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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

НОМЕНКЛАТУРА НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Со оваа одлука се утврдува Националната Но-
менклатура на индустриски производи, со стандардни 
називи и шифри на производи, подготвена на основа 
на РКОБСОМ (европска номенклатура на индустриски 
производи). 

Националната Номенклатура на индустриски про-
изводи е составен дел на оваа одлука. 

2. Измени и дополнувања на Националната Номен-
клатура на индустриски производи по правило може 
да се вршат до крајот на септември во тековната за 
наредната година. 

3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Номенклатурата на индустриски 
производи, која е составен дел на Решението за един-
ствени статистички стандарди (дефиниции, номенкла-
тури, обрасци и упатства) за месечен и годишен из-
вештај за индустријата ("Службен лист на СФРЈ" бр. 
6/90). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-2800/1 
6 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

ДЕЛ I 

ВОВЕД 

ОПШТИ МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

Структура на Номенклатурата на индустриските 
производи 

Номенклатурата на индустриските производи ги 
опфаќа секторите: 

Вадење на руди и камен, Преработувачи инду-
стрија и Снабдување со електрична енергија, гас и 
вода од Националната класификација на дејностите. 
Секторите кореспондираат со одделите каде што во 
рамките на секој оддел називите на производите се 
подредени по растечки редослед на шифрите на 
производите. 

Номенклатурата на индустриските производи се 
состои од 6363 ставки кои претставуваат производи, 
група на производи или индустриски услуги. Од 
вкупно 6363 ставки, 6004 ставка се преземени од 
Европската номенклатурата индустриски производи 
(РКОБСОМ), а 359 ставки се додадени за национални 
потреби. у 

Шифри на производите 

Колоната 1 од Номенклатурата на индустриските 
производи ги содржи шифрите на производите за кои 
се прибираат податоци. Производот е идентификуван 
со 10- цифрен број. 

XX. XX. XX. уу. пп 

^ НКД 

<r CPA 

<г -» PRODCOM 

^ ; > национални потреби 

Првите четири шифри (хх. хх) кореспондираат со 
класите на Националната класификација на дејцости-
те, односно со Европската класификација на економ-
ски активности (Масе Пеу.1). 

Првите шест шифри ја претставуваат групата на 
која и припаѓа производот и кореспондираат со 
Европската класификација на производи 
(С1аѕѕШса1Јоп о\ ргос1ис1ѕ 6у ас1м1у). 

Седмата и осмата шифра го дефинираат 
производот и кореспондираат со Европска 
номенклатура на индустриски производи РВООСОМ. 

Деветтата и десеттата шифра го дефинираат 
производот за национални потреби. Производите од 
Номенклатурата на индустриските производи се 
поврзани со еден или повеќе производи од Надворе-
шно - трговската номенклатура на Заедницата. 

Колоната за единични мерки ги содржи 
единичните мерки според кои се прибираат и 
обработуваат производните резултати изразени преку 
квантитативни показатели. Употребените единични 
мерки во Номенклатурата на индустриските произво-
ди се усогласени со единичните мерки кои се употре-
буваат во областа на надворешно-трговската 
политика. 

Примена на Номенклатурата на индустриските 
производи во истражувањата 

Номенклатурата на индустриските производи се 
користи при реализацијата на истражувањата во 
областа на индустријата. За производите наведени во 
Номенклатурата на индустриските производи се 
прибираат податоци за физичкиот обем и вредноста 
на производството на годишно ниво. За потребите на 
националните сметки, а во функција на пресметка на 
бруто - домашниот производ на квартално ниво ќе се 
спроведува и во истражувања со друга периодика. 

Дефиниции и видови на производство: 
Во истражувањата се прибираат податоци за 

производството почитувајќи ги следните дефиниции 
на производството: 

Продадено производство претставува произво-
дството кое е продадено ( фактурирано) во извешта-
јниот период без разлика на временскиот период кога 
е остварено производството. 

Вкупно остварено производство претставува 
вкупно остварено производство во извештајниот 
период, без разлика дали е продадено, дали е на 
залиха или е крристено за понатамошна преработка. 
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Индустриски услуги 
Производството исто така ги опфаќа: доработ-

ката, поправките и одржувањето и монтажните 
работи кои всушност претставуваат индустриски 
услуги. Овие услуги не се вклучени во Царинската 
номенклатура, а во шифрата во Номенклатурата на 
индустриските производи се идентификувани со "9" 
како петта цифра. 

Ф Доработки 
Треба да се прави разлика помеѓу доработка на 

сопствени производи на претпријатието (внатрешна 
доработка), доработка на купени производи 
(доработка за сопствена сметка) и доработка на 
надворешни производи (туѓи производи) по договор( 
договорна доработка). Процесот на доработка не ја 
менува формата на производот. Како пример за про-
цес на доработка се: боење, печатење, позлатување, 
гравирање, лакирање итн. 

* Одржување и поправки 
Вредноста на одржувањето и поправките ја 

опфаќа вредноста на наплатените трошоци за 
оддржување и поправки. Одржувањето и поправките 
кои претставуваат голема реконструкција на 
производот се сметаат за производство. Одржувањето 
и поправките на машините и опремата на самото 
претпријатие не треба да се евидентираат. 

* Монтажни работи 
Монтажната работа се однесува на конструирање 

на еден производ преку монтирање на одделни делови. 
Притоа треба да се прави разлика помеѓу следните 
два вида монтажа: 

Доколку одделните делови се целосно или главно 
произведени во друг погон (кој му припаѓа на истото 
или на друго претпријатие), тогаш се евидентира само 
вредноста на монтажата работа. Вредноста ги 

опфаќа направените трошоци за монтажа (вклучува-
јќи ги и користените материјали во монтажата). Во 
вредноста не се вклучува вредноста на одделните 
делови, доколку тие се произведуваат во погонот во 
кој се врши монтажата. 

Доколку деловите се монтираат во погонот во кој 
целосно или во најголем дел се произведени, 
вредноста на монтажата (вклучувајќи ги и користени-
те материјали во монтажата) треба да се додаде 
правопропорционално на производната вредност на 
овие делови. 

Некои од овие услуги се класифицираат како 
^индустриски услуги во НКД како на пример 
одржувањето и поправката на моторните возила 
(НКД 50.20) и одржувањето и поправката на 
канцелариските, банкарските и сметачките машини 
(НКД 72.50). Ова исто така се однесува и на 
консултациите и понудата на софтвер (НКД 72.20) и 
на другите компјутерски и соодветни активности 
(НКД72). 

Услужно (договорно) производство 
Услужното производство се појавува кога 

договарачот му доставува бесплатни материјали на 
производителот со цел тие да се доработат и 
обработат. Производителот е оној кој го евидентира 
производството. Вредноста што треба да се 
евидентира е платениот надоместок од страна на 
договарачот. Во секој договор за услужно 
производство договарачот и производителот треба да 
бидат различни претпријатија бидејќи не е можно 
услужно производство помеѓу различни погони Кои 
припаѓаат на исто претпријатие. Со цел да се отстрани 
дуплрто евидентирање, податоците ги прикажува 
производителот, каде фактички и се остварило 
производството. 

Оддел Назив на одделот Вкупно ставки РКОБСОМ Национална поделба 

10 
Вадење на камен јаглен и 
лигнит,вадење на тресет 15 15 0 

И 
Вадење на сурова нафта и 
природен гас 14 14 0 

12 
Вадење на руди на уран и 
ториум 1 1 0 

13 Вадење на руди на метали 18 12 6 

14 Вадење на други руди и камен 102 91 И 

15 
Производство на храна и 
пијалаци 462 421 41 

16 
Производство на тутунски 
производи 7 6 1 

17 Производство на текстил 334 331 3 

18 Производство на облека 218 216 2 

19 Штавење и доработка на кожа 90 90 0 

20 

Преработка на дрво; 
производи од дрво и плута, 
освен мебел; производство на 
слама и плетарски материјал 181 

1 

102 79 
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Оддел Назив на одделот Вкупно ставки РКОБСОМ Национална поделба 

21 

Производство на целулоза, 
хартија и картон, производи од 
хартија и картон 166 166 0 

22 

Издавачка и печатарска 
дејност; репродукција на 
снимени медиуми 95 95 0 

23 

Производство на кокс, 
нафтени деривати и нуклеарно 
гориво 61 61 0 

24 
Производство на хемикалии и 
хемиски производи 890 829 61 

25 

Производство на производи од 
гума и производи од пластични 
маси 281 281 0 

26 

Производство на други 
неметални минерални 
производи 249 199 50 

27 Производство на метали 343 337 6 

28 
Производство на производи од 
метал, освен машини и опрема 420 407 13 

29 

Производство на машини и 
уреди, неспомнати на друго 
место 904 904 0 

30 

Производство на канцелариски 
и сметачки машини 
(компјутери 40 40 0 

31 

Производство на електрични 
машини и апарати, неспомнати 
на друго место 361 358 3 

32 

Производство на 
радиотелевизиски и 
комуникациски апарати и 
опрема 131 131 . 0 

33 

Производство на медицински, 
прецизни и оптички 
инструменти и часовници 298 298 0 

34 

Производство на моторни 
возила, приколки и 
полуприколки 118 102 16 

35 
Производство на други 
транспортни средства 175 175 0 

36 

Производство на мебел, друга 
преработувачи индустрија, 
неспомната на друго место 296 269 

1 \ 
1 27 

37 Рециклажа 25 3 22 

40 

Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и топла 
вода 59 41 18 

41 
Собирање, пречистување и 
дистрибуција на вода 9 9 0 

Вкупно 6363 6004 359 
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ДЕЛИ 
Номенклатура иа индустриски производи 

Шифрана 
производот Опиена производот Единична 

мерка 

В 
i , 

РУДАРСТВО 
ВА ВАДЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ СУРОВИНИ 
IO Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на 

тресет 
10.10 Вадење и брикетирање на камен Јаглен 
10.10.11 Камен јаглен, неагломериран 

10.10.11.30.00 Антрацит ; t 
10.10.11.50.00 Битуминозен камен јаглен (за кодирање) t 
10.10.11.60.00 Друг камен јаглен t 
10.10.11.70.00 Камен јаглен, во прав . '. t' 

10.10.12 Камен јаглен,агломериран 
10.10.12.00.00 Брикети и слични тврди горива од камен јаглен t 

10.20 Вадење и брикетирање на мрк јаглен и лигнит 
10.20.10 Мрк јаглен и лигнит 

10.20.10.33.00 Мрк јаглен t 
10.20.10.35.00 Мрк јаглен, во прав t 
10.20.10.53.00 Брикети од мрк јаглен t 
10.20.10.55.00 Гранулат од мрк јаглен t 
10.20.10.73.00 Лигнит .. ; t 
10.20.10.75.00 Лигнит, во прав / t 
10.20:10.93.00 Брикети од лигнит t 
10.20.10.95.00 Гранулат од лигнит t 

10.30 Вадење и брикетирање на тресет 
10.30.10 Тресет 

10.30.10.30.00 Тресет t 
10.30.10.50.00 Брикети од тресет t 
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11 

11.10 
11.10.10 

Вадење на сурова нафта и природен гас; 
услужни активности во производството на 
нафта и гас, освен истражувања 
Вадење на сурова нафта и природен гас 
Сурова нафта и масла добиени од битуминозни минерали 

11.10.10.11.00 
11.10.10.13.00 
11.10.10.30.00 

11.10.20.31.00 
11.10.20.32.00 
11.10.20.33.00 
11.10.20.34.00 
11.10.20.35.00 
11.10.20.51.00 
11.10.20.52.00 

11.10.30.00.00 

Сурова нафта I 
Масла добиени од битуминозни минерали I 
Кондензат на природен гас I 

11.10.20 Природен гас 
Метан илј. т 3 

Етан I 
Пропан-бутан I 
Пропан I 
Бутан 1 
Природен гас од нафтени лежишта илј. т 3 

Природен гас од гасни лежишта илј. т 3 

11.10.30 Претворање во течна состојба и регасификација на 
природниот гас за транспорт 

Втечнување и регасификација на природниот гас за транспорт I 

11.10.40 Битуминозни или маслени шкрилци и битуминозен песок 

11.10.40.30.00 Битуминозни или маслени шкрилци и битуминозен песок I 

11.20 Услужни активности при екстракција на нафта и гас, 
освен истражувања 

11.20.11 Услужни активности при вадење (дупчење) на сурова 
нафта и природен гас 

11.20.11.00.00 Услужни активности при вадење (дупчење) на сурова нафта и природен илј.ефек.час. 
гас 

11.20.12 Поставување на уреди за дупчење, нивна поправка и 
демонтажа и други услужни активности при вадење на 
нафта и гас 

11.20.12.00.00 Поставување на уреди за дупчење, нивна поправка, одржување и илј.ефек.час. 
демонтажа и други услужни активности при вадење на нафта и гас 

12 Вадење на руди на уран и ториум 

12.00 Вадење на руди на уран и ториум 

12.00.10 Руди на уран и ториум 
/ 

12.00.10.00.00 Руди на уран и ториум * 

ВЕ ВАДЕЊЕ НА РУДИ И КАМЕН, ОСВЕН НА 
ЕНЕРГЕТСКИ СУРОВИНИ 

13 Вадење на руди на метали 
13.10 Вадење на руди на железо 
13.10.10 Железна руда 

13.10.10.30.00 Железна руда и концентрати (освен пржените железни I 
пирити),неагломерирани 

13.10.10.50.00 Железна руда и концентрати (освен пржените железни пирити), 1 
агломерирани 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

13.20.11.00.70 
13.20.11.00.01 
13.20.11.00.02 

13.20.12.00.00 

13.20.13.00.00 

13.20.14.00.00 

13.20.15.30.00 
13.20.15.50.70 
13.20.15.50.01 
13.20.15.50.02 
13.20.15.70.70 
13.20.15.70.01 
13.20*15.70.02 

13.20.16.30.00 
13.20.16.50.00 
13.20.16.90.00 

14.11.11.33.00 
14.11.11.35.00 
14.11.11.37.00 
14.11.11.50.90 

14.11.11.53.50 

14.11.11.55.50 

14.11.11.57.50 

14.11 
14.11 
14.11 
14.11 
14.11 
14.11 
14.11 

12.33.00 
12.35.00 
12.37.00 
12.53.00 
12.55.00 
12.57.00 
12.90.00 

13.20 Вадење на руди на обоени метали, освен руди на 
уран и ториум 

13.20.11 Руди на бакар и концентрат 
Руди на бакар и концентрат 
Руди на бакар 
Концентрат на бакар 
13.20.12 Руди на никел и концентрати 
Руди на никел и концентрати 

13.20.13 Руди на алуминиум и концентрати 
Руди на алуминиум и концентрати 

13.20.14 Руди на благородни метали и концентрати 
Руди на благородни метали и концентрати 

13.20.15 Руди на олово, цинк и калај и концентрати 
Руди на калај и концентрати 
Руди на олово и концентрати 
Руди на олово 
Концентрат на олово 
Руди на цинк и концентрати 
Руди на цинк 
Концентрат на цинк 

13.20.16 Руди на други обоени метали и концентрати 
Руди на волфрам и концентрати 
Руди на манган и концентрати 
Руди на други обоени метали и концентрат (Со, Сг, Мо, "П, N13, Та, Уа, 2г, 
Ѕ&) 
14 Вадење на други руди и камен 
14.11 Вадење на камен за градежништвото 
14.11.11 Мермер и друг варовнички камен за споменици или за 

градежништво 
Мермер и травертин, сурови или грубо делкани г "5 ѕ " 
Мермер и тр&вертин, сечени во плочи, со дебелина до 25 ст: * 
Мермер и травертин, сечени во блокови, со дебелина над 25 с т 
Камен од карбонатни карпи (варовник) за градежништвото и алабастер 
(гипс) 
Камен од карбонатни карпи (варовник) и алабастер (гипс), сурови или 
грубо делкани 
Камен од карбонатни карпи (варовник) за градежништвото и алабастер 
(гипс), сечени во плочи, со дебелина до 25 с т 
Камен од карбонатни карпи (варовник) за градежништвото и алабастер 
(гипс), сечени во блокови, со дебелина над 25 с т 
14.11.12 Гранит, песочар и друг камен за споменици или за 

градежништвото 
Гранит, суров или грубо делкан 
Гранит, сечен во плочи, со дебелина до 25 с т 
Гранит, сечен во блокови, со дебелина над 25 с т 
Песочар, суров или грубо делкан 
Песочар, сечен во плочи, со дебелина до 25 с т 
Песочар, сечен во блокови, со дебелина над 25 с т 
Друг камен за градежништвото, во блокови или плочи (вклучувајќи и 
слободни камења) 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот 
Опис на производот мерка 

14.12 Вадење на варовник, суров гипс и креда 
-

14.12.10 Варовник и суров гипс 
14.12.10.30.00 Суров гипс, анхидрид на гипс 
14.12.10.50.9Р Варовнички камен 
14.12.10.53.50 Варовнички камен, дробен, кој се употребува за производство на вар и 1 

цемент 
14.12.10.55.50 Варовнички камен, во прав, кој се употребува за производство на вар и { 1 

цемент 

„ 14.12.20 Креда и доломит 
14:12.20.10.00 Креда 1 
14.12.20.30.90 Доломит (непржен), некалциниран 
14.12.20.33.50 Доломит, суров, некалциниран 1 
14.12.20.35.50 Доломит, дробен за потребите во индустријата, некалциниран 
14.12.20.37.50 Доломит, во прав, некалциниран 
14.12.20.50.90 Доломит, калциниран (пржен) или синтеруван X 
14.12.20.53.50 Доломит, калциниран (пржен) \ 
14.12.20.55.50 Доломит, синтеруван * 
14.12.20.70.00 Доломит, агломериран (вклучувајќи и тердоломит) * 

14,13 Вадење на шкрилци 
14.13.10 Шкрилци 

14.13.10.00.00 Шкрилци, сурови, грубо делкани или сечени во блокови или плочи 1 

- . ; 

14,21 Вадење на чакал и песок 
14.21.11 Природен песок 

14.21.11.50.00 Силикатен песок (кварцен и индустриски песок) 
14.21.11.90.00 Песок за градежништвото (освен песок кој содржи метали) 1 

14.21.12 Бел камен, чакал, крупен чакал, кршени или дробени 
камења, парчиња и прав од камен 

14.21.12.10.90 
14.21.12.13.50 
14.21.12.15.50 
14.21.12.30.90 

14.21.12.33.50 

14.21.12.39.50 
I 

14.21.12.50.90 
14.21.12.53.50 
14.21.12.55.50 
14.21.12.90.90 
14.21.12.93.50 
14.21.12.95.50 

14.21.13.30.00 

14.21.13.50.00 

14.22.11.40.00 
14.22.11.60.00 

Чакал, бел камен, камена ситнеж и кремен 
Чакал 
Бел камен, камена ситнеж и кремен 
Кршени или дробени камења, што се употребуваат како агрегати за 
бетон, за напипување на патишта и за други намени во градежништвото 
Кршен или дробен доломит, што се употребува како агрегат за бетон, за 
насипување на патишта и за други намени во градежништвото 
Друг кршен или дробен камен, што се употребува како агрегат за бетон, за 
насипување на патишта и за други намени во градежништвото 
Гранули, парчиња и прав од мермер 
Гранули и парчиња од мермер 
Прав од мермер 
Гранули, парчиња и прав од камења (освен од мермер) 
Гранули и парчиња од камења (освен од мермер) 
Прав од камења (освен од мермер) 

14.21.13 Макадам; термакадам 
Макадам од згура или слични индустриски отпадоци, за употреба во 
градежништвото 
Термакадам (катрански макадам) 

14.22 
14.22.11 
Каолин 
Други каолински глини 

Вадење на глина и каолин 
Каолин и Други каолински глини 
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14.22.12.10.00 
14.22.12.30.90 
14.22.12.33.50 
14.22.12.35.50 
14.22.12.50.00 

14.22.12.70.00 
14.22.12.90.00 

14.22.12 Други глини, андалузит, кијанит и силиманит; шамотна и 
динас земја 

Бентонит, земја за обезбојување и земја за вајарство 
Огноотпорна глина 
Огноотпорна глина, сурова 
Огноотпорна глина, калцинирана (палена) 
Друга глина за употреба во градежништвото (вклучувајќи и за цигли, 
црепови, цевки, цемент, освен експандирана глина) 
Андалузит, кијанит, силиманит и мулит 
Шамотна и динас земја 

14.30 Вадење на хемиски минерали и минерални природни 
ѓубрива 

14.30.11 Природни калциум фосфати, природни алуминиум-
калциум фосфати; карналит, силвинит и други калиумови 
соли 

Природни калциум и алуминиум-калциумови фосфати и фосфатна креда 
Карналит, силвинит и други природни сурови калиумови соли 

14.30.12 Пирит, непржен; сулфур, суров и нерафиниран 
Пирит на железо, непржен 
Сулфур, суров и нерафиниран (вклучувајќи и обновен сулфур) 
14.30.13 Други хемиски минерали 
Природен бариум сулфат (барити) 
Природен бариум карбонат (витерит) 
Природен криолит; природен киолит 
Природен натриум борат и концентрати 
Природен борат (освен натриумов) и концентрати; природна борна 
киселина 
Флуорит, со содржина од 97% или помалку калциум флуорид 
Флуорит, со содржина над 97% калциум флуорид 
Киесерит, епсомит (природни магнезиум сулфати) 
Земјани бои 
Лискунести оксиди на железо, природни 
Други хемиски минерали, неспомнати на друго место 
Вулкански туфови 
Лапорец 
Други руди на неметали, мелени 
Други неметални минерали, неспомнати на друго место 

14.40 Производство на сол 
14.40.10 Сол и чист натриум хлорид 
Сол (натриум хлорид), камена сол, морска сол, сол во воден раствор и 
Камена сол, суво вадена 
Морска сол 
Чист натриум хлорид, испарена сол 
Солени раствори 
Други видови на сол 

14.50 Вадење на други руди и камен, неспомнати на друго 
место 

14.50.10 Природен битумен и асфалт, асфалтити и асфалтни карпи 

14.50.10.00.00 Природен битумен и асфалт, асфалтити и асфалтни карпи 

14.30.11.30.00 
14.30.11.50.00 

14.30.12.30.00 
14.30.12.50.00 

14.30.13.13.00 
14.30.13.15.00 
14.30.13.30.00 
14.30.13.55.00 
14.30.13.59.00 

14.30.13.73.00 
14.30.13.75.00 
14.30.13.83.00 
14.30.13.85.00 
14.30.13.87.00 
14.30.13.90.70 
14.30.13.90.01 
14.30.13.90.02 
14.30.13.90.03 
14.30.13.90.04 

14.40. 
14.40. 
14.40. 
14.40. 
14.40. 
14.40. 

10.00.90 
10.01.50 
10.03.50 
10.05.50 
10.07.50 
10.09.50 
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14.50.21 Скапоцени и полускапоцени камења (освен индустриски 
дијаманти), необработени, сечени со пила и грубо брусени 

14.50.21.50.00 Дијаманти, несортирани, неиндустриски, необработени, само сечени со 
пила, делкани или грубо брусе^и 

14.50.21.90.00 Скапоцени камења (освен дијаманти) и полускапоцени камења, 
необработени 

14.50.22 Индустриски дијаманти, пливка, природен корунд, 
природен гранит и други природни абразиви 

14.50.22.50.00 Природни абразиви (пливка, природен корунд, природен гранит и др.) 
14.50.22.70.00 Индустриски дијаманти, необработени, само сечени со пила, делкани или 

грубо брусени 

кд 
кд; карат 

14.50.23 Други минерали, неспомнати на друго место 
Графит, природен 
Кварц и кварцити, за употреба во индустријата 
Кварцит 
Кварц и кварцни кристали 
Дијатомит (вклучувајќи и силикатно фосилно брашно и слични силикатни 
земји) 
Магнезит (природен магнезиум карбонат) 
Магнезит, добиен од природен магнезиум карбонат, морска вода и 
Азбест 
Суров лискун, изделкан во листови или деланки; лискун во прав и 
отпадоци од лискун 
Талк, вклучувајќи и стеатит и хлорит 
Талк, суров 
Талк, мелен 
Фелдспат и други фелдспатски материјали 
Суров натриумов фелдспат 
Суров калиумов фелдспат 
Мелен фелдспат 
Нефелин и нефелин сиенит; леуцит 
Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани 
Други згури и пепели, освен згури за градежништво 

Г ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
ГА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА, ПИЈАЛАЦИ И 

ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 
15 Производство на храна и пијалаци 
15.11 Производство, обработка и конзервирање на месо 

15.11.11 Говедско месо, свежо или разладено 
Говедско месо, свежо или разладено, во трупови, полутки и четвртини 1 
Говедско и телешко месо, свежо или разладено, во парчиња I 

15.11.12 Говедско месо, замрзнато 
15.11.12.00.00 Говедско и телешко месо, замрзнато, во парчиња I 

15.11.13 Свинско месо, свежо или разладено 
Свинско месо, свежо или разладено, во трупови или полутки 1 
Свинско месо, свежо или разладено, бутови, плешки и парчиња од истите I 

14.50.23.13.00 
14.50.23.15.70 
14.50.23.15.01 
14.50.23.15.02 
14.50.23.20.00 

14.50.23.33.00 
14.50.23.35.00 
14.50.23.40.00 
14.50.23.53.00 

14.50.23.55.70 
14.50.23.55.01 
14.50.23.55.02 
14.50.23.63.70 
14.50.23.63.01 
14.50.23.63.02 
14.50.23.63.03 
14.50.23.65.00 
14.50.23.70.00 
14.50.23.80.00 

15.11.11.40.00 
15.11.11.90.00 

15.11.13.30.00 
15.11.13.50.00 

15.11.13.90.00 Свинско месо, свежо или разладено, неспомнато на друго место 
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Шифра на ~ Единична ^ Опис на производот " производот - " мерка 

15.11.14 Свинско месо, замрзнато 
15.11.14.30.00 Свинско месо, замрзнато, во трупови или полутки I 
15.11.14.50.00 Свинско месо, замрзнато, бутови, плешки и парчиња од нив, со, коски 1 
15.11.14.90.00 Свинско месо, замрзнато,неспомнато на друго место 1 

15.11.15 Овчо и јагнешко месо, свежо или разладено 
15.11.15.00.00 Овчо и јагнешко месо, свежо или разладено , I 

15.11.1 в Овчо и Јагнешко месо, замрзнато 
15.11.16.00.00 Овчо и јагнешко месо, замрзнато I 

15.11.17 Козјо месо 
15.11.17.00.60 Козјо месо, свежо, разладено или замрзнато 1 

15.11.18 Месо, коњско, магарешко или од мулиња и маски 
15.11.18.00.00 Месо, коњско, магарешќо или од мулиња и маски, свежо, разладено или 1 

замрзнато 

15.11.19 Кланички нуспроизводи, употребливи за јадење 
15.11.19.00.00 Кланички нуспроизводи од говедско, свинско, овчо, козјо, коњско и I 

магарешко месо или месо од мулиња и маски, употребливи за јадење, 
свежи, разладени или замрзнати 

15.11.21 Масна волна 
15.11.21.00.00 Масна волна, скубана I 

15.11.22 Сурова говедска кожа и кожа од копитари, вклучувајќи и 
со влакна 

15.11.22.00.00 Сурова говедска кожа и кожа од копитари, вклучувајќи и со влакна парч.Д 

15.11.23 Сурова овча, јагнешка,козја или јарешка кожа и крзна 
15.11.23.30.00 Сурова овча или јагнешка кожа парч.,* 
15.11.23.50.00 Сурова козја или јарешка кожа, нештавена, свежа или конзервирана парч.,* 

15.11.30 Масти од животинско потекло; од говеда, овци, кози, 
свињи или живина 

15.11.30.30.00 Сланина, сало и други маснотии, од свињи или живина, неистопени I 
15.11.30.50.00 Свинска маст и други маснотии од свињи или живина, растопени I 
15.11.30.70.00 Маснотии од говеда, овци или кози, сурови или растопени I 

15.11.40 Сурови остатоци и отпадоци (мзнутрици), неупотребливи 
за јадење 

15.11.40.30.00 Црева, утроби и желудници од животни (освен од риби), употребливи или I 
неупотребливи за јадење 

15.11.40.90.00 Други производи од животинско потекло, непогодни за јадење (влакна, I 
коски, рогови, копита, канџи, клунови итн.) 

15.12 Производство, обработка и конзервирање на 
живинскомесо 

15.12.11 Месо и изнутрици (остатоци) од живина, погодни за 
исхрана, свежи или разладени 

15.12.11.13.00 Месо од кокошки или пилиња, свежо или разладено, несечено 
15.12.11.15.00 Месо од мисирки, свежо или разладено, несечено 
15.12.11.17.00 Месо од гуски, пјатки и бисерки, свежо или разладено, несечено 
15.12.11.30.00 Масни џигери од гуски или патки, свежи или разладени 
15.12.11.53.00 Месо од кокошки или пилиња (бројлер^, свежо или разладено, сечено 

во парчиња 
15.12.11.55.00 Месо од мисирки, свежо или разладено, сечено во парчиња 
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15.12.11.57.00 Месо од гуски, патки и бисерки, свежо или разладено, сечено во парчиња 
15.12.11.70.00 Изнутрици и џигери од живина, свежи или разладени 

15.12.12 Месо и изнутрици од живина, погодни за исхрана, 
15.12.12.13.00 Месо од кокошки или пилиња, замрзнато, несечено 
15.12.12.15.00 Месо од мисирка замрзнато, несечено 
15.12.12.17.00 Месо од гуски, патки и бисерни, замрзнато, несечено 
15.12.12.53.00 Месо од кокошки или пилиња, замрзнато, сечено на парчиња' 
15.12.12.55.00 Месо од мисирки, замрзнато, сечено на парчиња 
15.12.12.57.00 Месо од гуски, патки и бисерки, замрзнато, сечено на парчиња 
15.12.12.71.00 Изнутрици од живина (освен џигери), замрзнати 
15.12.12.75.00 Џигери од живина, замрзнати 

15.12.13 Друго месо и месни отпадоци (изнутрици) за јадење, 
вклучувајќи и месо од зајаци, освен жабји батаци 

15.12.13.00.00 Друго месо и месни отпадоци (изнутрици) за јадење, неспомнати на друго 
место 

Единична 
мерка 

* 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

15.12.20 Пердуви; кожа од птици со пердуви 
15.12.20.00.00 Пердуви; кожа од птици со пердуви 

15.13 Производство на преработки од месо и од живинско 
месо 

15.13.11 Месо и изнутрици за јадење, солени, во саламура, сушени 
или чадени, брашно за јадење и прав од месо или од други 
кланички производи 

Свински бутови, плешки, или други парчиња од нив, со коски, солени, во 
саламура, сушени или чадени 
Свинска сланина со месо и парчиња, солена, во саламура, сушена или 
чадена 
Друго свинско месо, солено, во саламура, сушено или чадено 
Говедско и телешко месо, солено, во саламура, сушено или чадено 
Друго месо, солено, во саламура, сушено или чадено; брашно за јадење и 
прав о^ месо или од други кланички производи 

15.13.11.10.00 

15.13.11.30.00 

15.13.11.50.00 
15.13.11.70.00 
15.13.11.90.00 

15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 
15.13. 

12.13.00 
12.15.70 
12.15.01 
12.15.02 
12.23.00 
12.25.00 
12.33.00 
12.35.00 
12.43.00 
12.45.00 
12.53.00 
12.59.00 

15.13.12.60.90 
15.13.12.63.50 
15.13.12.69.50 
15.13.12.70.00 

1 5 . 1 3 . 1 Д р у г и преработки од месо, изнутрици и крв; екстракти И 
сокови од месо,риба или водни без'рбетници 

Крлбаси од џигер 
Колбаси, освен од џигер 
Колбасичарски производи, полутрајни 
Колбасичарски производи, барени 
Приготвени или конзервирани производи, од џигер од гуски или патки 
Приготвени или конзервирани производи, од џигер на други животни 
Друго месо од мисирки, приготвено или конзервирано 
Друго живинрко месо, приготвено или конзервирано 
Свински шунки и парчиња од шунки, приготвени или конзервирани 
Свински плешки и парчиња од плешки, приготвени или конзервирани 
Готови јадења од свинско месо, вклучувајќи и мешавини 
Други преработки од свинско месо (вклучувајќи и мешавини), освен 
готови јадења 
Преработки од говедско или телешко месо 
Готови јадења од говедско или телешко месо 
Преработки од говедско или телешко месо, освен готови јадења 
Екстракти и сокови од месо, риба, мекотели и други водени безрбетници 

т оад^о т л пр ожМ Ои.дсЈ Г 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

15.13.12.90.00 Други преработки од месо или изнутрици (вклучувајќи и преработки од I 
крв) 

15.13.13 Брашно, прав и пелети од месо, непогодни за човечка 
исхрана; џимиринки 

15.13.13.00.00 Брашно, прав, пелети и други производи од месо, непогодни за човечка I 
исхрана, џимиринки 

15.13.90 Услуги при готвење и други услуги при подготовката на 
производството на месни производи 

15.13.90.00.00 Услуги при готвење и други услуги при подготовката на производството илј.ефек.час. 
на месни производи 

15.20 Преработка и конзервирање на риба и производи од 
риба 

15.20.11 РибЈи филети, друго рибјо месо, џигери и икри од риба, 
свежи или разладени 

15.20.11.30.00 Џигери и икри од риба, свежи или разладени I 
15.20.11.90.00 Рибји филети и друго мдсо од риба, свежи или разладени 1 

15.20.12 Риба, рибји филети, друго месо од риба, џигери и икри од 
риба, замрзнати 

15.20.12.10.00 Морски риби, замрзнати 1 
15.20.12.30.00 Слатководни риби,замрзнати I 
15.20.12.50.00 Џигери и икри од риби, замрзнати I 
15.20.12.70.00 Рибји филети, замрзнати 1 
15.20.12.90.00 Друго месо од риба, замрзнато 1 

15.20.13 Риба, сушена, солена или во саламура; чадена риба 
15.20.13.10.00 Џигери и икра од риба, гушени, солени, чадени или во саламура, рибјо { 

брашно за јадење и ел. 
15.20.13.30.00 Рибји филети, сушени, солени, во саламура, но нечадени 1 
15.20.13.53.00 Пацифички, атлантски или дунавски лососи, вклучувајќи и филети, ( 
15.20.13.55.00 Харинги, вклучувајќи и филети, чадени 1 
15.20.13.59.00 Риби, вклучувајќи и филети, чадени, неспомнати на друго месѓб I 
15.20.13.70.00 Риби, сушени или солени, неспомнати на друго место 1 

15.20.14 Приготвени или конзервирани риби; кавијар 
15.20.14.11.00 Лососи, приготвени или конзервирани, но немелени 1 
15.20.14.12.00 Харинги, приготвени или конзервирани, но немелени I 
15.20.14.13.00 Сардини, сардели и папалини, приготвени или конзервирани, но немелени I 
15.20.14.14.00 Туни и слични риби, приготвени или конзервирани, но немелени 1 
15.20.14.15.00 Скуши, приготвени или конзервирани, но немелени 1 
15.20.14.16.00 Инќуни, приготвени или конзервирани, но немелени 1 
15.20.14.17.00 Други приготвени риби, рибји стапчиња 1 
15.20.14.19.00 Други приготвени или конзервирани риби, но немелени 1 
15.20.14.30.90 Приготвени или конзервирани риби, неспомнати на друго место 1 
15.20.14.33.50 Готови јадења од риба I 
15.20.14.35.50 Други приготвени или конзервирани риби, неспомнати на друго место I 
15.20.14.51.00 Кавијар I 
15.20.14.59.00 Замена за кавијар I 

15.20.15 Лушпари, замрзнати, школки и други водни без'рбетници, 
замрзнати, сушени, солени или во саламура 

15.20.15.30.00 Лушпари (ракови, јастози и ел.), замрзнати 



Шифрана 
производот 

Опис на производот Единична 

15.20.15.53.00 Школки, замрзнати, сушени или солени 1 
15.20.15.59.00 Водни без'рбетници, замрзнати, сушени или солени 1 

15.20.16 Лушпари, школки и други водни без'рбетници, приготвени 
1 ; или конзервирани 

15.20.16.00.90 Лушпари,школки и слично, приготвени или конзервирани 1 
15.20.16.03.50 Готови јадења од лушпари, школки и ел. 1 
15.20.16.05.50 Приготвени или конзервирани лушпари, школки и слично, неспомнати на 1 

друго место 

15.20.17 Брашно и други производи од риба.рибји филети, филети 
од черупкари, лушпари, школки и други водни 
безрбетници, непогодни за човечка исхрана 

15.20.17.00.00 Брашно, прав, пелети од риба, непогодни за човечка исхрана 

15.20.18. Производи од риби, лушпари, школки и други водни 
без'рбетници, непогодни за човечка исхрана, неспомнати 
на друго место 

15.20.18.00.00 Производи од риба, непогодни за човечка исхрана 

15.31 Преработка и конзервирање на компири 
15.31.11 Компир, замрзнат 
Компир, замрзнат, вклучувајќи и бланширан 
15.31.12 Компир, конзервиран 
Сушен компир 
Брашно, гриз, прав,лушпи, гранули и пелети од компир 
Компир, приготвен или конзервиран на друг начин, освен во оцет или 
оцетна киселина, замрзнат 
Компир, во облик на брашно, физ, прав, лушпи, приготвен или 
конзервиран на друг начин, освен во оцет или оцетна киселина, 
Друг компир, приготвен или конзервиран, назамрзнат, вклучувајќи го и 
чипсот 

15.32 Производство на сокови од овошје и зеленчук 
15.32.10 Сокови од овошје и зеленчук 
Сконцентриран овошен сок од портокали, замрзнат 
Сконцентриран овошен сок од портокал*, незамрзнат 
Неконцентриран овошен сок од грејпфрут 
Неконцентриран овошен сок од други агруми, неспомнати на друго место 
Неконцентриран овошен сок од ананас 
Сок од домати 
Неконцентриран сок од грозје (вклучувајќи и шира од грозје) 
Неконцентриран сок од јаболка 
Сконцентрирани сокови од друго овошје или зеленчук; неферментирани, 
без додаток на алкохол 
Мешавини од ̂ сконцентрирани сокови 
Концентрирани овошни сокови 

15.33 

15.31.11.00.00 

15.31.12.10.00 
15.31.12.30.00 
15.31.12.50.00 

15.31.12.70.00 

15.31.12.90.00 

15.32.10.13.0Р 
15.32.10.15.00 
15.32.10.21.00 
15.32.10.22.00 
15.32.10.23.00 
15.32.10.24.00 
15.32.10.25.00 
15.32.10.26.00 
15.32.10.29.00 

15.32.10.30.00 
15.32.10.40.00 

Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, 
неспомнато на друго место 

15.33.11 Зеленчук, замрзнат 
15.33.11.00.70 Зеленчук, замрзнат, вклучувајќи и бланширан 
15.33.11.00.01 Пиперки4, замрзнати 

15.33.12 Зеленчук, привремено конзервиран 
15.33.12.00.00 Зеленчук, привремено конзервиран, но во таква состојба непогоден за 

непосредна исхрана 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

15.33.13 Сушен зеленчук 
15.33.13.30.00 Сушен кромид I 
15.33.13.50.00 Сушени печурки за јадење и трифли I 
15.33.13.90.70 Сушен зеленчук, неспомнат на друго место 1 
15.33.13.90.01 Сушени пиперки, мелени I 
15.33.13.90.02 Друг сушен зеленчук, неспомнат на друго место 1 

15.33.14 Зеленчук, конзервиран, освен во оцет или оцетна 
киселина 

15.33.14.23.00 Домати, приготвени или конзервирани, освен во оцет или оцетна киселина, { 
цели или во парчиња 

15.33.14.25.70 Доматно пире, неконцентрирано I 
15.33.14.25.01 Доматно пире, до 30% сува материја, неконцентрирано I 
15.33.14.25.02 Доматно пире, со над 30% сува материја, неконцентрирано 1 
15.33.14.27.00 Доматно пире, концентрирано I 
15.33.14.30.90 Печурки и трифли, приготвени или конзервирани, освен во оцет или I 

оцетна киселина 
15.33.14.33.50 Култивирани печурки, приготвени или конзервирани, освен во оцет или 1 

оцетна киселина 
15.33.14.39.50 Други печурки и трифли, приготвени или конзервирани, освен во оцет или I 

оцетна киселина 
15.33.14.40.90 Замрзнат зеленчук, вклучувајќи и мешан зеленчук, приготвен или * 

конзервиран, освен во оцет или оцетна киселина, неспомнат на друго 
место 

14.43.50 Готови јадења од зеленчук, замрзнати 1 
14.49.50 Приготвен зеленчук, замрзнат, неспомнат на друго место I 
14.61.00 Кисела зелка, незамрзната 1 
14.62.00 Грашок, приготвен, освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат I 
14.63.00 Грав, приготвен, освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат I 
14.64.00 Боранија, приготвена, освен во оцет или оцетна киселина, незамрзната I 
14.65.00 Шпаргли, приготвени, освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнати 1 
14.66.00 Маслинки, приготвени, освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнати I 
14.67.00 Пченка шеќерец, приготвена, освен во оцет или оцетна I 

киселина,незамрзната : Ј г 
15.33.14.90.90 Зеленчук и мешан зеленчук, приготвен, освен во оцет или оцетна . I 

киселина, незамрзнат, неспомнат на друго место 
15.33.14.93.59 Приготвени јадења од зеленчук, незамрзнати I 
15.33.14.93.51 Ѓувеч, незамрзнат I 
15.33.14.99.50 Приготвен зеленчук или мешавина од зеленчук, незамрзнат, неспомнат на I 

друго место 

15.33. 
15.33. 
15.33. 
15.33. 
15.33. 
15.33. 
15.33. 
15.33. 
15.33, 

15.33.15 Зеленчук, конзервиран во оцет или оцетна киселина 
15.33.15.00.70 Зеленчук и овошје, конзервирани во оцет или оцетна киселина 
15.33.15.00.01 Пастеризирани краставички 
15.33.15.00.02 Пастеризирана пиперка 
15.33.15.00.03 Пастеризирано цвекло 
15.33.15.00.04 Пастеризирани феферони 
15.33.15.00.05 Пастеризиран ајвар 
15.33.15.00.06 Друг пастеризиран зеленчук 
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15.33.21 Овошје, ореви и слично овошје со јатки, замрзнато, 
неварено или варено во вода или на пареа 

15.33.21.00.00 Овошје, ореви и слично овошје со јатки, замрзнато, неварено или варено 
во вода или на пареа 

15.33.22 Џемови, мармалади, овошни женеа, лиреа и пасти од 
овошје ИЈ1И ореви и слично овошје со јатки 

15.33.22.30.00 Џемови, мармалади и слично, од агруми 
15.33.22.90.70 Џемови,мармалади и слично, од друго овошје , 
15.33.22.90.01 Мармалад од шипки 
15.33.22.90.02 Мармалади, од еден вид овошје, освен од шипки 
15.33.22.90.03 Мешан мармалад, од друго овошје 
15.33.22.90.04 Слатко 

15.33.23 Ореви и друго овошје со јатки, солени или приготвени на 
друг начин, неспомнати на друго место 

15.33.23.30.00 Кикиритки, приготвени или конзервирани, неспомнати на друго место I 
15.33.23.90.00 Ореви и слично овошјево јатки, приготвено и конзервирано, вклучувајќи и 1 

| мешавини, неспомнати на друго место 

15.33.24 Овошје, ореви и друго овошје со јатки, привремено 
конзервирано, непогодно за непосредна исхрана 

15.33.24.00.00 Овошје, ореви и слично овошје со јатки, привремено конзервирано, но во I 
; таква состојба непогодно за непосредна исхрана 

I 15.33.25 Друго конзервирано овошје 
15.33.25.10.00 Суво грозје 1 
15.33.25.20.0Р Друго суво овошје ^ 1 
15.33.25.30.00 Кори од агруми или од дињи и лубеница свежи, замрзнати, сушени или 1 

привремено конзервирани во солена вода 
15.33.25.50.70 Овошје; приготвено или конзервирано, неспомнато на друго место I 
15.33.25.50.01 Компоти, од еден и повеќе видови овошје I 
15.33.25.50.02 Пастеризирано овошје 1 
15.33.25.50.03 Друго овошје, приготвено и конзервирано, неспомнато на друго место I 

ј 15.33.26 Голушки и јатки од голушки од кајсија, праска, слива • * . 
погодни за човечка исхрана 

15.33.26.00.00 Голушки и јатки од голушки од кајсија, праска, слива погодни за човечка 1 
исхрана 

15.33.30 Растителни материи и отпадоци, остатоци од 
преработката на растителни материи и нуспроизводи, за 
добиточна храна 

15.33.30.00.00 Растителни материи и отпадоци, остатоци од преработката на растителни 
материи и нуспроизводи, за добиточна храна 

15.33.90 Приготвување и други услуги при подготовката на 
конзервирањето на зеленчук 

15.33.90.00.00 Приготвување и други услуги при подготовката на конзервирањето на 
I зеленчук 

илј.ефек.час. 
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15.41 Производство на сурови масла и масти 
15.41.11 Животински масла и масти, сурови и рафинирани, освен 

масти од говеда, овци, кози, свињи и живина 
15.41.11.30.00 Стварни од свинска маст за јадење, масло од свинска маст за јадење, 

олеостеарин, олео-масло и масла од лој 
15.41.11.50.00 Масти, масла и нивни фракции, од риба или морски цицачи (вклучувајќи и 

рафинирани) 
15.41,11.90.00 Други масти, масла и нивни фракции, од животинско потекло (вклучувајќи 

и рафинирани), но хемиски немодификувани 

15.41.12 Сурови масла од соја, кикиритки, маслинки, 
сончогледово семе, шафран, памучно семе, репки и од 
синап 

15.41.12.10.00 Сурово масло од соја; хемиски немодификувано 1 
15.41.12.20.00 Сурово масло од кикиритки, хемиски немодификувано 1 
15.41.12.30.00 Сурово масло од маслинки и негови фракции, хемиски немодификувано X 
15.41.12.40.00 Сурово масло од семе на сончоглед и од шафран и негови фракции, I 

хемиски немодификувано 
15.41.12.50.00 Сурово масло од семе на памук и негови фракции, хемиски * 

немодификувано 
15.41.12.60.00 Сурово масло од репка или од синап и негови фракции, хемиски I 

немодификувано 
15.41.13 Масло од палма, од кокосов орев,од јатка од палма и од 

ленено семе, сурово 
15.41.13.10.00 Сурово масло од палма, хемиски немодификувано \ I 
15.41.13.30.00 Сурово масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, хемиски I 

немодификувано ^ 
15.41.13.50.00 Сурово масло од јатка од палма (голушки) или од орев од палма, негови I 

фракции, хемиски немодификувано 
15.41.13.70.00 Сурово масло од семе од лен, хемиски немодификувано 1 

15.41.20 Памучни линтери 
15.41.20.00.00 Памучни линтери (кратко отпадно памучно влакно) I 

15.41.31 Маслени потечи и други цврсти остатоци добиени од 
растителни масла и масти 

15.41.31.30.00 Сачма,погача и други цврсти остатоци, добиени од масло од соја 
15.41.31.50.00 Сачма, погача и други цврсти остатоци, добиени од масло од сончоглед 
15.41,31.70.00 Сачма,погача и други цврсти остатоци, добиени од маслодајна репка 
15.41.31.90.00 Маслена погача и други цврсти остатоци добиени од други маслодајни 

растенија 

15.41.32 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од 
,синап 

15.41.32.00.00 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од синап 

15.42 Производство на рафинирани масла и масти 
15.42.11 Масло од соја, кикиритки, маслинки, сончогледово семе, 

шафран, памучно семе, маслодајна репка, сусам или 
синап, нивни фракции, рафинирани,но хемиски 
немодификувани 

15.42.11.10.00 Рафинирано соино масло и негови фракции 
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15.42.11.20.00 Рафинирано масло од кикиритки и негови фракции 
15.42.11.31.00 Рафинирано маслиново масло и негови фракции 
15.42.11.39.00 Други рафинирани маслинови масла и нивни фракции, неспомнати на 

друго место 
15.42.11.40.00 Рафинирано масло од сончогледово семе и шафран и негови фракции 
15.42.11.50.00 Рафинирано масло од памук и негови фракции 
15.42.11.60.00 Рафинирано масло од репка или синап и негови фракции 
15.42.11,70.00 Рафинирано масло од сусам и негови фракции 

15.42.12 Палмово масло, кокосово масло, масло од палмови јатки, 
масло од ленено семе и нивни фракции, рафинирани, но 
хемиски немодификувани; рицинусово масло, тунгово 
масло, масло од јојоба 

15.42.12.10.00 Рафинирано палмово масло и негови фракции 
15.42.12.20.00 Рафинирано масло од кокосов орев (копра) и негови фракции 
15.42.12.30.00 Рафинирано масло од палкови јатки (голушки) или палмови ореви и, 

негови фракции 
15.42.12.40.00 Рафинирано масло од ленено семе и негови фракции 
15.42.12.50.00 Рафинирано рицинусово масло и негови фракции 
15.42.12.60.00 Рафинирано тунгово масло и негови фракции 
15.42.12.70.00 Масло од јојоба и негови фракции 
15.42.12.90.00 Други растителни масти, масла и нивни фракции, неспомнати на друго 

место 

15.42.13.30.00 

15.42.13.50.00 

15.42.20.30.00 
15.42.20.50.00 

15.42.13 Животински и растителни масти, масла и нивни фракции, 
хидрогенизирани,естерификувани, но понатаму 
неприготвени 

Животински масла и масти и нивни фракции, хидрогенизирани, 
естерификувани, но понатаму неприготвени 
Растителни масти и масла и нивни фракции, хидрогенизирани, 
естерификувани, но понатаму неприготвени 

15.42.20 Растителни восоци (освен триглицериди), дегра, остатоци 
од маснотии и животински и растителни восоци 

Растителни восоци (освен триглицериди) 
Дегра, остатоци добиени при преработка на масни материи и восоци од 
животинско или растително потекло 

15.43 Производство на маргарин и слични масти за јадење 

15.43.10 Маргарин и слични масти за јадење 
15.43.10.30.90 Маргарин и полумасни или масни премази, освен течен маргарин 
15.43.10.33^50 Маргарин, со содржина над 80% маснотии 
15.43.10.35.50 Полумасни и немасни премази (со масленост пониска од 80%); 

вклучувајќи и минарин (диетален маргарин) што содржи најмногу 3% 
15.43.10.37.50 Мешавини од растителни и животински масти, со содржина над 10% 

млечни маснотии 
15.43.10.50:00 Течен маргарин и други преработки од масти и масла, погодни за јадење 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот Единична 
мерка 

15.51 Преработка на млеко и производство на млечни 
производи, освен производство на сладолед 

15.51.11 Преработено течно млеко 
15.51.11.30.00 Млеко и павлака, до 1 % масленост, ^концентрирано и незасладено 
15.51.11.40.90 Млеко и павлака, со масленост од 1% до 3%; неконцентрирано и 

позасладено 
15.51.11.43.50 Млеко и павлака, со масивност од 1 % до 3%; неконцентрирано и 

незасладено, пастеризирано 
15.51.11.45.50 Млеко и павлака, со масленост од 1 % до 3%; неконцентрирано и 

незасладено, стерилизира^^ 
15.51.11.47.50 Млеко и павлака, со масленост од 1 % до 3%, неконцентрирано и 

незасладено, зовриено 
15.51.11.60.90 Млеко и павлака, со масл^ост од 3% до 6%, неконцентрирано и 

незасладено 
15.51.11.63.50 Млеко и павлака, со масленост од 3% до 6%, неконцентрирано и 

незасладено, пастеризирано 
15.51.11.65.50 Млеко и павлака, со масленостод 3% до 6%, неконцентрирано и 

незасладено, стерилизирано 
15.51.11.67.50 Млеко и павлака, со масленост од 3% до 6%, неконцентрирано и 

незасладено, зовриено 

15.51.12 Млеко и павлака, со масленост над 6%, неконцентрирано 
и ^засладено 

15.51.12.00.90 Павлака, со масленост над (Б%, неконцентрирана и позасладена N 
15.51.12.05.50 Павлака, со масленост од 6% до 29% ^концентрирана и незасладена N 
15.51.12.07.50 Павлака, со масленост над 29%, неконцентрирана и незасладена N 

15.51.20 Млеко и павлака, во цврста форма 
15.51.20.30.00 Млеко во прав, гранули или друга цврста форма, со масленост до 1,5% I 
15.51.20.60.00 Друго млеко и павлака, во прав, гранули или дѓуса цврста форма, со I 

масивност над 1,5% 

15.51.30 Путер 
15.51.30.30.00 Путер и слично, со масивност до 85% 
15.51.30.50.00 Путер и слично, со масивност над 85% 
15.51.30.76.00 Млечни производи за мачкање 

15.51.40 Сирење и урда 
15.51.40.30.00 ^ферментирано свежо сирење и урда I 
15.51.40.50.70 Сирење, стругано или во прав, прошарано со сина мувиа и друго нетопено I 

сирење 
15.51.40.50.01 Меки сирења I 
15.51.40.50.02 Тврди сирења 1 
15.51.40.70.00 Топено сирење, освен стругано иии во прав I 

15.51.51 Млеко и павлака, концентрирани или кои што содржат 
додаден шеќер или други материи за засладување, во 
други облици (освен во цврсти) 

15.51.51.04.00 Концентрирано млеко, незасладено 
15.51.51.08.00 Друго концентрирано млеко 

/ 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот 
Опис на производот мерка 

15.51.52 Јогурт и друго ферментирано или закиселено млеко и 
павлака 

15.51.52.43.00 Кисело млеко, кисела павлака, јогурт и други ферментирани производи, 
неароматизирани, без додадено овошје, ореви или какао 

15.51.52.45.00 Кисело млеко, кисела павлака, јогурт и други ферментирани производи, 1 
ароматизирани, или со додадено овошје, ореви или какао 

15.51.52.47.00 Кисело млеко, кисела павлака, јогурт и други ферментирани производи во 1 
прав,гранули или други цврсти форми 

15.51.52.63.00 Матеница во прав 1 
15.51.52.65.00 Матеница 1 

15.51.53 Казеин 
15.51.53.00.00 Казеин 1 

15.51.54 Лактоза и лактозен сируп 
15.51.54.00.00 Лактоза и лактозен сируп 1 

15.51.55 Сурутка 
15.51.55.33.00 Сурутка, во прав, гранули или други цврсти облици 1 
15.51.55.40.90 Друга сурутка 1 
15.51.55.43.50 Течна сурутка 1 
15.51.55.47.50 Концентрирана сурутка 1 
15.51.55.90.00 Производи од природни состојки на млекото, неспомнати на друго место 

15.52 Производство на сладолед 
15.52.10 Сладолед и други замрзнати производи, погодни за 

човечка исхрана 
15.52.10.00.00 Сладолед и други замрзнати производи, погодни за човечка исхрана, со 

додаток или без додаток на какао 
15.61 Производство на мелнички производи 
15.61.10 Лупен (костенлив) ориз 

15.61.10.00.00 Лупен (костенлив) ориз 

15.61.21 Пченично и наменско пченично брашно 
15.61.21.00.00 Пченично брашно 

15.61.22 Брашно од други житарица неспомнати на друго место 

15.61.22.00.70 Брашно од други житарици 1 
15.61.22.00.01 Пченкарно брашно 1 
15.61.22.00.02 Ржано брашно 1 
15.61.22.00.03 Брашно од други житарици 1 

15.61.23 Брашно и гриз од зеленчук 
15.61.23.00.00 Брашно и гриз од сушен мешункаст зеленчук, од саго, маниока или овошје 

15.61.24 Мешавини и теста за производство на пекарски 
производи 

15.61.24.00.00 Мешавини и теста за производство на пекарски производи 

15.61.31 Прекрупа, гриз и пелети од пченица 
15.61.31.33.00 Прекрупа и гриз, од тврда пченица 1 
15.61.31.35.00 Прекрупа и гриз, од мека пченица 
15.61.31.50.00 Пелети (снегулки), од пченица 1 

4 
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Шифра на 
производот 

ЅЅЅЕЅЅЕЅЅЅЅЅЅЕБЅЅЅ 

Опис на производот 

15.61.32 Прекрупа, гриз, пелети од други житарица неспомнати на 
друго место 

15.61.32.30.00 Прекрупа и гриз, од други житарици 
15.61.32.50.00 Пелети од други житарици (освен од пченица) 

Единична 
мерка 

15.61.33 Други производи од житарици во зрно, вклучувајќи и 
"корнфлекс" 

15.61.33.33.00 Житарици во зрно 1 
15.61.33.35.00 Никулци од жита, цели, валани, во лушпи или делени 1 
15.61.33.51.00 Производи од типот „ Мусли „ кд 
15.61.33.53.00 Производи за исхрана добиени со набабрување или пржење на житарици I 
15.61.33.55.00 Житарица освен пченка, во зрно, претходно варени или поинаку 1 

приготвени ' 

15.61.40 Ориз, обработен 
15.61.40.30.00 Ориз, полубланширан или бланширан 
15.61.40.50.00 Кршен ориз 

15.61.50 Трици и други остатоци од обработка на житарици 
15,61.50.10.00 Трици и други остатоци од обработка на пченка 
15.61.50.30.00 Трици и други остатоци од обработка на ориз 
15.61.50.50.00 Трици и други остатоци од обработка на пченица 
15.61.50.90.00 Трици и други остатоци од обработка на други житарици и легуминозни 

растенија 
15.62 Производство на скроб и производи од скроб 
15.62.10 Пченкарно масло и негови фракции, хемиски 

немодифицирано 
15.62.10.30.00 Сурово пченкарно масло и негови фракции 
15.62.10.50.00 Рафинирано пченкарно масло и негови фракции 

15.62.21 Гликоза и гликозен сируп; фруктоза и фруктозен сируп; 
инвертен шеќер; шеќер и шеќерни сирупц; неспомнати на 
друго место 

15.62.21.10.00 Гликоза и гликозен сируп 
15.62.21.20.00 Фруктоза, фруктозен сируп и изоглукоза 
15.62.21.30.00 Малтодекстрин и малтодекстрин сируп 
15.62.21.40.00 Карамела (врз база на шеќер) 
15.62.21.50.00 Карамела (врз база на скроб) 
15.62.21.90.00 Други шеќери, вклучувајќи и инвертен шеќер 

15.62.22 Скроб, скробен шеќер(инулин), пченичен глутен; 
декстрини и други модифицирани скробови 

15.62.22.11.00 Пченичен скроб 
15.62.22.13.00 Пченкарен скроб 
15.62.22.15.00 Скроб од компири 
15.62.22.19.00 Друг скроб 
15.62.22.30.00 Инулин, скробен шеќер л 

15.62.22.50.00 Глутен од пченица, исушен или неисушен 
15.62.22.70.00 Декстрини и други модифицирани скробови 
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15.62.23 Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во 
форма на лушпички, зрнца, монистра и слични форми 

15.62.23.00.00 Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, 
зрнца, монистра и слични форми 

15.62.30 Остатоци од производство на скроб и слични остатоци 
15.62.30.00.00 Остатоци од производство на скроб и слични остатоци 

15.71 Производство на добиточна храна 
15.71.10 Готова добиточна храна 

15.71.10.00.90 Производи што се употребуваат за исхрана на животни 
15.71.10.03.50 Производи што се употребуваат за исхрана на свињи 
15.71.10.05.50 Производи што се употребуваат за исхрана на говеда 
15.71.10.07.50 Производи што се употребуваат за исхрана на живина 
15.71.10.09.50 Друга добиточна храна, неспомната на друго место 

15.71.20 Брашно и пелети од луцерка 
15.71.20.00.00 Дехидрирано брашно од луцерка и пелети 

15.72 Производство на храна за домашни миленици 
15.72.10 Готова храна за домашни миленици 

15.72.10.30.90 Храна за кучиња и мачки, приготвена за продажба на мало 
15.72.10.33.50 Храна за кучиња 
15.72.10.35.50 Храна за мачки 
15.72.10.50.00 Храна за други домашни миленици (освен за кучиња и мачки) 

15.81 Производство на леб, печива, свежи тестенини и 
колачи 

15.81.11 Свеж леб 
15.81.11.00.70 Свеж леб, без додатоци на мед, јајца, сирење или овошје 
15.81.11.00.01 Пченичен леб 
15.81.11.00.02 Ржен леб, вклучувајќи и мешан 
15.81.11.00.03 Специјален леб 
15.81.11.00.04 Други видови леб 
15.81.11.00.05 Пченично печиво 
15.81.11.00.06 Мешано печиво 
15.81.11.00.07 Специјално печиво 
15.81.11.00.08 Посебни видови на пекарски производи (полнети печива, бурек, погачици) 

15.81.12.00.70 
15.81.12.00.01 
15.81.12.00.02 
15.81.12.00.03 
15.81.12.00.04 

15.81.12 Свежи печива и колачи 
Колачи и слатки, производи со додаток на сладила 
Индустриски слатки 
Дневни колачи 

Други пекарски производи, со додаток на сладила 

Замрзнати слатки 

15.82 Производство на двопек и кекси; производство на 
трајни печива и колачи 

15.82.11 Рскав леб, двопек, тост и слични препечени производи 

15.82.11.30.00 'Рскав леб (криени) 
15.82.11.50.00 Двопек, тост-леб и слични препечени производи 
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15.82.12 Медени колачи зачинети со ѓумбир и слични производи; 
слатки кекси, вафли и обланди 

15.82.12.30.00 Медени колачи зачинети со ѓумбир и слични производи 
15.82.12.53.00 Слатки бисквити, вафли и обланди, целосно или делумно чоколадирани 
15.82.12.55.00 Слатки бисквити, без додаток на какао 
15.82.12.59.00 Вафли и обланда без додаток на какао 

15.82.13 Друг леб и други пекарски производи 
15.82.13.10.00 Мацес (леб без квасец) 
15.82.13.20.00 Нафора и слични производи 
15.82.13.30.00 Вафли и обланди, со содржина на вода над 10% 
15.82.13.40.00 Бисквити и слични производи, освен оние со целосен или делумен 

чоколаден прелив, кои не содржат какао 
15.82.13.50.00 Екструдирани или експандирани производи, ароматизирани или солени 
15.82.13.90.00 Други пекарски производи, без додадени материи за загадување 

15.83 Производство на шеќер 
15.83.11 Суров шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка, во 

цврста состојба 
15.83.11.00.00 Суров шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка, во цврста состојба, без I 

дополнителни средства за ароматизација и материи за боење 

15.83.12 Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка и 
хемиски чиста сахароза во цврста состојба 

15.83.12.30.00 Бел шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, во цврста состојба X 
15.83.12.90.00 Друг вид шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, во цврста состојба 1 

15.83.13 Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, 
со додатоци на материи за ароматизација и за боење, 
јаворов шеќер и сируп од јавор 

15.83.13.30.00 Шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка со додадени материи за { 
ароматизација и за боење 

15.83.13.50.00 Шеќер и сируп од јавор I 
.«'-• -и • 

15.83.14 Меласа од шеќерна трска ИЛИ шеќерна репка *п ' 
15.83.14.30.00 Меласа од шеќерна трска добиена при екстракција или рафиниран^ на I 

шеќер 
15.83.14.50.00 Меласа добиена од екстракција или рафинирање на шеќер (освен од I 

шеќерна трска) 

15.83.20 Пулпа од шеќерна репка, резанки и други отпадоци од 
производството на шеќер 

15.83.20.00.00 Пулпа од шеќерна репка, резанки и други отпадоци од производството на I 
шеќер 

15.84 Производство на какао, чоколади и бомбони 
15.84.11 Какао маса 

15.84.11.00.00 Какао маса 1 

15.84.12 Путер, маснотии и масло од какао 
15.84.12.00.00 Путер, маснотии и масло од какао I 

15.84.13.00^0 

15.84.13 Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за 
засладување 

Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за загадување 
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Шифра на 
производот; Опис на производот 

Единична 
мерка 

15.84.14 Какао во прав, со додаток на шеќер или други материи за 
загадување 

15.84.14.00.00 Какао во прав, со додаток на шеќер или други материи за засладување 

15.84.21 Чоколади и производи кои содржат какао, освен 
засладено какао во прав,во растурена состојба 

15.84.21.33.00 Чоколади и други производи што содржат какао, во табли или прачки, со 
тежина над 2кд, со над 31 % какао путер 

15.84.21.35.00 Чоколади и други производи што содржат какао, во табли или прачки, со 
тежина над 2 кд, со 25% до 31 % какао путер 

15.84.21.37.00 Чоколади и други производи што содржат какао, во табли или прачки, со 
тежина над 2 кд, со 18% до 25% какао путер 

15.84.21.50.00 Други производи; трошки од чоколадо и млеко; со тежина над 2 кд 
15.84.21.70.00 Чоколаден прелив' 
15.84.21.90.00 Други прехранбени производи кои содржат какао, во растурена 

состојба,освен чоколаден прелив 

15.84.22 Чоколади и производи кои содржат какао, освен 
зашеќерено какао во прав, освен во растурена состојба 

15.84.22.33.00 Чоколади и други производи, во табли или прачки, полнети 
15.84.22.35.00 Чоколади и други производи, во табли или прачки, неполнети, со додаток 

на житарици, овошје, ореви или друго овошје со јатки 
15.84.22.39.00 Други чоколади и производи, во табли или прачки, неполнети 
15.84.22.43.00 Чоколади и други производи (чоколадни бомбони и ел.), кои што содржат 

алкохол 
45.00 Други чоколади, кои што не содржат алкохол 
53.60 Други чоколадни производи, полнети 
55.00 Други чоколадни производи, неполнети 
60.00 Производи од шеќер и нивни замени, кои содржат какао 
70.00 Премази, што содржат какао 
80.00 Производи што содржат какао, за производство на пијалаци 
90.00 Други прехранбени производи што содржат какао, неспомнати на друго 

место 

15.84.22. 
15.84.22. 
15.84.22. 
15.84.22 
15.84.22. 
15.84.22. 
15.84.22. 

15.84.23 Приозводи од шеќер (бомбони и слични производи), 
вклучувајќи и бела чоколада, кои не содржат какао 

Гуми за џвакање 
Екстракти од слатки корења, со над 10% сахароза 
Бела чоколада 
Пасти, вклучувајќи и марципан, во растурена состојба 
Бомбони, пасти и други лековити производи (за лица со разни 
заболувања), во пакување со тежина над 1 кд 
Производи со шеќерен прелив 
Гумени и желе производи, вклучувајќи и овошни пасти (смеси), во облик 
на бомбони и слични производи ' 
Тврди бомбони, полнети или неполнети 

15.84.23.10.00 
15.84.23.20.00 
15.84.23.30.00 
15.84.23.53.00 
15.84.23.55.00 

15.84.23.63.00 
15.84.23.65.00 

15.84.23.73.06 _г 

15.84.23.75.00^Ѕзни видови карамели и слични производи 
15.84.23.83.00 Компримирани (пресувани) таблети 
15.84.23.9в0 Други кондиторски производи, кои не содржат какао, неспомнати на друго 

место 
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Шифра на л Единична Опис на производот м 

•0 

производот мерка 

15.84.24 Овошје, ореви и слично овошје со ]атки,кори од овошје 
или од други делови од растенија, конзервирани во 
шеќер (зашеќерен^ кандирани) 

15.84.24.00.00 Овошје, ореви и слично овошје со јатки, кори од овошје, или од други I 
делови од растенија, зашеќерени (кандирани) 

15.84.30 Какао-лушпи, кори и други отпадоци 
15.84.30.00.00 Какао-лушпи, кори и други отпадоци I 

15.85 Производство на тестенини 
15.85.11 Тестенини, несварени, неполнети ниту приготвени на друг 

начин 
15.85.11.30.00 Тестенини со јајца, несварени и неполнети I 
15.85.11.50.00 Тестенини без јајца, несварени и неполнети I 

15.85.12 Тестенини, варени, полнети или на друг начин приготвени; 
кускус 

15.85.12.33.00 Тестенини, варени или полнети I 
15.85.12.35.00 Други тестенини (сушени и ел.), неспомнати на друго место I 
15.85.12.50.00 Кускус 1 

15.86 Преработка на чај и кафе 
15.86.11 Кафе, без кофеин или пржено 

15.86.11.30.00 Сурово кафе, без кофеин I 
15.86.11.50.00 Пржено кафе, со кофеин I 
15.86.11.70.00 Пржено кафе, без кофеин 1 

15.86.12 Замени за кафе, екстракти, есенции и концентрати на 
кафе или надоместоци за кафе ^ 

15.86.12.10.00 Замена за кафе, што содржи кафе ^ Р 1 
15.86.12.30.00 Екстракти, есенции или концентрати на кафе, во цврста состојба I 
15.86.12.50.00 Екстракт^ есенции или концентрат^ на кафе, во течна состојба., I 
15.86.12.70.00 Пржена цикорија и други пржени замени за кафе, вклучувајќи и I 

екстракт,есенции и конЦентрати 

15.86.13 Чај, неферментиран, ферментиран или делумно 
ферментиран, во пакување до 3 кд 

15.86.13.00.00 Чај, во пакување до 3 кд I 

15.86.14 Екстракт, есенции, концентрати и препарати на чај или 
мате-чаЈ 

15.86.14.00.00 Екстракт^ есенции или концентрати на чај или мате-чај, вклучувајќи и I 
инстант чаеви 

15.86.15 Растителни екстракти 
15.86.15.00.00 Бази од растителни екстракти I 

15.86.20 Лушпи од кафе 
15.86.20.00.00 Лушпи од кафе I 

V 
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Шифра на 
производот 

15.87.11.30.00 
15.87.11.90.00 

15.87.12.10.00 
15.87.12.30.00 
15.87.12.53.00 
15.87.12.55.00 
15.87.12.70.90 

15.87.12.73.50 
15.87.12.79.50 

Опис на производот 

15.87 Производство на зачини и додатоци на јадењата 
15.87.11 Оцет и замени за оцет, добиени од оцетна киселина 
Вински оцет и замена за вински оцет 
Други видови на оцет и нивна замена 

15.87.12 Сосови, мешани зачини, мешани зачински средства, гриз и 
приготвен синап (сенф) 

Сос од соја 
Кечап и други сосови од домати 
Брашно и гриз од синап 
Приготвен синап (сенф) 
Сосови и препарати за сосови, мешани мирудин и зачински средства, 
неспомнати на друго место 
Мајонез и други емулзиони сосови 
Други сосови и зачини 

15.87.20 Мирудин, приготвени 
15.87.20.00.00 Мирудин, приготвени (ванила, цимет, анис и др.) 

15.88 

15.88.10.10.00 

15.88.10.30.00 

15.88.10.50.00 
15.88.10.60.00 
15.88.10.70.90 
15.88.10.73.50 
15.88.10.75.50 
15.88.10.79.50 

15.89.11.00.00 

15.89.12.30.00 
15.89.12.50.00 

Производство на хомогенизирана готова и диететска 
храна 

15.88.10 Хомогенизирана готова и диететска храна 
Хомогенизирани производи од месо, од други кланички производи или од 
крв 
Хомогенизиран зеленчук, конзервиран на друг начин, освен во оцет, 
незамрзнат, неспомнат на друго место 
Хомогенизирани производи од варено овошје 
Хомогенизирани сложени прехранбени производи 
Храна за деца, во пакувања за продажба на мало 
Храна за деца, врз база на млеко 
Храна за деца, врз база на житарици 
Храна за деца, неспомната на друго место 
15.89 

ЕП: С 
Производство на други прехранбени производи, 
неспомнати на друго место 

15.89.11 Супи од зеленчук и месо, препарати за супи 
Супи и чорби од зеленчук и месо, препарати за истите, 

15.89.12 Јајца, без лушпи и жолчки, свежи или конзервирани, 
белки (албумин) 

Производи од јајца, освен албумин 
Албумин од јајца 

Единична 
мерка 

I; Н1 
I; N 

15.89.13 Квасец (активен или неактивен), други едноклеточни 
микроорганизми, мртви; приготвени прашоци за печива 

15.89.13.33.00 Пекарски квасец, сув 
' 15.8913.35.00 Пекарски квасец, свеж 
15.69.13.39.00 Друг активен квасец 
15.89.13.50.00 Неактивен квасец, од други мртви едноклеточни микроорганизми 
15.89.13.70.00 Приготвени прашоци за печива 

1 
1 
1 
I 

кд 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 
• ч • _ - ' 

15.89.14 Други прехранбени производи, неспомнати на друго место 

15.89.14.31.00 
15.89.14.39.00 
15.89.14.91.00 
15.89.14.99.00 

Екстракти на слад 
Прехранбени производи од брашно, гриз, скроб итн. 
Концентрати од белковини и шеќерни сирупи, ароматизирани и боени 
Топени сирења и други прехранбени производи.неспомнати на друго место 

15.89.20 Растителни сокови и екстракти,пектински материи и 
материи за згуснување, добиени од растителни производи , 

t 

t 

t 

t 

15.89.20.00.00 Растителни сокови и екстракти,пектински материи и материи за 
згуснување, добиени од растителни производи 

15.91 Производство на дестилирани алкохолни пијалаци 

I 

15.91.10.10.00 

15.91.10 Жестоки алкохолни пијалаци, ликери, други жестоки 
пијалаци, сложени алкохолни производи за 
производство на пијалаци 

Сложени алкохолни производи за производство на пијалаци hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
Sl П lr 

15.91.10.20.70 

15.91.10.20.01 

15.91.10.20.02 

15.91.10.30.00 

Жестоки алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вино или пулпа 
(комина), од грозје . • - • 
Вински дестилати, од грозје , 

Природни жестоки алкохолни пијалаци од грозје и вино (вињак, коњак, 
ракија од грозје, комовице и др.) 
Виски 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
Sl П lr 

15.91.10.40.00 Рум и тафија (ракија од шеќерна трска) 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
Sl П lr 

15.91.10.50.00 Џин и клекова ракија 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
Sl П lr 

15.91.10.63.00 Вотка 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
Sl П lr 

15.91.10.65.00 Жестоки алкохолни пијалаци, дестилирани од овошје 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
Sl П lr 

15.91.10.70.00 Чисти алкохоли 
CU IV4. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

t 

15.91.10.80.00 Ликери и други жестоки алкохолни пијалаци 

CU IV4. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

t 

15.92.11.00.00 

15.92 Производство на етилалкохол од ферментирани 
материи 

15.92.11 Неденатуриран етилалкохол со алкохолна јачина од 80% 
и повеќе 

Неденатуриран етилалкохол, со 80% или поголема алкохолна јачина 

CU IV4. 

hl; hl 100% 
алк. 

hl; hl 100% 
алк. 

t 

15.92.12.00.90 
15.92.12.03.50 

15.92.12.05.50 

15.92.12 Етилалкохол и други алкохоли, со било која јачина, 
денатурирани 

Етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со било која јачина 
Етилалкохол и други алкохоли, денатурирани; земјоделско производство 

- (ферментирани материи) у 

Етилалкохол и други денатурирани алкохоли, синтетички 

hl 
hl 

hl 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

15.93 Производство на вино 
15.93.11 Пенливи вина 

15.93.11.30.00 Шампањ hl 
15.93.11.93.00 Други пенливи вина, со повеќе од 8,5% алкохол hl 
15.93.11.95.00 Други пенливи вина, со помалку од 8,5% алкохол hl 

15.93.12 Вина од свежо грозје, освен пенливи вина; шира од грозје 

15.93.12.11.00 Бели квалитетни вина, произведени во посебни географски региони, до hl 
15% алкохол 

15.93.12.13.00 Други бели вина, до 15% алкохол, освен од посебни географски региони hl 
15.93.12.15.00 Други вина и шира од грозје hl 
15.93.12.17.00 Други квалитетни вина, произведени во посебни географски региони, до hl 

15% алкохол 
15.93.12.19.00 Други вина, освен од посебни географски региони hl 
15.93.12.30.00 Вина (порт, мадера, шери, токаи и други) со повеќе од 15% алкохол hl 
15.93.12.53.00 Шира од грозје, со делумна ферментација hl 
15.93.12.59.00 Друга шира од грозје hl i 

15.93.20 Вински талог; аргол 
15.93.20.00.00 Вински талог; аргол hl 

15.94 Производство на јаболково вино и други овошни 
вина 

15.94.10 Други ферментирани пијалаци (лр.јаболково вино или 
ракија, крушково вино или ракија, медовина); мешани 
пијалаци кои содржат алкохол 

15.94.10.00.00 Други ферментирани пијалаци (пр.јаболково вино или ракија, крушково hl 
вино или ракија, медовина) 

15.95 Производство на други недестилирани 
ферментирани пијалаци 

15.95.10 Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани 
15.95.10.00.00 Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани hl 

15.96 Производство на пиво 
15.96.10 Пиво 

15.96.10.00.00 Пиво, добиено од слад hl 
15.96.20 Варени или дестилирани та лози и остатоци од 

производството на пиво 
15.96.20.00.00 Варени или дестилирани талози и остатоци од производството на пиво t 

15.97 Производство на слад 
15.97.10 Слад в 

15.97.10.30.00 Слад, непржен t 
15.97.10.50.00 Слад, пржен t 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

15.98 Производство на минерална вода и безалкохолни 
пијалаци 

15.98.11 Минерална вода и газирана вода; незасладена, 
неароматизирана 

15.98.11.30.00 Минерална вода и газирана вода; незасладена, неароматизирана hl 
15.98.11.50.00 Други незасладени, неароматизирани води, мраз и снег hl 

15.98.12 Други безалкохолни пијалаци 
15.98.12.30.00 Води, (вклучувајќи и минерални и газирани), со додаток на шеќер или hl 

ароматизирани; освежителни пијалаци 
15.98.12.50.90 Други безалкохолни пијалаци кои не содржат млечни маснотии hl 
15.98.12.55.50 Нектари hl 
15.98.12.59.00 Други безалкохолни пијалаци кои не содржат млечни маснотии hl 
15.98.12.70.00 Други безалкохолни пијалаци кои содржат млечни маснотии hl 

16 Пр ои з вод с т в о на ту тунски производи 
16.00 Производство на тутунски производи 
16.00.11 Пури, цигарилоси и цигари од тутун или надоместоци на 

тутун 
16.00.11.30.00 Пури и цигарилоси што содржат тутун илј.парч.; t 
16.00.11.50.00 Цигари, што содржат тутун мил.парч; t 
16.00.11.70.00 Пури, цигарилоси, цигари итн, што не содржат тутун t 

16.00.12 Друг преработен тутун и надоместоци за тутун; 
хомогенизиран или реконструиран тутун, тутунски 
екстракти и есенции 

16.00.12.30.00 Тутун за пушење (за луле и др.) t 
16.00.12.90.70 Преработен тутун, екстракти и сокови од тутун, хомогенизиран или t 

реконструиран тутун, неспомнат на друго место 
16.00.12.90.01 Ферментиран тутун t 

16.00.20 Отпадоци од тутун 
16.00.20.00.00 Отпадоци од тутун t 

ГБ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНИ 
ПРОИЗВОДИ 

17 Производство на текстил 
17.10 Подготовка и предење на текстилни влакна 
17.10.10 Маснотии од волна, вклучувајќи и ланолин 

17.10.10.00.00 Маснотии од волна, вклучувајќи и ланолин t 

17.10.20 Природни текстилни влакна, подготвени за предење 
17.10.20.11.00 Сурова свила, непредена kg 
17.10.20.19.00 Отпадоци од свила, од влачење или чешлање t 
17.10.20.21.00 Одмастена волна, некарбонизирана 
17.10.20.23.00 Карбонизирана волна, невлачена и нечешлана t 
17.10.20.25.00 Прамени од волна или од фини животински влакна t 
17.10.20.27.00 Волна и фини или груби животински влакна, влачена или t 

чешлана(вклучувајќи и чешлана волна во прамени) 
17.10.20.30.00. Памук, влачен или чешлан t 
17.10.20.40.00 Лен, суров или преработуван, но непреден, колчишта и отпадоци од лен t 



Шифра на 
производот Опис на производот мерка 

17.10.20.50.00 Растителни ликовидни влакна, преработени, но нелредени (од коноп, јута, t 
сисал, кокосово влакно, манила, рамија и други) 

17.10.30 Синтетички влакна, акрилни или модакрилни, подготвени 
1 

за предење 
17.10.30.31.00 Синтетички влакна, акрилни или модакрилни, преработени, но непредени t 

17.10.30.3900 Синтетички влакна, освен акрилни или модакрилни, преработени, но t 
непредени 

17.10.30.50.00 Вештачки влакна, влачени или чешлани, подготвени за предење t 

17.10.41 Свилено предиво, неподготвено за продажба на мало 
17.10.41.50.00 Свилено предиво (освен предиво од отпадоци на свила), неподготвено за t 

продажба на мало 
17.10.41.90.00 Предиво од отпадоци на свила, неподготвено за продажба на мало t 

17.1Q.42 Волнено предиво, неподготвено за продажба на мало 
17.10.42.31.00 Предиво од влачена волна или од фини животински влакна, неподготвено t 

за продажба на мало, за теписи 
17.10.42.32.00 Предиво од влачена волна или од фини животински влакна, неподготвено t 

за продажба на мало, за други ткаенини 
17.10.42.33.00 Предиво од влачене волна или од фини животински влакна, неподготвено t 

за продажба на мало, за плетени производи (чорапи) 
17.10.42.39.00 Предиво од влечена волна или од фини животински влакна, неподготвено t 

i за продажба на мало, за други намени 
17.10.42.51.00 Предиво од чешлана волна, од фини или од груби животински влакна, t 

неподготвено за продажба на мало, за теписи или подни покривки 
17.10.42.52.00 Предиво од чешлана волна, од фини или од груби животински влакна, t 

неподготвено за продажба на мало, за други ткаенини 
17.10.42.53.00 Предиво од чешлана волна, од фини или од груби животински влакна, t 

неподготвено за продажба на мало, за плетени производи (чорапи) 
17.10.42.59.00 Предиво од чешлана волна, од фини или од груби животински влакна, t 

неподготвено за продажба на мало, за други намени 

17.10.43 Памучно предиво, неподготвено за продажба на мало 
17.10.43.31.00 Памучно предиво, исчешлано, неподготвено за продажба на мало, за t 

теписи или подни покривка 
17.10.43.32.00 Памучно предиво, исчешлано, неподготвено за продажба на мало, за t 

други ткаенини 
17.10.43.33.00 Памучно предиво, исчешлано, неподготвено за продажба на мало, за t 

плетени производи (чорапи) 
17.10.43.39.00 Памучно предиво, исчешлано, неподготвено за продажба на мало, за t 

други намени > 
17.10.43.51.00 Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба на мало, за теписи t 

или подни покривки 
17.10.43.52.00 Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба на мало, за други t 

ткаенини 
17.10.43.53.00 Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба на мало, за t 

плетени производи (чорапи) 
17.10.43.59.00 Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба на мало; за други t 

намени 
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Шифра на Опис на производот Единична 
производот 

Опис на производот мерка 

17.10.44 Предиво од лен 
17.10.44.02.00 Ленено предиво, неподготвено за продажба на мало, за ткаење t 
17.10.44.03.00 Ленено предиво,неподготвено за продажба на мало, за плетени производи t 

(чорапи) 
17.10.44.09.00 Ленено предиво, неподготвено за продажба на мало, за други намени t 

17.10.45 Предиво и конец за шиење од природни влакна, за 
продажба на мало 

17.10.45.10.00 Свилено предиво, предиво од отпадоци на свила, подготвено за продажба t 
на мало, свилен кетгут, свилен конец за хирургија 

17.10.45.30.00 Предиво од волна или од фини животински влакна, подготвено за t 
продажба на мало 

17.10.45.53.00 Конец за шиење од памук, неподготвен за продажба на мало t 
17.10.45.55.00 Конец за шиење од памук, подготвен за продажба на мало t 
17.10.45.57.00 Памучно предиво (освен конец за шиење), подготвено за продажба на t 
17.10.45.70.00 Ленено предиво, подготвено за продажба на мало t 

17.10.46 Предиво од ликови дни и други растителни влакна (јута, 
коноп, кокосово влакно, сисал, хартија) 

17.10.46.00.00 Предиво од ликовидни и други растителни влакна (јута, коноп, кокосово t 
влакно, манила, сисал, хартија) 

17.10.51 Предива од синтетички и вештачки филаменти, 
неподготвени за продажба на мало 

17.10.51.33.00 Предиво од најлон и други полиамидни филаменти, неподготвено за t 
продажба на мало 

17.10.51.35.00 Предиво од полиестерски филаменти, неподготвено за продажба на мало . t 
17.10.51.37.00 Предиво од други синтетички филаменти, неподготвено за продажба на t 

мало 
17.10.51.50.00 Предиво од вештачки филаменти, неподготвено за продажба на мало t 

17.10.52 Предиво од сечени синтетички влакна,неподготвено за 
продажба на мало 

17.10.52.31.00 Предиво од синтетички сечени влакна (освен конец за шиење), што по t 
маса содржи најмалку 85% од тие влакна, неподготвено за продажба на 
мало, за теписи и подни покривки 

17.10.52.32.00 Предиво од синтетички сечени влакна (освен конец за шиење), што по t 
маса содржи најмалку 85% од тие влакна, неподготвено за продажба на ' 

мало, за други ткаенини 
17.10.52.33.00 Предиво од синтетички сечени влакна (освен конец за шиење), што по t 

маса содржи најмалку 85% од тие влакна, неподготвено за продажба на 
мало, за плетени производи (чорапи) 

17.10.52.39.00 Предиво од синтетички сечени влакна (освен конец за шиење), што по t 
маса содржи најмалку 85% од тие влакна, неподготвено за продажба на 
мало, за други намени 

17.10.52.51.00 Предиво од полиестерски сечени влакна, во мешавина со вештачки t 
сечени влакна, неподготвено за продажба на мало, за теписи и подни 
покривки 

17.10.52.52.00 Предиво од полиестерски сечени влакна, во мешавина со вештачки t 
сечени влакна, неподготвено за продажба на мало, за други ткаенини 
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17.10.52.53.00 Предиво од полиестерски сечени влакна, во мешавина со вештачки 
i 

сечени влакна, неподготвено за продажба на мало, за плетени производи i 
(чорапи) 

17.10.52.59.00 Предиво од полиестерски сечени влакна, во мешавина со вештачки 
сечени влакна, неподготвено за продажба на мало, за други намени v 

17.10.52.71.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со I 
памук,неподготвено за продажба на мало, за теписи и подни покривки 

17.1О.52.72.0О Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со 
памук,неподготвено за продажба на мало, за други ткаенини 

17.10.52.73.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со 
памук,неподготвено за продажба на мало, за плетени производи (чорапи) 

1 

17.10.52.79.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со t 
памук,неподготвено за продажба на мало, за други намени 

17.10.52.91.00 Други предива од синтетички сечени влакна, неподготвени за продажба 
на мало, за теписи и подни покривки 

17.10.52.92.00 Други предива од синтетички сечени влакна, неподготвени за продажба 
на мало, за други ткаенини 

17.10.52.93.00 Други предива од синтетички сечени влакна, неподготвени за продажба 
на мало, за плетени производи (чорапи) 

17.10.52.99.00 Други предива од синтетички сечени влакна, неподготвени за продажба 
на мало, за други намени ^ * 

17.10.53 Предива од синтетички сечени влакна, во мешавина со 
волна, неподгол-вени за продажба на мало 

17.10.53.31.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со влачена волна или t 
ј. со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за 

теписи и подни покривки 1 

17.10.53.32.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со влачена волна или 
со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за други 

• ткаенини 

17.10.53.33.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со влачена волна или 
N '- * ' 

со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за 
плетени производи (чорапи) 

17.10.53.39.00 Предива од синтетички сечени влакна, во мешавина со врачена волна или 
со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за други 
намени - ^ i 

17.10.53.51.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина cp чешлана волна 
или со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за 
теписи и подни покривка 

17.10.53.52.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со чешлана волна 
или со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за 
други ткаенини 

17.10.53.53.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со чешлана волић t 
или со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за 

, плетени производи (чорапи) 
17.10.53.59.00 Предиво од синтетички сечени влакна, во мешавина со чешлана волна 

или со фини животински влакна, неподготвено за продажба на мало, за 

i 
други намени 

17-10.54 Предива од вештачки сечени влакна, неподготвени за 
продажба на мало v 

17.10.54.01.00 Предиво од вештачки сечени влакна (освен конец за шиење), t 
< ? неподготвено за продажба на мало, за теписи и подни покривки I 

, , . , ' vu« 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

17.10.54.02.00 Предиво од вештачки сечени влакна (освен конец за шиење), 
неподготвено за продажба на мало, за други ткаенини 

17.10.54.03.00 Предиво од вештачки сечени влакна (освен конец за шиење), 
неподготвено за продажба на мало, за Плетени производи (чорапи) 

17.10.54.09.00 Предиво од вештачки сечени влакна (освен конец за шиење), 
неподготвено за продажба на мало, за други намени ' 

17.10.55 Предиво и конец за шиење од синтетички или вештачки 
влаќна, подготвени за продажба на мало 

17.10.55.13.00 Конец за шиење, од вештачки или синтетички влакна, неподготвен за 1 
продажба на мало (за индустријата) 

17.10.55.15.00 Конец за шиење, од вештачки или синтетички влакна, подготвен за I 
продажба на мало 

17.10.55.30.00 Предиво од синтетички или вештачки филаменти (освен конец за шиење),, • '. I 
подготвено за продажба на мало 

17.10.55.53.00 Конец за шиење, од синтетички или вештачки сечени влакна, 1 
неподготвен за продажба на мало 

17.10.55.55.00 Конец за шиење, од синтетички или вештачки сечени влакна, подготвен I 
за продажба на мало 

17.10.55.70.00 Предиво (освен конец за шиење) од вештачки или синтетички сечени I 
влакна, подготвено за продажба на мало 

17.10.61 Отпадоци од свила, невлачени и нечешлани 
17.10.61.00.00 Отпадоци од свила, невлачени и нечешлани, настанати во производството { 

17.10.62 Отпадоци од волна и фини или груби животински влакна 

17.10.62.00.00 Отпадоци од волна и фини или груби животински влакна, настанати во I 
производството 

17.10.63 Отпадоци од памук 
17.10.63.00.00 Отпадоци од памук, настанати во производството V 

17.20.10 Ткаенини (освен специјални ткаенини), од природни 
влакна, освен од памук 

17.20.10.10.00 Ткаенини од свила или од отпадоци на свила 
17.20.10.22.00 Ткаенини од влачена волна или од влечени фини животински влакна, за 

облека 
17.20.10.25.00 Ткаенини од влечена волна или од влачени фини животински влакна, за 

текстил во домаќинството 
17.20.10.29.00 Ткаенини од влачена волна или од влачени фини животински влакна, за 

технички и индустриски потреби 
17.20.10.32.00 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини животински влакна или 

од груби животински влакна; за облека 
17.20.10.35.00 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини животински влакна или 

од груби животински влакна, за текстил во домаќинството 
17.20.10.39.00 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини животински влакна или 

од груби животински влакна, за технички и индустриски потреби 
17.20.10.42.00 Ткаенини од лен, со 85% или повеќе лен, за облека 
17.20.10.45.00 Ткаенини од лен, со 85% или повеќе лен, за текстил во домаќинството 
17.20.10.49.00 Ткаенини од лен, со 85% или повеќе лен, за технички и индустриски 

потреби 
17.20.10.52.00 . Ткаенини од лен, со помалку од 85% .лен,во мешавина со памук,за облека 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

17.20.10.55.00 Ткаенини од лен, со помалку од 85% лен, во мешавина со памук, за 
текстил во домаќинството 

17.20.10.59.00 Ткаенини од лен, со помалку од 85% лен, во мешавина со памук, за 
технички и индустриски потреби 

17.20.10.62.00 Ткаенини од лен, со помалку од 85% лен, во мешавина со други влакна, за 
облека , 

17.20.10.65.00 Ткаенини од лен, со помалку од 85% лен, во мешавина со други влакна, за 
текстил во домаќинството 

17.20.10.69.00 Ткаенини од лен, со помалку од 85% лен, во мешавина со други влакна, 
за технички и индустриски потреби 

17.20.10.70.00 Ткаенини од јута или од други Јекстилни ликовидни влакна 
17.20.10.90.00 Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од 

хартија 

17.20.20 Ткаенини од памук (освен специјални ткаенини) 
17.20.20.11.00 Ткаенини од памук (освен газа), еднобојни, со маса до 200 дг/т2, за 

кошули и блузи 
17.20.20.12.00 Ткаенини од памук (освен газа), еднобојни, со маса до 200 дг/т2, за друга 

облека 
17.20.20.13.00 Ткаенини од памук (освен газа), еднобојни, со маса до 200 дг/т2, за 

рубелина во домаќинството 
17.20.20.15.00 Ткаенини од памук (освен газа), еднобрјни, со маса до 200 дг/т2, за друг 

текстил во домаќинството 
17.20.20.19.00 Ткаенини од памук (освен газа), еднобојни, со Маса до 200 дг/т2, за 

технички и индустриски потреби 
17.20.20.20.00 Медицинска газа 
17.20.20.31.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса до 200 дг/т2, за кошули и блузи 
17.20.20.32.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса до 200 дг/т2, за друга облека 
17.20.20.33.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса до 200 дѓ/т2, за рубелина во 

домаќинството 
17.20.20.35.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса до 200 дг/т2, за друг текстил во 

домаќинството 
17.20.20.39.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса до 200 дг/т2, за технички и 

индустриски потреби 
17.20.20.42.00 Ткаенини од памук, еднобојни, со маса над 200 дг/т2, за облека1 

17.20.20.43.00 Ткаенини од памук, еднобојни, со маса над 200 дг/т2, за рубелина во 
домаќинството 

17.20.20.45.00 Ткаенини од памук, еднобојни, со маса над 200 дг/т2, за Друг текстил во 
домаќинството / 

17.20.20.49.00 Ткаенини од памук, еднобојни, со маса над 200 дг/т2, за технички и 
индустриски потреби Ј 

17.20.20.52.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса над 200 дг/т2, за облека 
17.20.20.53.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со.маса над 200 дг/т2, за рубелина во 

домаќинството 
17.20.20.55:00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса над 200 дг/т2 (освен деним -

тексас ткаенините), за друг текстил во домаќинството 
17.20.20.59.00 Ткаенини од памук, повеќебојни, со маса над 200 дг/т2 (освен деним -

тбксас ткаенините), за технички и индустриски потреби 
17.20.20.60.00 Ткаенини од памук (деним, тексас), со маса над 200 дг/т2 

17.20.31 Ткаенини од синтетички или вештачки филаменти 

; 17.20.31.30.00 Ткаенини од синтетички или вештачки филамент-предива.со голема 
/ , јачина,во ленти и слично ' 
17.̂ 0.31.52.00 Ткаенини од синтетичко филамент - предиво, за облека , 

ј илј.т2; 

илј.т2; 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

17.20.31.54.00 Ткаенини од синтетичко филамент - предиво (освен оние добиени од 
предиво со голема јачина и од ленти), за завеси и ролетни 

17.20.31.55.00 Ткаенини од синтетичко филамент - предиво (освен оние добиени од 
предиво со голема јачина и од ленти), за друг текстил во домаќинството 

17.20.31.59.00 Ткаенини од синтетичко филамент - предиво (освен оние добиени од 
предиво со голема јачина и од ленти), за технички и индустриски потреби 

17.20.31.72.00 Ткаенини од вештачко филамент - предиво, за облека 
17.20.31.75.00 Ткаенини од вештачко филамент - предиво (освен оние добиени од 

предиво со голема јачина на вискозен рајон), за текстил во домаќинството 
17.20.31.79.00 Ткаенини од вештачко филамент - предиво (освен оние добиени од 

предиво со голема јачина на вискозен рајон), за технички и индустриски 
потреби 

17.20.32 Ткаенини од синтетички сечени влакна 
17.20.32.12.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, со 85% или повеќе синтетички 

влакна, за облека 
17.20.32.13.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, со 85% или повеќе синтетички 

влакна, за текстил во домаќинството 
17.20.32.14.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, со 85% или повеќе синтетички 

влакна, за завеси и ролетни 
17.20.32.15.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, со 85% или повеќе синтетички 

влакна, за друг текстил во домаќинството 
17.20.32.19.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, со 85% или повеќе синтетички 

влакна, за технички и индустриски потреби 
17.20.32.21.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, еднобојни, за кошули и блузи 
17.20.32.22.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, еднобојни, за друга облека 
17.20.32.23.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, еднобојни, за рубелина во домаќинството 
17.20.32.25.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, еднобојни, за друг текстил во домаќинството 
17.20.32.29.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, еднобојни, за технички и индустриски потреби 
17.20.32.31.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, повеќебојни, за кошули и блузи 
17.20.32.32.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, повеќебојни, за друга облека 
17.20.32.33.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, повеќебојни, за рубелина во домаќинството 
17.20.32.35.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, повеќебојни, за друг текстил во домаќинството 
17.20.32.39.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85%),во мешавина со 

памук, повеќебојни, за технички и индустриски потреби 
17.20.32.42.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со влечена волна, за 

облека 
17.20.32.45.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со влечена волна, за 

текстил во домаќинството 
17.20.32.49.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со влачена волна, за 

технички и индустриски потреби 
17.20.32.52.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со чешлана волна, 

за облека 
17.20.32.55.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со чешлана волна, 

за текстил во домаќинството 
17.20.32.59.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со чешлана волна, 

за технички и индустриски потреби 
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17.20.32.92.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со други влакна 
(освен со волна), за облека 

17.20.32.95.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со други влакна 
(освен со волна), за текстил во домаќинството 

17.20.32.99.00 Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина со други влакна 
(освен со волна), за технички и индустриски потреби 

17.20.33. Ткаенини од вештачки сечени влакна 
17.20.33.32.00 Ткаенини од вештачки сечени влакна, еднобојни, за облека 
17.20.33.33.00 Ткаенини од вештачки сечени влакна, еднобојни, за рубелина во 

домаќинството 
17.20.33.35.00 Ткаенини од вештачки сечени влакна, еднобојни, за друг текстил во 

домаќинството 
17.20.33.39.00 Ткаенини од вештачки сечени влакна, еднобојни, за технички и 

индустриски потреби 
17.20.33.50.00 Ткаенини од вештачки сечени влакна, повеќебојни 

17.20.40 Велур, фротир и други специјални ткаенини 
17.20.40.10.00 Ткаенини со флор и ткаенини од жанина - предиво 
17.20.40.33.00 Фротир - ткаенини, од памук 
17.20.40.35.00 Фротир - ткаенини, од други текстилни материјали 
17.20.40.50.00 Тафтинг - текстилни ткаенини 
17.20.40.70.00 Газа 
17.20.40.90.00 Ткаенини од стаклени влакна 

17.30 Довршување на текстилни ткаенини 
17.30.10 Боење на влакна и предива 

17.30.10.10.00 Боење на влакна 
17.30.10.21.00 Боење на свилени предива 
17.30.10.22.00 Боење на волнени предива 
17.30.10.23.00 Боење на памучни предива 
17.30.10.24.00 Боење на ленени предива, предива од јута или други растителни и 

ликовидни предива 
17.30.10.25.00 Боење на предива од синтетички филаменти 
17.30.10.26.00 Боење на предива од вештачки филаменти 
17.30.10.27.00 Боење на предива од синтетички сечени влакна 
17.30.10.28.00 Боење на предива од вештачки сечени влакна 

17.30.21.10.00 
17.30.21.20.00 
17.30.21.30.00 
17.30.21.40.00 
17.30.21.50.00 

17.30.21.60.00 

17.30.21.70.00 
17.30.21.80.00 
17.30.21.90.00 

17.30.21 
Белење 
Белење 
Белење 
Белење 
Белење 
влакна 
Белење 
влакна 
Белење 
Белење 
Белење 

Белење на ткаенини 
на ткаенини од свила 
на ткаенини од волна или ткаенини од други животински влакна 
на ткаенини од памук 
на ткаенини од лен, јута или од растителни и ликовидни влакна 
на ткаенини од синтетичко филамент -предиво или од синтетички 

на ткаенини од вештачко филамент - предиво или од вештачки 

на ткаенини со флор, велур и на жанина - ткаенини 
на фротир - ткаенини 
на плетени или хеклани ткаенини 
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17.30.22 Боење на ткаенини 
17.30.22.10.00 Боење на ткаенини од свила 
17.30.22.20.00 Боење на волнени ткаенини или ткаенини од други животински влакна 
17.30.22.30.00 Боење на ткаенини од памук 
17.30.22.40.00 Боење на ткаенини од лен, јута или други растителни и ликовидни 

влакна 
17.30.22.50.00 Боење на ткаенини од синтетички филамент - предива или од синтетички 

влакна 
17.30.22.60.00 Боење на ткаенини од вештачки филамент - предива или од вештачки 

влакна 
17.30.22.70.00 Боење на ткаенини со флор, велур, плиш или жанина - ткаенини 
17.30:22.80.00 Боење на фротир - ткаенини 
17.30.22.90.00 Боење на плетени или хеклани материјали и на други неткаенини 

17.30.30 Печатење на ткаенини 
17.30.30.1 О ОО Печатење на ткаенини од свила 
17.30.30.20.00 Печатење на ткаенини од волна или ткаенини од други животински 

влакна 
17.30.30.30.00 Печатење на ткаенини од памук ; 

17.30.30.40.00 Печатење на ткаенини од лен, јута или од други растителни и ликовидни 
влакна 

17.30.30.50.00 Печатење на ткаенини од синтетичко филамент-предиво или од 
синтетички влакна 

17.30.30.60.00 Печатење на ткаенини од вештачко филамент - предиво или од вештачки 
влакна 

17.30.30.70.00 Печатење на ткаенини со флор, велур, плиш или жанина - ткаенини 
17.30.30.80.00 Печатење на фротир - ткаенини I 
17.30.30.90.00 Печатење на пнетени и хеклани материјали и други неткаенини 

илј. т 2 

илј. т 2 

инј. т 2 

ипј. т 2 

инј. т 2 

илј. т 2 

илј. т 2 

илј. т 2 

1 

17.30.40 Друг вид довршување на ткаенини, освен преслекување и 
импрегнирање 

17.30.40.10.00 Друг вид довршување на ткаенини од свила 
17.30.40.20.00 Друг вид довршување на ткаенини од вонна иии од други животински 

внакна 
17.30.40.30.00 Друг вид довршување на ткаенини од памук 
17.30.40.40.00 Друг вид довршување на ткаенини од нен, јута иии од други раститепни и 

ликовидни влакна 
17.30.40.50.00 Друг вид довршување на ткаенини од синтетичко финамент - предиво иии 

од синтетички влакна 
17.30.40.60.00 Друг вид довршување на ткаенини од вештачко филамент-предиво иии од 

вештачки влакна 
17.30.40.70.00 Друг вид довршување на ткаенини со фнор, венур, пниш иии жанина -

ткаенини 
17.30.40.80.00 Друг вид довршување на фротир - ткаенини 
17.30.40.90.00 Друг вид довршување на пнетени и хеклани материјали 
17.30.90.00.00 Довршување на облека 

17.40 Производство на готови текстилни производи, освен 
Облека 

17.40.11 Ќебиња (освен електрични ќебиња) 
17.40.11.30.00 Ќебиња од вонна (освен електрични ќебиња) инј.т2; 

илј.парч.;* 
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17.40.11.50.00 Ќебиња од синтетички влакна (освен електрични ќебиња) 

17.40.11.90.00 Ќебиња од други текстилни материјали (освен (електрични ќебиња) 

17.40.12 Рубелина за постела 

17.40.12.30.00 Рубелина за постела, плетена или хеклана 

17.40.12.53.00 Рубелина за постела, од памук • '' 

17.40.12.55.00 Рубелина за постела, од лен ^ 

17.40.12.59.00 Рубелина за постела, од други текстилни материјали, ткаена 

17.40.12.70.00 Рубелина за постела, од вештачки или синтетички влакна, неткаена 

17.40.13 Рубелина за маса 

17.40.13.30.00 Рубелина за маса, плетена или хеклана 

17.40.13.53.00 Рубелина за маса, од памук 

17.40.13.55.00 Рубелина за маса, од лен 

17.40.13.59.00 Рубелина за маса, од други текстилни материјали, ткаена 

17.40.13.70.00 Рубелина за маса, од вештачки или синтетички влакна, неткаена 

17.40.14 Тоалетна и кујнска рубелина 
17.40.14.30.00 Тоалетна и кујнска рубелина, од фротир, памук 

17.40.14.50.00 Тоалетна и кујнска рубелина, од други текстилни материјали, ткаена 
' 1 / 

17.40.14.70.00 Тоалетна и кујнска рубелина, од вештачки или синтетички влакна, 
неткаена -

17.40.15 Завеси (вклучувајќи и драперии) и внатрешни платнени 
ролетни, кратки украсни драперии за прозорци или 
кревети 

17.40.15.30.00 Завеси, плетени или хеклани 

17.40.15.50.00 Завеси, од други текстилни материјали, ткаени 

17.40.15.70.00 Завеси, исткаени 

17.40.16 Други текстилни производи за внатрешно опремување, 
неспомнати на друго место 

17.40.16.30.00 Рачно ткаени таписерии, гоблени и слично 
17.40.16.53.00 Покривки за кревети 
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17.40.16.59.00 Други текстилни производи за внатрешно опремување 
илј.парч.; 1 

17.40.16.70.00 Сетови што се состојат од парчиња ткаенини и предива за изработка на илј.т2; 
таписерии, простирки, везени чаршави, салвети, подготвени во пакувања илј.парч. 
за продажба на мало 

17.40.21 Вреќи и вреќички, за пакување на стоки 
17.40.21.30.00 Вреќи и вреќички, за пакување на стоки, од памук { 
17.40.21.50.00 Вреќи и вреќички, за пакување на стоки, од полиетиленски или 1 

полипропиленски ленти, плетени или хеклани 
17.40.21.73.00 Вреќи и вреќички, за пакување на стоки, од полиетиленски или I 

полипропиленски ленти, ткаени, со маса до 120 дг/т2 

17.40.21.75.00 Вреќи и вреќички, за пакување на стоки, од полиетиленски или I 
полипропиленски ленти, ткаени, со маса над 120 дг/т2 

17.40.21.90.00 Вреќи и вреќички, за пакување на стоки, од други текстилни материјали I 

17.40.22 Церади, платнени покриви и надворешни платнени 
ролетни (тенди), шатори, едра за пловни објекти, 
производи за кампување 

17.40.22.10.00 Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди) 
17.40.22.30.00 Шатори 
17.40.22.50.00 Едра 
17.40.22.70.00 Душеци на надувување и друга опрема за кампување 

17.40.23 Падобрани (вклучувајќи дирижабли и управувани 
падобрани) и ротошути; нивни делови и прибор 

17.40.23.00.00 Падобрани (вклучувајќи дирижабли и управувани падобрани) и ротошути; 
нивни делови и прибор 

17.40.24 Вреќи за спиење, опрема за спиење 

17.40.24.35.00 Вреќи за спиење, полнети со пердуви 

17.40.24.39.00 Вреќи за спиење, други 

17.40.24.93.00 Опрема за спиење (освен мадраци и вреќи за спиење), полнета со пердуви 

17.40.24.99.00 Опрема за спиење (освен мадраци и вреќи за спиење), други 

17.40.25 Други готови производи, вклучувајќи модни кроеви за 
облека 

17.40.25.53.00 Крпи за под, за садови, прав и слични крпи за чистење, неткаени 
17.40.25.57.00 Крпи за под, за садови, прав и слични крпи за чистење, освен плетени, 

хеклани и неткаени 
17.40.25.90.00 Крпи за под, за садови, прав и слични крпи за чистење, плетени или 

хеклани; елеци и појаси за спасување и други готови производи 
17.40.90.00.00 Услуги за поправки на импрегнирани ткаенини и камп опрема 

17.51 Производство на теписи и други покривки за под 

17.51.11 Теписи и други текстилни покривки за под, со јазли 
17.51.11.00.00 Теписи и други текстилни покривки за под, со јазли 
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17.51.12 Теписи и други текстилни покривки за под, ткаени 
17.51.12.00.00 Теписи и други текстилни покривки за под, ткаени 

17.51.13 Теписи и други текстилни покривки за под, тафтирани 
17.51.13.00.00 Теписи и други текстилни покривки за под, тафтирани 

17.52.11.33.00 

17.52.11.35.00 

17.52.11.53.00 
17.52.11.55.00 
17.52.11.60.00 
17.52.11.70.00 

17.52.11.90.00 

17.51.14 Други теписи и текстилни покривки за под, вклучувајќи ги 
и оние од филц 

17.51.14.30.00 Теписи и други текстилни покривки за под, од филц, што не се тафтирани 
ниту флокирани 

17.51.14.90.00 Други теписи и текстилни покривки за под, неспомнати на друго место 

17.52 Производство на канали, јажиња, ортоми, кабли и 
мрежи 

17.52.11 Канали, јажиња, ортоми, кабли од јута или други 
текстилни ликовидни влакна ~~ 

Канали, јажиња и кабли, од абака (манила), влакна добиени од тврди 
лисја, сисал, јута (^ 100000 децитекси) 
Други канапи од влакна добиени од тврди лисја, сисал, јута (^ 100000 
децитекси) 
Канали од влакна добиени од тврди лисја (агава), за земјоделството 
Канапи од синтетички влакна, за земјоделството 
Други јажиња и кабли, од синтетички влакна 
Други канали, од синтетички влакна или од полиетиленски и 
полипропиленски влакна 
Други канали, јажиња, кабли, од други текстилни материјали 

17.52.12 Јазлирани мрежи од канап, јажиња или ортоми; готови 
рибарски мрежи и други готови мрежи од текстилен * 
материјал 

Рибарски мрежи од канап, јажиња, ортоми, од синтетички или вештачки 
влакна 
Други рибарски мрежи од најлон, полиамид или синтетички влакна 
Мрежи од најлонски или полиамидни канали, јажиња или ортоми, освен 
рибарски мрежи 
Други мрежи од најлон или полиамид 
Други јазлирани мрежи од други текстилни материјали 
Други производи од канали, јажиња, ортоми и кабли 
Услуги за поправки на мрежи и предмети од коноп 

/ 

17.53 Производство на неткаен текстил и производи од 
неткаен текстил, освен облека 

17.53.10 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен 
облека 

Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина до 25 дг/т2 

Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина до 25 дг/т2, врз 
база на полимери 
Неткаен текстил, освен, прекриен и пресвлечен, со тежина до 25 дг/т2, 
мокра постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина до 25 дг/т2, 
сува постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 25 дг/т2 

до70аг/т2 

17.52.12.33.00 

17.52.12.35.00 
17.52.12.53.00 

17.52.12.55.06 
17.52.12.59.00 
17.52.12.80.00 
17.52.90.00.00 

17.53.10.10.90 
17.53.10.11.50 

17.53.10.12.50 

17.53.10.13.50 

17.53.10.20.90 
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Шифра на 
производот 

17.53.10.21.50 

17.53.10.22.50 

17.53.10.23.50 

17.53.10.30.90 

17.53.10.31.50 

17.53.10.32.50 

17.53.10.33.50 

17.53.10.50.90 
17.53.10.51.50 

17.53.10.52.50 

17.53.10.53.50 

17.53.10.70.90 
17.53.10.71.50 
17.53.10.72.50 
17.53.16.73.50 

Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 25 дг/т2 до 
70 дг/т2, врз база на полимери 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 25 дг/т2 до 
70 дѓ/т2, мокра постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 25 дг/т2 до 
70 дг/т2, сува постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 70 дг/т2 до 
150 аг/т2 

Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 70 дг/т2 до 
150 дг/т2, врз база на полимери 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 70 дг/т2 до 
150 дг/т2, мокра постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 70 дг/т2 до 
150 рг/т2, сува постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 150 дг/т2 

Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 150 дг/т2, 
врз база на полимери 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 150 дг/т2, 
мокра постапка 
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со тежина над 150 дг/т2, 
сува постапка 
Неткаен текстил, прекриен или пресвлечен 
Неткаен текстил, прекриен или пресвлечен, врз база на полимери 
Неткаен текстил, прекриен или пресвлечен, мокра постапка 
Неткаен текстил, прекриен или пресвлечен, сува постапка 

17.54 Производство на други текстилни производи, 
неспомнати на друго место 

17.54.11 Тесни ткаенини; позамантерија и слично 
17.54.11.30.00 Тесни ткаенини, освен етикети, значки и слични производи 
17.54.11.50.00 Етикети, значки и слични производи од текстилни материјали, невезени 
17.54.11.70.00 Плетенини на метража, украсна позамантерија 

17.54.12 Тил и други мрежасти материјали, плетени или хеклани 
ткаенини, тантели на метража, ленти и мотиви 

' , - • * 

17.54.12.30.00 Тил и други мрежасти материјали 

17.54.12.50.00 Тантела на метража, во ленти или мотиви, машински работена 

17.54.12.70.00 Тантела на метража, во ленти или мотиви, рачно работена 
17.54.13 Вез на метража, во ленти или во мотиви 

17.54.13.30.00 Вез, без видливи подлоги 
17.54.13.50.00 Памучен вез на метража, во ленти или мотиви 
17.54.13.70.00 Вез од други текстилни материјали на метража, во ленти или мотиви 

17.54.20 Филц, вклучувајќи и импрегниран, пресвлечен или 
ламиниран 

17.54.20.00.00 Филц, вклучувајќи и импрегниран, пресвлечен или ламиниран 
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17.54.31 Вата од текстилни материјали, производи од вата, 
текстилен флок, прав и нопа 

17.54.31.30.00 Медицинска вата и производи од неа 
17.54.31.50.00 Други видови вата и производи од неа 

, Бр. 47 - Стр. 2775 

Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

Мерка 

17.54.32 Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал, 
текстилно предиво или ленти; импрегнирани или 
обложени со гума или со пластична маса 

17.54.32.00.00 Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал, текстилно 
предиво или ленти; импрегнирани или обложени со гума или со пластична 
маса 

17.54.33 Метализирано предиво 
17.54.33.00.00 Метализирано предиво во форма на нишки, ленти и слично 

17.54.34 Ткаенини од нишки од метал и ткаенини од метализирано 
предиво 

17.54.34.00.00 Ткаенини од нишки од метал и ткаенини од метализирано предиво 

17.54.35 Обвиткано предиво и ленти; жанина предиво; ефектно 
предиво 

17.54.35.00.00 Одвиткано предиво и ленти; жанина предиво; ефектно предиво 

17.54.36 Корд-ткаенини за автомобилски гуми од предиво од 
најлон, полиамид, полиестер и вискозен рајон, со голема 
јачина \ 

17.54.36.00.00 Корд-ткаенини за автомобилски гуми од предиво од најлон, со полиестер и 
вискозен рајон, со голема јачина 

17.54.37 Текстилни ткаенини, импрегнирани, прекриени или 
пресвлечени 

17.54.37.00:00 Текстилни ткаенини, импрегнирани, прекриени или пресвлечени 

17.54.38 Текстилни производи за технички намени 
17.54.38.30.00 Цевки и црева за пумпи, шмркови и слично, од текстилен материјал 
17.54.38.50.00 Фитили од текстил; транспортни и погонски ленти и ремени од текстилен 

материјал 

17.54.38.70.00 Текстилни ткаенини и филц, што се користат во машините за 
производство на хартија 

17.54.39 Прошиени и обложени текстилни производи на метража 

17.54.39.00.00 Прошиени и обложени текстилни производи на метража (освен вез од 
17.54.13 или од НЅ 5810) 

17.60 Производство на плетени и хеклани ткаенини 
17.60.11 Плит и букле ткаенини, плетени или хеклани 

17.60.11.30.00 Ткаенини со висок флор 1 
17.60.11.50.00 Букле ткаенини * 
17.60.11,70.00 Сомот и плиш-ткаенини, плетени или хеклани, неспомнати на друго место I 
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18.21.11.21.00 

18.21.11.26.00 

18.21.11.27.00 

18.21,11.31.00 

18.21.11.36.00 

18.21.11.37,00 

18.21.12.41.00 

18.21.12.45.00 
18.21.12.51.00 
18.21:12.55.00 

18.21 Производство на работни облеки 
18.21.11 Машки работни комплети, јакни и сакоа (блејзери) 
Комлетни работни одела, од памук, за мажи или момчиња 
Комлетни работни одела,од синтетички влакна, за мажи или момчиња 
Комплетни работни одела, од вештачки влакна, за мажи или момчиња 

Работни јакни и сакоа (блејзери), од памук, за мажи или момчиња 

Работни јакни и сакоа (блејзери), од синтетички влакна, за мажи или 
момчиња 
Работни јакни и сакоа (блејзери), од вештачки влакна, за мажи или 
момчиња 
18.21.12 Машки работни панталони, панталони со пластрон и 

прерамки,бриџ-панталони и шорцеви 
Работни панталони, бриџ-панталони и слично, за мажи или момчиња, од 
памук 
Работни панталони, бриџ-панталони и слично, за мажи или момчиња, од 
Работни панталони со прерамки, за мажи или момчиња, од памук 
Работни панталони со прерамки, за мажи или момчиња, од синтетички или 
вештачки влакна 

18.21.21 Женски работни комплети и јакни 
18.21.21.21.00 Комплетни работни одела, од памук, за жени или девојчиња 
18.21.21.26.00 Комплетни работни одела, од синтетички влакна, за жени или девојчиња 
18.21.21.27.00 Комплетни работни одела, од вештачки влакна, за жени или девојчиња 
18.21.21.31.00 Работни јакни, од памук, за жени или девојчиња 
18.21.21.36.00 Работни јакни, од синтетички влакна, за жени или девојчиња 
18.21.21.37.00 Работни јакни, од вештачки влакна, за жени или девојчиња 

18.21.22 Женски работни панталони, панталони со пластрон и 
прерамки, бриџ панталони и шорцеви 

18.21.22.41.00 Работни панталони, бриџ-панталони и слично, за жени или девојчиња, од 
памук 

18.21.22.45.00 Работни панталони, бриџ-панталони и слично, за жени или девојчиња, од 
синтетички и вештачки влакна ^ ЗУ 

18.21.22.51.00 Работни панталони со прерамки, за жени или девојчиња, од памук 
18.21.22.55.00 Работни панталони со прерамки, за жени или девојчиња, од синтетички 

или вештачки влакна 
18.21.30 Друга работна облека 

18.21.30.11.00 , Друга работна облека, за мажи или момчиња, од памук 
18.21.30.15.00 Друга работна облека, за мажи или момчиња, од синтетички или вештачки 

влакна 
18.21.30.21.00 Престилки и друга работна облека, за жени или девојчиња, од памук 
18.21.30.25.00 Престилки и друга работна облека, за жени или девојчиња, од синтетички 

или вештачки влакна 

18.22.11.10.00 
18.22.11.20.00 

18.22 Производство на друга горна облека 
18.22.11 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и 

слични производи, плетени или хеклани, за мажи или 
момчиња 

Палта, наметки, пелерини и слични производи, за мажи или момчиња 
Ветровки со качулка (анорак) и други ветровки, виндјакни, за мажи или 
момчиња 
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18.22.12 Одена, комплети, јакни и сакоа (блејзери), панталони, 
панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и 
шорцеви, плетени или хеклани, за мажи или момчиња 

Костими за мажи или момчиња 
Комплети за мажи или момчиња (комбинација од сако и панталони) 
Јакни и сакоа за мажи или момчиња 
Панталони и бриџ-панталони за мажи или момчиња 
Панталони со прерамки и шорцеви за мажи или,момчиња 

18.22.12.10.00 
18.22.12.20.00 
18.22.12.30.00 
18.22.12.40.00 
18.22.12.50.00 

18.22.13 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и 
други ветровки и слични производи, плетени или хеклани, 
за жени или девојчиња 

18.22.13.10.00 Палта, наметки, пелерина и слични производи, за жени или девојчиња 
18.22.13.20.00 Анорак и слични други ветровки, виндјакни, итн. за жени или девојчиња 

18.22.14 Костими, комплети, јакни и сакоа, фустани, здолкишта, 
панталони, панталони со пластрон и прерамки, шорцеви, 
плетени или хеклани, за жени или девојчиња 

18.22.14.10.00 Костими за жени или девојчиња 
18.22.14.20.00 Комплети за жени или девојчиња (комбинација од јакна и здолниште) 
18.22.14.30.00 Јакни и сакоа за жени или девојчиња 
18.22.14.40.00 Панталони и бриџ-панталони за жени или девојчиња 
18.22.14.50.00 Панталони со прерамки и пластрон и шорцеви, за жени или девојчиња 
18.22.14.70.00 Фустани за жени или девојчиња 
18.22.14.80.00 Здолништа и здолништа-панталони за жени или девојчиња 

18.22.21 Палта, наметки, пелерина, ветровки со качулка (анорак) и 
други ветровка виндјакни и слични производи, од 
ткаенини, за мажи или момчиња 

18.22.21.11.00 Мантили за дожд, од памук, за мажи или момчиња 
18.22.21.14.00 Палта, наметки, пелерини и слично, од волна или од фини животински 

влакна, за мажи или момчиња 
18:22.21.15.00 Мантили за дожд, од синтетички или вештачки влакна, за мажи или 

мбмчиња 
18.22.21.19.00 Палта, наметки, пелерини и слично, од други текстилни материјали, за 

мажи или момчиња 
18.22.21.21.00 Анорак (ветровка со качулка) и други ветровка виндјакни и слично, од 

памук, за мажи или момчиња 
18.22.21.25.00 Анорак (ветровка со качулка) и други ветровка виндјакни и слично, од 

синтетички или вештачки влакна, за мажи или момчиња 
18.22.21.29.00 Анорак (ветровка со качулка) и други ветровка виндјакни и слично, од 

други текстилни материјали 

18.22.22 Костими и комплети, за мажи или момчиња, од ткаенина 

18.22.22.11.00 Костими, од памук, за мажи или момчиња 
18.22.22.14.00 Костими, од волна или од фини животински влакна, за мажи или момчиња 
18.22.22.19.00 Костими, од други текстилни материјали, за мажи или момчиња 
18.22.22.21.00 Комплети (комбинација од сако и панталони), од памук, освен работни 

комплети, за мажи или момчиња 
18.22.22.24.00 Комплети (комбинација од сако и панталони), од волна или од фини 

животински влакна, за мажи или момчиња 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

18.22.22.29.00 Комплети (комбинација од сако и панталони), од други текстилни 
материјали, за мажи или момчиња 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

/ мерка 

18.22.23 Јакни и сакоа (блејзери), од ткаенини, за мажи или 
момчиња 

18.22.23.31.00 Јакни и сакоа (блејзери), од памук, освен работни, за мажи или момчиња 
18.22.23.34.00 Јакни и сакоа (блејзери), од волна или од фини животински влакна, за 

мажи или момчиња 
18.22.23.39.00 Јакни и сакоа (блејзери), од други материјали, освен работни, за мажи или 

момчиња 

18.22.24.41.00 

18.22̂ 24.42.00 

13.22.24.43.00 

18.22.24.44.00 

18.22.24.46.00 

18.22.24.47.00 

18,22.24.49.00 

18.22.24.51.00 
18.22.24.59.00 

18.22.24.61.00 
18,22.24.66.00 
18.22.24.67.00 

18.22.31.11.00 
18.22.31.14.00 

18.22.31.15.00 

18.22.31.19.00 

18.22.31.21.00 

18.22.31.25.00 

18.22.31.29.00 

18.22.24 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-
панталони и шорцеви, за мажи или момчиња 

Панталони, бриџ-панталони и слично, од ребраст сомот, освен работни,за 
мажи или момчиња 
Панталони, бриџ-панталони и слично, од деним (тексас),освен работни, за 
мажи или момчиња 
Панталони, бриџ-панталони и слично, од друг памук, освен работни, за 
мажи или момчиња 
Панталони, бриџ-панталони и слично, од волна или од фини животински 
влакна, освен работни, за мажи или момчиња 
Панталони, бриџ-панталони и слично, од синтетички влакна, освен 
работни, за мажи или момчиња 
Панталони, бриџ-панталони и слично, од вештачки влакна, освен работни, 
за мажи или момчиња 
Панталони, бриџ-панталони, панталони со прерамки и шорцеви, од други 
материјали, освен работни, за мажи или момчиња 
Панталони со прерамки, од памук, освен работни , за мажи или момчиња 
Панталони со прерамки, од други текстилни материјали, освен работни, 
за мажи или момчиња 
Шорцеви, од памук, за мажи или момчиња , 
Шорцеви, од синтетички влакна, за мажи или момчиња 
Шорцеви, од вештачки влакна, за мажи или момчиња. 

18.22.31 Палта,наметки,пелерини,ветровки со качулка (анорак) и 
други ветровка виндјакни и слични производи,од 
ткаенина,за жени или девојчиња 

Мантили за дожд,од памук,за жени или девојчиња 
Палта,наметки, пелерини и слично, од волна или од фини Животински 
влакна, за жени или девојчиња ј 
Мантили за, дожд, од вештачки или синтетички влакна, за жени или 
девојчиња 
Палта,наметки.пелерини и слично,од други текстилни материјали, за жени 
или девојчиња 
Анорак(ветровка со качулка) и други ветровки,виндјакни итн., од памук, 
за жени или девојчиња 
Анорак(ветровка со качулка)и други ветровка виндјакни, итн., од 
синтетички или вештачки влакна,за жени или девојчиња 
Анбрак(ветровка со качулка) и други ветровки, виндјакни итн., од волна 
или од други текстилни материјали, за жени или девојчиња 
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18.22.32 Костими и комплети, од ткаенина, за жени или девојчиња 

18.22.32.11.00 Костими,од памук, за жени или девојчиња 
18.22.32.14.00 Костими, од волна или од фини животински влакната жени или девојчиња 
18.22.32.19.00 Костими,од други текстилни материјали,за жени или девојчиња 
18.22.32.21.00 Комплети(комбинација од јакна и здолниште),од памук,за жени или 

девојчиња 
18.22.32.24.00 Комплети(ќомбинација од јакна и здолниште) од волна или од фини 

животински влакна, за жени или девојчиња 
18.22.32.29.00 Комплети(комбинација од јакна и здолниште) од други материјали, за 

жени или девојчиња 

18.22.33 Јакни,за жени или девојчиња,од ткаенина 
18.22.33.31.00 Јакни,за жени или девојчиња,од памук ' 

18.22.33.34.00 Јакни, од волна или од фини животински влакна, за жени или девојчиња 

18.22.33.39.00 Јакни од други материјали, за жени или девојчиња 

18.22.34 Фустани, здолништа и здолништа-панталони, од ткаенини, 
за жени или девојчиња 

18.22.34.71.00 Фустани, од памук, за жени или девојчиња 
18.22.34.74.00 Фустани, од волна или од фини животински влакната жени или девојчиња 
18.22.34.76.00 Фустани.од синтетички влакна, за жени или девојчиња 
18.22.34.77.00 Фустани,од вештачки влакна,за жени или девојчиња 
18.22.34.78.00 Фустани, од свила, за жени или девојчиња 
18.22.34.79.00 Фустани,од други ткаенини,за жени или девојчиња 
18.22.34.81.00 Здолништа и здолништа-панталони,од памук, за жени или девојчиња 
18.22.34.84.00 Здолништа и здолништа-панталони,од волна или од фини животински 

влакна,за жени или девојчиња 
18.22.34.86.00 Здолништа и здолништа-панталони од синтетички влакна, за жени или 

девојчиња 
18.22.34.87.00 Здолниште и здолништа-панталони од вештачки влакна, за жени или 

девојчиња 
18.22.34.89.00 Здолниште и здолништа-панталони, од други текстилни материјали, за 

жени или девојчиња 

18.22.35 Панталони,панталони со прерамки,брим-панталони и 
шорцеви,од ткаенина, за жени или девојчиња 

18.22.35.41.00 Панталони,бриџ-панталони и слично,од ребраст сомот,за жени или 
девојчиња 

18.22.35.42.00 Панталони,бриџ панталони и слично, од деним (тексас) за жени или 
девојчиња 

18.22.35.43.00 Панталони,бриџ-панталони и слично, од друг памук,за жени или девојчиња 
18.22.35.44.00 Панталони,бриџ панталони и слично, од волна или од фини животински 

влакна, за жени или девојчиња 
18.22.35.46.00 Панталони,бриџ-панталони и слично, од синтетички влакна, за жени или 

девојчиња 
18.22.35.47.00 Панталони,бриџ-панталони и слично, од вештачки влакна,за жени или 

девојчиња , ' 
18.22.35.51.00 Панталони со прерамки,од памук, за жени или девојчиња 
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18.22.35.59.00 

18.22.35.61.00 
18.22.35.64.00 
18.22.35.66.00 
18.22.35.67.00 
18.22.35.69.00 

Панталони со прерамки, од други текстилни материјали, за жени или 
девојчиња 
Шорцеви, од памук, за жени или девојчиња 
Шорцеви, од волна, за жени или девојчиња / 
Шорцеви, од синтетички влакна, за жени или девојчиња 
Шорцеви,од вештачки влакна, за жени или девојчиња 
Панталони,6риџ-панталони,шорцеви и слично, за жени или девојчиња, 
неспомнати на друго место 

18.23 Производство на долна облека 
18.23.11 Кошули и поткошули за мажи или момчиња,плетени или 

хеклани 
18.23.11.10.00 Кошули и поткошули, за мажи или момчиња,плетени или хеклани 

18.23.12 Гаќи,ношници,пижами,домашни наметни и слични 
производи,за мажи или момчиња, плетени или хеклани 

18.23.12.20.00 Гаќи,за мажи или момчиња 
18.23.12.30.00 Ношници и пижами, за мажи или момчиња 
18.23.12.40.00 Домашни наметки(долги и куси) за мажи или момчиња 

18.23.13 Блузи,кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња,плетени или хеклани 

18.23.13.10.00 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња, плетени или 
хеклани 
18.23.14 Гаќи, комбинезони, подздолништа, ношници, пижами, 

домашни наметки, наметки за капење и слични производи, 
за жени или девојчиња, плетени или хеклани 

18.23.14.20.00 Гаќи, за жени или девојчиња 
18.23.14.30.00 Ношници и пижами,за жени или девојчиња 
18.23.14.40.00 Домашни наметки, роби и слични производи, за жени или девојчиња 
18.23.14.50.00 Комбинезони и подздолништа, за жени или девојчиња 

18.23.2̂  Кошули, за мажи или момчиња, од ткаенини 
18.23.21.11.00 Кошули, за мажи или момчиња, од памук 
18.23.21.15.00 Кошули, за мажи или момчиња, од синтетички или вештачки влакна 
18.23.21.19.00 Кошули, за мажи или момчиња,од други текстилни материјали 

18.23.22 Поткошули и други маици, гаќи, ношници,пижами, 
домашни наметни,од ткаенина, за мажи или момчиња 

18.23.22.21.00 Гаќи.за мажи или момчиња, од памук 
18.23.22.29.00 Гаќи,од други текстилни материјали, за мажи или момчиња ; -
18.23.22.31.00 Ношници и пижами, за мажи или момчиња, од памук 
18.23.22.39.00 Ношници и пижами, за мажи или момчиња,од други текстилни материјали 
18.23.22.41.00 Поткошули,маици,домашни наметка и слично, од памук, за мажи или 

момчиња 
18.23.22.49.00 Поткошула маици, домашни наметки и слично,од други текстилни 

материјали, за мажи или момчиња ' / 

18.23.23 Блузи, кошули и кошули-блузи, од ткаенина, за жени или 
девојчиња 

18.23.23.11.00 Блузи,кошули и кошули-блузи,за жени или девојчиња, од памук 
18.23.23.15.00 Блузи,кошули и кошули-блузи,за жени или девојчиња, од синтетички или 

вештачки влакна 
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18.23.23.18.00 
18.23.23.19.00 

18.23.24.31.00 
18.23.24.35.00 

18.23.24.39.00 
18.23.24.51.00 
18.23.24.55.00 

18.23.24.59.00 

18.23.24.61.00 
18.23.24.65.00 

18.23.24.71.00 
18.23.24.75.00 

18.23.24.89.00 

Блузи,кошули и кршули-блузи,за, жени или девојчиња,од свила 
Блузи,кошули и кошули-блузи,за жени или девојчиња,од други текстилни 
материјали 
18.23.24 Поткошули и други маици, гаќи, комбинезони, 

подздолништа, ноќници, пижами, домашни фустани, роби, 
наметки за капење и слично,од ткаенини, за жени или 
девојчиња 

Ноќници и пижами, за жени или девојчиња, од памук 
Ноќници и пижами, за жени или девојчиња, од синтетички или вештачки 
влакна 
Ноќници и пижами,за жени или девојчиња ,од други текстилни материјали 
Подздолништа,комбинезони и слично, за жени или девојчиња, од памук 
Подздолништа,комбинезони и слично,за жени или девојчиња, од 
синтетички или вештачки влакна 
Подздолништа,комбинезони и слично, за жени или девојчиња, од други 
текстилни материјали 
Домашни фустани,роби,гаќи и слично, за жени или девојчиња, од памук 
Домашни фустани, роби и слично, за жени или девојчиња, од синтетички 
или вештачки влакна ^ 
Поткошула маици, боди и слично, за жени или девојчиња, од памук 
Поткошули,маици,боди и слично, за жени или девојчиња, од синтетички 
или вештачки влакна 
Домашни фустани,роби,гаќи и слично,за жени или девојчиња, од други 
текстилни материјали м 

18.23.25 Градници,мидери,корсети,прерамки,држачи за 
чорапи,подврски и слични производи,од ткаенини 

18.23.25.30.00 Градници(вкпучувајќи и плетени и хеклани) 
18.23.25.50.00 Корсети, мидери и мидер-гаќички(вклучувајќи и плетени и хеклани) 
18.23.25.70.00 Прерамки, држачи за чорапи,подврски и слични производи(вклучувајќи и 

Плетени и хеклани) 

18.23.30 Т-маици,поткошули и други маици,плетени или хеклани 

18.23.30.30.00 Т-маици,плетени или хеклани,од памук 
18.23.30.90.00 Т-маици,плетени или хеклани, од други текстилни материјали 

18.24 Производство на друга облека и прибор за 
облека,неспоивата на друго место 

18.24.11 Облека и прибор за облека, за бебиња и мали деца, 
плетени или хеклани 

18.24.11.00.90 Облека и прибор за облека, за бебиња и мали деца,плетени или хеклани 
18.24.11.01.50 Облека за бебиња и мали деца, "кимоно" "палта", плетени или хеклани 
18.24.11.02.50 Облека за бебиња и мали деца, за играње,плетени или хеклани 
18.24.11.03.50 Долна облека за бебиња и мали деца, гаќички,плетени или хеклани 
18.24,11.04.50 Облека за бебиња и мали деца, од стреч, растеглива,плетена или хеклана 
18:24.11.05.50 Пелени за бебиња и мали деца,плетени или хеклани 
18.24.11.09.50 Друга облека за бебиња и мали деца, плетена или хеклана 

18.24.12 Тренерки,скијачка облека,гаќи и костими за капење и 
друга облека, плетени или хеклани 

18.24.12.10.00 Тренерки,плетениили хеклани 
18:24.12.30.00 Скијачка облека,плетена или хеклана 
18.24.12.40.00 Гаќи за капење, за мажи или момчиња.плетени или хеклани 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

18.24.12.50.00 Костими за капење, за жени или девојчиња,плетени или хеклани 
18.24.12.90.00 Друга облека,плетена или хеклана 

18.24.13 Ракавици,од сите видови, плетени или хеклани 
18.24.13.73.00 Ракавици,импрегнирани,плетени или хеклани 
18.24.13.75.00 Други ракавици,плетени или хеклани 

18.24.14 Друг готов прибор за облека и делови од облека, плетени 
или хеклани 

18.24.14.30.00 Шалови,марами,ешарпи,шамии,зарови и слични производи,плетени или 
хеклани 

18.24.14.50.00 Вратоврски и пеперутка-вратоврски, плетени или хеклани 

18.24.14.90.00 Друг прибор за облека, плетен или хеклан 
18.24.21 Облека и прибор за облеката бебиња и мали деца,од 

ткаенини 
18.24.21.00.00 Облека и прибор за облека, за бебиња и мали деца, од ткаенини ' 

18.24.22 Тренерки, скијачка облека, гаќи и костими за капење и 
друга облека, од ткаенини 

18.24.22.11.00 Спортска облека,за мажи или момчиња, од памук 
18.24.22.14.00 Спортска .облека, за мажи или момчиња, од волна или од фини 

животински влакна 

18.24.22.15.00 Спортска облека, за мажи или момчиња, од вештачки или синтетички 
влакна 

18.24.22.19.00 Спортска облека, за мажи или момчиња, од други текстилни влакна 
18.24.22.21.00 Спортска облека, за жени или девојчиња, од памук 
18.24.22.24.00 Спортска облека, за жени или девојчиња, од волна или од фини 4 

животински влакна 

18.24.22.25.00 Спортска облека, за жени или девојчиња, од вештачки или синтетички 
влакна 

18.24.22.29.00 Спортска облека, за жени или девојчиња, од други текстилни влакна 
18.24.22.30.00 Скијачка облека 
18.24.22.40.00 Гаќи и костими за капење, за мажи или момчиња 
18.24.22.50.00 Костими за капење, за жени или девојчиња 

18.24.23 Шалови,ешарпи,марами,шамии,велови,зарови и друг готов 
прибор за облека и делови од облека, од ткаенини 

18.24.23.11.00 Шамивчиња, од памук 
18.24.23.19.00 Шамивчиња, од други текстилни материјали 
18.24.23.34.00 Шалови,ешарпи,марами,зарови и слично, од волна или од фини 

животински влакна 

18.24.23.38.00 Шалови,ешарпи,марами,зарови и слично, од свила или од отпадоци од 
свила 

18.24.23.39.00 Шалови,ешарпи,марами,зарови и слично, од други текстилни материјали 
18.24.23.55.00 Вратоврски и пеперутка-вратоврски, од вештачки или синтетички влакна 
18.24.23.58.00 Вратоврски и пеперутка-вратоврски, од свила или од отпадоци од свила 
18.24.23.59.00 Вратоврски и пеперутка-вратоврски, од други текстилни влакна, 

неспомнати на друго место 
18.24.23.70.00 Ракавици,од сите видови, од други текстилни влакна 
18.24.23.93.00 Прибор за облека,неспомнат на друго место, од текстилни влакна 
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18.24.23.95.00 Делови од облека или од прибор за облека, неспомнати на друго место т2; илј.парч. 

18.24.31 
Ј 

Прибор за облека од кожа или од вештачка 
(реконструирана)кожа 

18.24.31.73.00 Заштитни ракавици, од сите видови, од кожа ( 

18.24.31.75.00 Други ракавици, од сите видови,од кожа,неспомнати на друго место 
18.24.31.80.00 Ремени и ремени-реденици, од кожа или од вештачка (реконструирана) 1 

кожа 
18.24.31.90.00 Прибор за облека, од кожа или од вештачка (рекрнструирана) кожа, 

неспомнат на друго место 

18.24.32 Облека, изработена од филц или неткаен текстил; облека 
од пресвлечен или импрегниран текстил 

18.24.32.10.00 Облека, изработена од плетени или од хеклани 
материјали,конфекционирана 

18.24.32.33.00 Облека, изработена од филц,конфекционирана 
18.24.32.35.00 Облека, од неткаен текстил, конфекционирана 
18.24.32.53.00 Капути,наметки.пелерини итн., за мажи или момчиња,од ткаенини кои што 

се импрегнирани, пресвлечени или прекриени со пластични маси или со 
18.24.32.55.00 Капути, наметки, пелерина итн., за жени или девојчиња,од ткаенини кои 

што се импрегнирани,пресвлечени или прекриени со пластични маси или 
со гума 

18.24.32.73.00 Друга облека, за мажи или момчиња, од ткаенини кои што се 
импрегнирани, пресвлечени или прекриени со пластични Маси или со гума 

18.24.32.75.00 Друга облеката жени или девојчиња, од ткаенини кои што се 
импрегнирани, пресвлечени или прекриени, со пластични маси или со гума 

т , илЈ:пара 
т2; илј.пара 
1; илј.пара 

„2 т 

18.24.41 Тулци,конуси и слични облици за шешири 
18.24.41.30.00 Тулци,конуси и слични облици за шешири од филц, кругови и цилиндри од илј. парч; I. 

филц I 
18.24.41.50.00 Тулци,конуси и слични облици за шешири, плетени или изработени со илј. парч; 1. 

составување на ленти од каков и да било материјал \ 

18.24.42 Шешири и други покривки за глава; мрежи за коса 
18.24.42.30.00 Шешири и други покривки за глава, од филц, изработени од тулци, конуси 

и други производи 
18.24.42.50.00 Шешири и други покривки за глава,плетени или изработени со 

составување на ленти, од кој и да било материјал 
18.24.42.70.00 Шешири и други покревки за глава, плетени или хеклани, мрежи за коса и 

слично 
18.24.43 Други покривки за глава, ленти за внатрешно опшивање, 

основи, скелети, постави, навлаки, штитници и 
подбрадници за покривки за глава 

18.24.43.33.00 Шешири и други покривки за глава, од крзно 
18.24;43.35.00 Шешири и други покривки за глава, од други материјали 
18.24.43.50.00 Ленти за внатрешно опшивање, постави, навлаки, основи и скелети и 

слично, за покревки за глава 

18.30 Доработка и боење на крзна; производство на 
производи од крзно 

18.30.11 Штавени или обработени крзна 
18.30.11.30.00 Штавени или обработени крзна, од зајаци или јагниња,несоставени 
16.30.11.50.00 Други крзна 

илј. парч; I. 

илј. парч; I. 

илј. парч; I. 

илј.т2; парч. 
илј.т2; парч. 

I 
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18.30.12 Облека и прибор за облека од крзна, освен покривки за 
глава 

18.30.12.30.70 Облека и прибор за облека од крзна 
18.30.12.30.01 Бунди и слична облека од природно крзно 
18.30.12.30.02 Друга облека од природно крзно 
18.30.12.90.00 Други производи од крзно, неспомнати на друго место 

19 

19.10 
19.10.10 

18.30.13 Вештачко крзно и производи од вештачко крзно 
18.30.13.00.00, Вештачко крзно и производи од вештачко крзно 

ГВ ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА И ПРОИЗВОДИ о д 
КОЖА 
Штавење и доработка на кожа; производство 
на куфери, торби, рачни торби, седна и сарачки 
производи и обувки 
Штавење и доработка на кожа 
Семишувана кожа; лакирана кожа и ламелирана лакирана 
кожа; метализирана кожа 

19.10.10.30.00 Семишувана кожа (вклучувајќи и комбинирана семишувана кожа) 
19.10.10.50.00 Лакирана кожа и ламелирана лакирана кожа; метализирана кожа 

19.10.20 Говедска кожа и кожа од копитари, без влакна 
19.10.20.10.00 Цели штавени говедски кожи и кожи од копитари, необработени по 

штавењето 
19.10.20.20.90 Цели штавени говедски кожи и кожи од копитари,обработени по 

правењето 
19.10.20.21.50 Цели штавени говедски кожи и кожи од копитари, обработени по 

штавењето, за облека 
19.10.20.22.50 Цели штавени говедски кожи и кожи од копитари, обработени по 

штавењето, за обувки 
19.10.20.29.50 Цели штавени говедски кожи и кожи од копитари, обработени по 

; штавењето, за други намени 
19.10.20.30.00 Други говедски, телешки и коњски кожи, необраббтеии по штавењето 
19.10.20.42.00 Говедски и телешки кожи, за ѓонови 
19.10.20.49.00 Други говедски и телешки кожи, освен за ѓонови 
19.10.20.50,90 Говедски и телешки кожи, цепени 
19.10.20.51.50 Говедски и телешки кожи, цепени, за облека 
19.10.20.52.50 Говедски и телешки кожи, цепени, за обувки 
19.10.20.53.50 Говедски и телешки кожи, цепени, за мебел 
19.10.20.59.50 Говедски и телешки кожи, цепени, за други намени 
19.10.20.60.00 Полна коњска кожа 
19.10.20.70.90 Други говедски и телешки кожи, обработени по штавењето, неспомнати на 

друго место 
19.10.20.71:50 Други говедски и телешки кожи, обработени по штавењето, неспомнати на 

друго место, за облека 
19.10.20.72.50 Други говедски и телешки кожи, обработени по штавењето, неспомнати на 

друго место, за обувки 4 

19.10.20.73.50 Други говедски и телешки кожи, обработени по штавењето, неспомнати на 
друго место, за мебел 

19.10.20.79.50 Други говедски и телешки кожи, обработени по правењето, неспомнати на 
друго место, за други намени 

19.10.20.80 00 Други коњски кожи, обработени по штавењето, неспомнати на друго место 
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19.10.31 Овчи и јагнешки кожи 
19.10.31.30.00 Овчи и јагнешки кожи, необработени по штавењето 
19.10.31.50.90 Овчи и јагнешки кожи, обработени по штавењето 
19.10.31.51.50 Овчи и јагнешки кожи, обработени по правењето, за облека 
19.10.31.52.50 Овчи и јагнешки кожи, обработени по штавењето, за обувки 
19.10.31.59.50 Овчи и јагнешки кожи, обработени по штавењето, за други намени 

19.10.32 Козји и јарешки кожи 
19.10.32.30.00 Козји и јарешки кожи, необработени по штавењето 
19.10.32.50.90 Козји и јарешки кожи, обработени по штедењето 
19.10.32.51.50 Козји и јарешки кожи, обработени по штавењето, за облека 
19»10.32.52.50 Козји и јарешки кожи, обработени по штавењето, за обувки 
19.10.32.59.50 Козји и јарешки кожи, обработени по штавењето, за други намени 

19.10.33 Свински кожи 
19,10.33.30.00 Свински кожи, необработени по штавењето 
19.10.33.50.90 Свински кожи, обработени по штавењето 
19.10.33.51.50 Свински кожи, обработени по штавењето, за облека 
19.10.33.52.50 Свински кожи, обработени по штавењето, за обувки 
19.10.33.59.50 Свински кожи, обработени по штавењето, за други намени 

19.10.41 Кожи од други животни 
19.10.41.30.00 Кожи од други животни, необработени по штавењето 
19.10.41.50.90 Кожи од други животни, обработени по штавењето 
19.10.41.51.50 Кожи од други животни,обработени по правењето,за облека 
19.10.41.52.50 Кожи од други животни, обработени по штавењетб, за обувки 
19.10.41.59.50 Кожи од други животни, обработени по штавењето, за други намени 

19.10.42 Реконструирана кожа 
19.10.42.00.00 Реконструирана (вештачка) кожа, во форма на плочи, листови, ленти или 

воролни 
19.10.50 Отпадоци од кожа, прашина, прав и брашно од кожа 

19.10.50.00.00 Отпадоци од кожа,прашина, прав и брашно од кожа 

19.20 Производство на ковчези и торби, рачни торби, 1 

седларски и сарачки производи 
19.20.11 Седларски и сарачки производи, за било кои животни, од 

било кој материјал 
19.20.11.00.00 Седларски и сарачки производи, за било кои животни, од било кој 

материјал 
19.20.12 Ковчези, торби и слично, од било кој материјал 

19.20.12.10.00 Патни и рачни ковчези, куфери, аташе-куфери, актен-чанти, школски 
торби и ел. 

19.20.12.20.00 Рачни торби 
19.20.12.30.00 Производи што обично се носат во џеб или во рачна торба 
19.20.12.50.00 Мапи, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и ел., 

неспомнати на друго место 
19.20.12.70.00 Патни сетови (несесери) за лична тоалета, шиење или за чистење на 

чевли или облека 

19.20.13 Ремени и гривни за рачни часовници и делови за ремени и 
гривни,освен од метал 

Ремени, гривни и слично, за рачни часовници и нивни делови, освен од 
метал 

19.20.13.00.00 

илј.т2; парч. 

илј.т2; парч. 
илј.т2; парч. 

парч. 

парч. 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

19.20.14 Други производи од кожа или од реконструирана 
(вештачка) кожа, вклучувајќи и производи од кожа за 
технички намени 

Производи од кожа или од вештачка кожа што се употребуваат во 
машини или во механички уреди или за други технички цели (ремени, 
ремени-реденици за конвеи или за трансмисија и слично) 
Други производи од кржа или од реконструира^ (вештачка) кожа, 
неспомнати на друго место 

19.20.14.30.00 

19.20.14.50.00 

19.30 Производство на обувки 
19.30.11 Водонепропустливи обувки со ѓонови и со лице 

(горниште) од каучук, гума или пластична маса 
19.30.11.20.00 Водонепропустливи обувки, со лице од гума илј.пара 
19.30.11.30.00 Водонепропустливи обувки, со лице од пластична маса 1; илј.пара 

19.30.12 Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, 
гума или пластична маса 

19.30.12.10.00 Сандали, со лице од пластична маса I; илј.пара 
19.30.12.20.00 Градски обувки, со лице од гума илј.пара 
19.30.12.31.00 Градски обувки, со лице од гума или пластична маса 
19.30.12^35.00 Градски обувки,со лице од пластична маса илј.пара 
19.30.12.37.00 Влечки и други домашни обувки, со лице од пластична маса илј.пара 

19.30.13 Обувки, со лице од кожа 
19.30.13.51.00 Машки градски обувки, со лице од кожа 
19.30^13.52.00 Женски градски обувки, со лице од кожа 
19.30.13.53.00 Детски градски обувки, со лице од кожа 
19.30.13.61.00 Машки сандали, со лице од кожа 
19.30.13.62.00 Женски сандали, со лице од кожа 
19.30.13.63.00 Детски сандали, со лице од кожа 
19.30.13.70.00 Влечки, со лице од кожа 
19.30.13.80.00 Обувки со лице од кожа, со ѓонови од дрво или плута 

илј.пара 
илј.пара 
илј.пара 
илј.пара 
илј.пара 
илј.пара 
илј.пара 
илј.пара 

19.30.14 Обувки, со лице од текстил, освен спортски обувки 
19.30.14.44.00 Влечки и други домашни обувки, со лице од текстил и ѓонови од гума, илј.пара 

пластична маса или кожа 
19.30.14.45.00 Други обувки (освен домашни и спортски обувки) со лице од текстил и илј.пара 

ѓонови од гума, пластична маса или кожа 
19.30.14.48.00 Обувки, со лице од текстил и ѓонови од дрво или плута илј.пара 
19.30.14.49.00 Други обувки, неспомнати на друго место, со лице од текстил и ѓонови од илј.пара 

други материјали 

19.30.21 Чизми за скијање; обувки за скијање и за ски-крос 
19.30.21.10.00 Чизми за скијање и обувки за ски-крос со лице од гума или од пластична илј.пара 

маса 
19.30.21.50.00 Чизми за скијање, со лице од кожа илј.пара 

19.30.22 Патики за тенис и слични спортски обувки, со лице од 
• , текстил и ѓонови од гума или пластична маса 

19.30.22.40.00 Патики за тенис и слични спортски обувки, со лице од текстил и ѓонови од илј.пара 
гума или пластична маса 

19.30.23 Други спортски обувки, освен обувки за лизгање и 
19.30.23.10.00 Спортски обувки, неспомнати на друго место, со лице од гума или илј.пара 

пластична маса 
19.30.23.50.00 Спортски обувки, неспомнати на друго место, со лице од кожа илј.пара 
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19.30.31 Обувки со заштитна кална од метал 
19.30.31.25.00 Водонепропустливи обувки, со заштитна кална од метал и со лице од гума 
19.30.31.27.00 Обувки, со кална од метал, од гума или од пластична маса и со лице од 

гума 
19.30.31.35.00 Водонепропустливи обувки, со заштитна кална од метал и со лице од 

пластична маса 
19.30.31.37.00 Обувки, со кална од метал, од гума или од пластична маса и со лице од 

4 пластична маса 
19.30.31.50.00 Обувки, со кална од метал и со лице од кожа 

19.30.32 Дрвени обувки, разновидни специјални обувки и други 
обувки, неспомнати на друго место 

19.30.32.55.00 Сандали, со ѓонови од кожа и кожни ремени (што одат преку рисот и 
околу палецот) 

19.30.32.57.00 Обувки, со ѓонови од дрво, без табаница и без кална од метал, со лице од 
кожа 

19.30.32.90.00 Обувки, неспомнати на друго место 

19.30.40 Делови на обувки 
19.30.40.65.00 Лице (горниште) и делови на лицето (горништето), од кожа, освен 
19.30.40.69.00 Лице (горниште) и делови на лицето (горништето), од други материјали, 

освен вметнатиот дел за зајакнување 
19.30.40.70.00 Ѓонови и топуци, од гума или пластична маса 
19.30.40.91.00 Делови на обувки, освен лицето(горништето),од дрво 
19.30.40.99.00 Делови на обувки, освен лицето (горништето), од други материјали 

ГГ ПРЕРАБОТКА НА ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД 
ДРВО 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел; производство на предмети 
од слама и плетарски материјал 

20.10 Производство на режана граѓа,импрегнација на 
дрвото 

20.10.10 Режана граѓа, со дебелина над бмм; железнички и 
трамвајски прагови, неимпрегнирани 

20.10.10.10.00 Железнички и трамвајски прагови од дрво (вклучувајќи и свртничарска 
граѓа), неимпрегнирани 

10.31.00 Граѓа од иглолисни.прстесто споена 
10.33.00 Граѓа од сите видови иглолисни, режана, стругана или брусена 
10.35.00 Режана граѓа од смрека (РЈсеа а&Јеѕ Кагѕ1.) и елка (А1зЈеѕ а16а МП1.) 
10.37.70 Режана граѓа од бор: Ртиѕ ѕу№еѕ1пѕ I. 
10.37.01 Режана граѓа од бел бор: Ртиѕ ѕу1уеѕ1пѕ I.,необработена 
10.37.02 Режана граѓа од црн бор: РЈпиѕ ѕу№еѕ1пѕ I.,стругана ИЛИ брусена 
10.37.03 Грубо кроени елементи од бор:РЈпиѕ ѕу№еѕ1пѕ I. 
10.39.00 Режана граѓа од ИГЛОЛИСНИ, со должина до 125 с т и дебелина до12,5 т т , 

неспомната на друго место 
20.10.10.50.90 Режана граѓа од широколисни, прстесто споена, стругана или брусена , 

освен паркет 
20.10.10.53.50 Режана граѓа од даб, бука и други широколисни, прстесто споена, 

вклучувајќи и стругана и брусена 
20.10.10.55.50 Режана граѓа од егзотични видови дрвја, прстесто споена,вклучувајќи и 

стругана, брусена или обработена на друг начин 
20.10.10.57.50 Граѓа од егзотични видови дрвја,режана, брусена или стругана 

20.10. 
20.10. 
20.10. 
20.10. 
20.10. 
20.10. 
20.10. 
20.10. 

илј.пара 
илј.пара 

илј.пара 

илј.пара 

илј.пара 

илј.пара 

илј.пара 

илј.пара 

илј.пара 
илј.пара 

илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
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Шифра на Опис на производот Единична 
производот Опис на производот мерка 

20.10.10.59.59 Граѓа од даб, бука или од други широколисни, режана, стругана или т 
брусена 

20.10.10.59.51 Режана граѓа од даб, необработена : т 
20.10.10.59.52 Режана граѓа од бука,необработена т 
20.10.10.59.53 Режана граѓа од јасен, необработена т 
20.10.10.59.54 Режана граѓа од други тврди широколисни, необработена т 
20.10.10.59.55 Грубо кроени елементи од даб, необработени т 
20.10.10.59.56 Грубо кроени елементи од бука, необработени т 
20.10.10.59.57 Грубо кроени елементи од јасен, необработени т 
20.10.10.59.58 Грубо кроени елементи од други тврди широколисни, необработени т 
20.10.10.59.61 Режана граѓа од топола, необработена т 
20.10.10.59.62 Режана граѓа од други меки широколисни,необработена т 3 

20.10.10.59.63 Грубо кроени елементи од топола, необработени т 3 

20.10.10.59.64 Грубо кроени елементи од други меки широколисни, необработени т 
20.10.10.59.65 Граѓа од даб, стругана или брусена т 
20.10.10.59.66 Граѓа од бука, стругана или брусена т 
20.10.10.59.67 Граѓа од јасен, стругана или брусена т 3 

20.10.10.59.68 Граѓа од други тврди широколисни, стругана или брусена : т 3 

20.10.10.59.71 Грубо кроени елементи од даб,стругани или брусени т 
20.10.10.59.72 Грубо кроени елементи од бука, стругани или брусени т 
20.10.10.59.73 Грубо кроени елементи од јасен, стругани или брусени т 
20.10.10.59.74 Грубо кроени елементи од други тврди широколисни,стругани или брусени «« з т 
20.10.10.59.75 Граѓа од топола, стругана или брусена т 
20.10.10.59.76 Граѓа од други меки широколисни, стругана или брусена т 
20.10.10.59.77 Грубо кроени елементи од топола,стругани или брусени т 
20.10.10.59.78 Грубо кроени елементи од други меки широколисни, стругани или брусени т 
20.10.10.73.00 Блокови, ленти и фризи за паркет, од егзотични видови дрвја,несоставени т 3 

20.10.10.77.00 Блокови, ленти и фризи за паркет од даб Лп3 

20.10.21 Режана граѓа континуирано обликувана по должина на кој 
I I и да било. раб или лице (несоставена) ѓ 

20.10.21.10.00 Режана граѓа од иглолисни, континуирано обликувана, несоставена т 3 

20.10.21.53.00 Режана граѓа од широколисни и егзотични дрвја, континуирано т 3 

обликувана, несоставена (освен блокови за паркет) 
20.10.21.55.70 Блокови, ламели и фризи за паркет од широколисни, несоставени „3. „2 т , т , 
20,10.21.55.01 Букови фризи т3; т 2 

20.10.21.55.02 Јасенови фризи ги , ги 
20.10.21.55.03 Дабовифризи т , т 

20.10.22 Дрвна волна, дрвно брашно 
20.10.22.00.00 Дрвна волна, дрвно брашно 'Ј 1 

20.10.23 Иверки, сечка и слично, од дрво 
20.10.23.03.00 Огревно дрво во облик на цепеници, гранки, снопови, иверки и слично, од , 1: 1 

иглолисни 
20.10.23.05.00 Огревно дрво во облик на цепеници, гранки, снопови, иверки и слично, од 

широколисни и егзотични дрвја 1 
; 20.10.31 Грубо обработено дрво,заштитено со боја, креозот или со 

други средства ч ; 
20.10.31.15.00 Трупци од иглолисни, инјектирани или на друг начин импрегнирани, со п«3 т 

должина од 6-18 т и опсег 65-90 с т 1 . 
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20.10.31.19.00 Други трупци од иглолисни, инјектирани или на друг начин импрегнирани, 
со други димензии 

20.10.31.50.00 Други грубо обработени трупци, инјектирани или на друг начин обработени 

20.10.32 Железнички или трамвајски прагови (свртничарска 
граѓа),од дрво, импрегнирани 

20.10.32.00.00 Железнички или трамвајски прагови од дрво (вклучувајќи и свртничарска 
граѓа), импрегнирани ^ 

20.10.40 Струганици, отпадоци и остатоци од дрво 
20.10.40.05.00 Струганици 
20.10.40.09.00 Отпадоци и остатоци од дрво (вклучувајќи и агломерирани) 

20.10.90 Услуги за импрегнирање на дрво 
20.10.90.00.00 Услуги за импрегнирање на дрво 

20.20 Производство на фурнир, шперплочи, слоевити 
плочи, иверици, панел-плочи и слични плочи и табли 

20.20.11 Шперплочи, кои се состојат само од фурнирски листови 

20.20.11.03.00 Шперплочи, со еден или повеќе надворешни слоеви, од тропско дрво, со 
дебелина до 6 т т 

20.20.11.05.00 Шперплочи, со еден или повеќе надворешни слоеви, неспомнати на друго 
место, освен од иглолисни, со дебелина до 6 т т 

20.20.11.09.00 Шперплочи, со дебелина до бмм,неспомнати на друго место 

20.20.12 Други шперплочи, фурнирски панел-плочи и други 
слоевити производи од дрво 

20.20.12.33.00 Други шперплочи, фурнирани плочи, со најмалку еден лист од иверица и 
надворешен лист од широколисни или егзотични дрвја 

20.20.12.35.00 Други шперплочи, фурнирани плочи,со надворешен лист од широколисни 
или егзотични дрвја: блок,штици, лајсни 

20.20.12.39.00 Други шперплочи и фурнирани плочи, со најмалку еден надворешен слој 
од широколисни или егзотични дрвја 

20.20.12.53.00 Други шперплочи и фурнирани плочи, со најмалку еден слој од иверица 
20.20.12.55.00 Други шперплочи , фурнирани плочи, со среден дел од дрво (блок, штици, 

лајсни) 
20.20.12.59.00 Други шперплочи ,фурнирани плочи и слично ламинирано дрво 

20.20.13.33.00 

20.20.13 Плочи иверки и слични плочи од дрво и други дрвенести 
(лигнински) материјали 

Плочи иверки и слични плочи од дрво, необработени или само брусени 

20.20.13.35.00 Плочи иверки и слични плочи од дрво, облагородени (под притисок^ 
декоративни ламинати 

20.20.13.37.00 Плочи иверки и слични плочи од дрво, облагородени со меламинско-
смолна импрегнирана хартија 

20.20.13.39.00 Плочи иверки и слични плочи од дрво,, други 
20.20.13.50.00 Плочи иверки и слични плочи од други дрвенести материјали 

20.20.14.13.00 

20.20.14 Плочи влакнатици од дрво и други дрвенести 
(лигнински)материјали 

Плочи влакнатици, со густина поголема од 0,8 дг/ст3, необработени и 
површински необлагородени 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

20.30 Производство на градежна столарија и нејзини 
елементи 

20.30.11 Прозорци, врати-прозорци, врати и нивни рамки, прагови 
ед дрво 

20.30.11.10.70 Прозорци, француски прозорци и нивни рамки, од дрво парч. 
20.30.11.10.01 Прозорци со неврзани крила и нивни рамки, од дрво парч. 
20.30.11.10.02 Прозорци со врзани крила и нивни рамки, од дрво парч. 
20.30.11.10.03 Покриени прозорци, од дрво парч. 
20.30.11.10.04 Француски прозорци и нивни рамки, од дрво парч. 
20.30.11.10.05 Други прозорци и нивни рамки, од дрво парч. 
20.30.11.50.90 Врати, нивни рамки и прагови, од дрво парч. 
20.30.11.53.59 Врати, нивни рамки и прагови, од дрво, стругани парч. 
20.30.11.53.51 Надворешни влезни врати, нивни рамки и прагови, од дрво, стругани парч. 
20.30.11.53.52 Балконски врати, нивни рамки и прагови од дрво, стругани парч. 
20.30.11.53.53 Внатрешни врати (без рамки) и нивни прагови, стругани ^ парч. 
20.30.11.53.54 Рамки за внатрешни врати, стругани парч. 
20.30.11.53.55 Гаражни врати, нивни рамки и прагови, од дрво, стругани парч. 
20.30.11.53.56 Крила за врати, стругани парч. 
20.30.11.53.57 Слепи рамки, стругани парч. 
20.30.11.53.58 Врати, нивни рамки и прагови, неспомнати на друго; место, од дрво, парч. 

стругани 
20.30.11.55.59 Врати, нивни рамки и прагови, од дрво, обработени парч. 
20.30.11.55.51 Надворешни влезни врати, нивни рамки и прагови, од дрво, обработени парч. 

20.30.11.55.52 Балконски врати, нивни рамки и прагови, од дрво, обработени 
20.30.11.55.53 Внатрешни врати (без рамки ) и нивни прагови, обработени 
20.30.11.55.54 Рамки за внатрешни врати, обработени 
20.30.11.55.55 Гаражни ррати, нивни рамки и прагови, од дрво, обработени 
20.30.11.55.56 Крила за врати, обработени 
20.30.11.55.57 Слепи рамки, обработени 
20.30.11.55.58 Врати, нивни рамки и прагови, неспомнати на друго место, од дрво, 

обработени 
20.30.11.59.00 Врати, нивни рамки и прагови, од дрво, други 

20.30.12 Паркетни плочи, оплати за бетонски работи во 
градежништвото, шиндра и профили од дрво 

20.30.12.15.00 Паркетни плочи, од дрво, за мозаични подови 
20.30.12.19.70 Паркетни плочи, од дрво, други 
20.30.12.19.01 Дабовларкет, полн 
20.30.12.19.02 Буков паркет, полн 
20.30.12.19.03 Јасенов паркет, полн 
20.30.12.19.04 Друг паркет, полн 
20.30.12.30.00 Оплати за бетонски работи во градежништвото, од дрво 
20.30.12.50.00 Шиндра (даски за покривање кровови ), од дрво 

20.30.13 Градежна столарија и елементи од дрво, неспомнати на 
друго место 

20.30.13.00.90 Друга градежна столарија и елементи од дрво 
20.30.13.01.50 Градежна столарија и елементи од дрво, за подови 
20.30.13.03.50 Градежна столарија и елементи од дрво, за ѕидови 
20.30.13.05.50 Градежна столарија и елементи од дрво, за скали 
20.30.13.07.50 Градежна столарија и елементи од дрво, за сауни 
20.30.13.09.50 Градежна столарија и елементи од дрво, за други намени , ^ " џ • , « „ ^ ' ' „ 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

20.30.20 Монтажни куќи од дрво 
20.30.20.00.00 Монтажни куќи од дрво 

Единична 
мерка 

20.40 Производство на амбалажа од дрво 
20.40.11 Палети, сандачести палети и друга натоварна амбалажа 

од дрво 
20.40.11.33.00 Рамни палети од дрво 
20.40.11.35.00 Бокс-палети и друга натоварна амбалажа, од дрво 

20.40.12 Друга амбалажа од дрво и нејзини делови 
20.40.12.13.70 Сандаци,кутии, гајби, бочви, барабани и слична амбалажа за пакување,од 

дрво 
20.40.12.13.01 Амбалажа од лупено буково дрво 
20.40.12.13.02 Амбалажа од лупено дрво на меки широколисни 
20.40.12.13.03 Амбалажа од шперплочи 
20.40.12.13.04 Амбалажа од сечено буково дрво 
20.40.12.13.05 Амбалажа од сечено дрво на меки широколисни 
20.40.12.13.06 Сандаци и делови од режано иглолисно дрво 
20.40.12.13.07 Сандаци и делови од режано широколисно или егзотично дрво 
20.40.12.13.08 Други сандаци, кутии, од дрво 
20.40.12.15.00 Калеми (макари) за кабли, од дрво 
20.40.12.50.00 Буриња, бочви, каци, чабури и слично и нивни делови, од дрво 

20.51 Производство на други производи од дрво 
20.51.11 Алати од дрво, куќишта за алати, држачи за метли и 

четки, калапи за обувки, од дрво 
20.51.11.00.00 Алати, куќишта и држачи за алати, држачи за метли и четки, калапи за 

чевли и чизми, од дрво 
20.51.12 Трпезариски и кујнски садови и прибор, од дрво 

20.51.12.00.00 Трпезариски и кујнски садови и прибор, од дрво 

20.51.13 Маркетерија и интарзија од дрво, ковчежиња и кутии за 
накит или за прибор за јадење, статуети и други украси 
од дрво 

20.51.13.00.00 Маркетерија и интарзија од дрво, ковчежиња и кутии за накит или за 
прибор за јадење , статуети и други украси од дрво 

20.51.14 Дрвени рамки за слики, фотографии,огледала и слични 
производи 

20.51.14.10.00 Дрвени рамки за слики, фотографии, огЛедала и слични предмети 

20.51.14.50.90 Други производи од дрво 
20.51.14.55.50 Мртовечки сандаци, од дрво 
20.51.14.59.59 Други производи од дрво, неспомнати на друго место 
20.51.14.59.51 Дрвена галантерија (закачалки за капути и кошули,од дрво,штипки и ел.) 
20.51.14.59.52 Други производи од дрво, неспомнати на друго место 

20.52 Производство на производи од плута, слама и 
плетарски материјал 

20.52.11 Плута, природна,сурова или просто приготвена (како 
блокови,плочи, листови или ленти); плута, дробена, 
гранулирана или мелена; отпадоци од плута 

20.52.11.30.00 Отпадоци од плута, дробена, гранулирана или мелена 
20.52.11.50.00 Плута природна, изделкана или грубо изделкана, итн. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

20.52.12 Производи од природна плута 
20.52.12.50.00 Чепови од природна плута 
20.52.12.90.90 Други производи од природна плута . 
20.52.12.95.50 Прстени (рондели) од природна плута 
20.52.12.99.50 Други производи од природна плута, дискови и др. 

20.52.13 Блокови, плочи, листови и ленти, плочи од сите форми, 
тврди валјаци од агломерирани плути 

20.52.13.30.00 Агломерирана плута, чепови за пенливи,квалитетни вина со географско 
потекло 

20.52.13.50.00 Агломерирана плута:чепови за други вина 
20.52.13.70.90 Друга агломерирана плута:тврди валјаци , блокови, плочки од сите форми 
20.52.13.75.50 Тврди валјаци, од агломерирана плута,вклучувајќи и дискови 
20.52.13.77.50 Блокови, плочки од сите форми, од агломерирана плута 

Единична 
мерка 

V 
I 

I 
1 

20.52.14 Други производи од агломерирана плута 
20.52.14.00.90 Други производи од агломерирана плута 
20.52.14.03.50 Зглобови од агломерирана плута 
20.52.14.05.50 Производи за декорација, од агломерирана плута 
20.52.14.07.50 Производи за изолација, од агломерирана плута 
20.52.14.09.50 Други производи од агломерирана плута 

1 

1 
I 

I; т 2 

20.52.15.10.00 
20.52.15.30.00 

20.52.15.55.00 
20.52.15.59.00 

20.52.15.70.00 
20.52.15.90.00 

20.52.15 Плетенини и слични производи од материјали за 
плетарија; кошничарски, плетарски и слични производи 
изработени од плетарски материјал 

Плетенини и слични производи од материјали за плетарија парч.; кд 
Подлошки,простирки и постилки од растителни материјали(слама,врба и парч.; кд 
ел.) 
Други производи од растителни материјали за плетарија парч.; кд 
Други производи од материјал за плетарија (освен од растителни парч.; кд 
материјали) 
Кошничарски, пНе+аѓрски и други производи од растителни материјали парч.; кд 
Други производи од материјали за плетарија (освен од растителни парч.; кд 
материјали и луфа) 
ГД ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЈА И 

КАРТОН; ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И КАРТОН; 
ИЗДАВАЧКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЈНОСТ 

21.11 
21.11.11 

21.11.11.00.00 Хемиска дрвна целулоза.растворлива 

21.11.12 

21 , Производство на целулоза, хартија и картон, 
производи од хартија и картон 
Производство на целулоза 
Хемиска дрвна целулоза, растворлива 

190% сува 
мат. 

Хемиска дрвна целулоза,каустична или сулфатна, освен 
растворлива 

21.11.12.13.00 Хемиска дрвна небелена целулоза, каустична или сулфатна, освен 190% сува 
растворлива, од иглолисни дрвја мат. 

21.11.12.15.00 . Хемиска дрвна полубелена или белена целулоза,каустична или сулфатна, 190% сува 
освен растворлива, од иглолисни дрвја мат. 

21.11.12.53.00 Хемиска дрвна небелено целулоза, каустична или сулфатна, освен 190% сува 
растворлива, од широколисни и егзотични дрвја , , мат. 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 47 - Стр. 2819 

Шифра на 
ПРОИЗВОДОТ 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

21.11.12.55.00 Хемиска дрвна полубелена или белена целулоза,каустична или сулфатна, 
освен растворлива, од широколисни и егзотични дрвја , 

190% сува 
мат.' 

' 21.11.13 Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен растворлива 

21.11.13.13.00 Хемиска дрвна небелена целулоза, сулфитна, освен растворлива^ 
иглолисни дрвја 

21.11.13.15.00 Хемиска дрвна полубелена и белена целулоза, сулфитна, освен 
растворлива,од иглолисни дрвја 

21.11.13.53.00 Хемиска дрвна небелена целулоза, сулфитна, освен растворлива, од 
широколисни и егзотични дрвја 

21.11.13.55.00 Хемиска дрвна полубелена и делена целулоза, сулфитна, освен 
растворлива, од широколисни и егзотични дрвја 

21.11.14 Механичка дрвна целулоза (дрвесина), полухемиска 
дрвна целулоза,целулоза од други влакнести целулозни 
материјали 

21.11.14.15.00 Термомеханичка дрвна целулоза (дрвесина) 

21.11.14.19.00 Друга механичка дрвна целулоза(дрвесина) 

21.11.14.30.90 Полухемиска дрвна целулоза 

21.11.14.33.50 Хемиско-термомеханичка дрвна целулоза 

21.11.14.35.50 Друга хемиско-механичка дрвна целулоза 

21.11.14.39.50 Друга полухемиска дрвна целулоза 

21.11.14.50.00 Целулоза од други влакнести целулозни материјали 

21.12 Производство на хартија и картон 
21.12.11 Новинарска хартија во ролни или листови 

21.12.11.00.00 Новинарска хартија во ролни или листови 

21.12.12 Рачно изработена хартија и картон ^ 
21.12.12.00.00 Рачно изработена хартија и картон 

21.12.13 Хартија и картон што се употребуваат како подлога за 
фото, топлотна и електро-осетлива хартија и картон, 
хартиена подлога за карбон-хартија, хартиена подлога за 
тапети 

Хартија и картон што се употребуваат како подлога за фото-осетлива, 
топлотно-осетлива и електро-осетлива хартија 
Хартиена подлога за карбон-хартија, во ролни или листови 
Хартиена подлога за ѕидни тапети, во ролни или листови,со содржина до 
10% влакна од дрво добиени со механичка постапка 

21.12.13.59.00 Друга хартиена подлога за ѕидни тапети; во ролни или листови 

21.12.13.10.00 

21.12.13.30.00 
21.12.13.55.00 

21.12.14 Графичка хартија и картон 
21.12.14.10.00 Графичка хартија и картон, со содржина на механички добиени влакна до 

10% и со маса до 40 дг/т2 

21.12.14.35.00 Графичка хартија и картон, со содржина на механички добиени влакна до 
10% и со маса од 40 до150 дг/т2,во ролни 

21.12.14.39.00 Графичка хартија и картон, со содржина на механички добиени влакна , 
до 10% и со маса од 40 до 150 дг/т2,во листови 

190% сува 
мат. 

190% сува 
мат. 

190% сува 
: мат. 

190% сува 
мат. 

190% сува 
мат. 

190% сува 
мат. 

190% сува 
мат, 

190% сува 
мат. 

190% сува 
мат. 

190% сува 
мат. . 

190% сува 
мат. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

21.12.14.50.00 Графичка хартија и картон, со содржина на механички добиени влакна до 
10% и со маса поголема од 150 дг/т2 

21.12.14.75.00 Графичка хартија и картон, со содржина на механички добиени влакна 
над 50% и со маса до 72 дг/т2 

21.12.14.79.00 Графичка хартија и картон, со содржина на механички добиени влакна 
над 10% и со маса поголема од 72 дг/т2 

21.12.21 Тоалетна хартија, хартија за отстранување шминка, 
хартија за крпи и салвети , целулозна вата,листови и 
ленти од целулозни влакна 

21.12.21.30.00 Хартија за употреба во домаќинството или за санитарни цели: целулозна 
вата 

21.12.21.55.00 Хартија за употреба во домаќинството: креп-хартија, свилена хартија, со 
маса до 25 дг/т2 

21.12.21.57.00 Хартија за употреба во домаќинството:креп-хартија, свилена хартија, со 
маса над 25 дг/т2 

21.12.21.90.00 Друга хартија за употреба во домаќинството 

21.12.22 Крафтлајнер, небелен, во ролни и листови 
21.12.22.50.00 Крафтлајнер, небелен, непремачкан 
21.12.22.90.00 Друг крафтлајнер, непремачкан, освен небелен 

Единична 
мерка 

I 

I 

1 

21.12.23.15.00 
21.12.23.19.00 
21.12.23.33.00 
21.12.23.35.00 
21.12.23.37.00 
21.12.23.50.00 

21.12.24.00.00 

21.12.25.10.00 
21.12.25.35.00 

21.12.25.39.00 
21.12.25.50.00 

21.12.25.75.00 
21.12.25.79.00 

21.12.23 Друга непремачкана крафтхартија и картон, крафтхартија 
за вреќи, вклучувајќи ги и набораните хартии (крепирани, 
плисирани и др.) 

Небелена крафтхартија за вреќи 
Друга крафтхартија за вреќи, освен небелена 
Друга крафтхартија и картон, со маса до 150 дг/т2 

Друга крафтхартија и картон, со маса поголема од 150 дг/т2 или помала 
Друга крафтхартија и картон, со маса над 225 дг/т2 

Крафтхартија за вреќи, наборани хартии (крепирани или плисирани), 
вклучувајќи релјефни и дупчени хартии 

21.12.24 Полухемиска хартија за брановиден (среден) слој на 
брановидна лепенка 

Полухемиска хартија за брановиден (среден) слој на брановидна лепенка 

21.12.25 Повеќеслојна хартија и картон, непремачкани 
Повеќеслојна хартија и картон, чии што сите слоеви се белени 
Повеќеслојна хартија и картон, со само еден белен надворешен слој 
(наречен тестлајнер) 
Друга певеќеслојна хартија и картон, со само еден белен надворешен слој 
Повеќеслојна хартија и картон, со три или повеќе слоеви, од кои двата 
надворешни слоеви се белени 
Друга повеќеслојна хартија и картон, наречена тестлајнер 
Друга повеќеслојна хартија и картон, неспомнати на друго место 

21.12.30 Друга непремачкана хартија и картон; хартија за цигари, 
несечена во одредени големини 

21.12.30.10.00 Сулфитна обвивна хартија _ 
21.12.30.20.00 Хартија за цигари, сечена или несечена во одредени големини, освен во 

форма на ливчиња или цевчиња и ролни, со широчина до 5ѕт 
21.12.30.30.90 Филтер-хартија и картон во големи ролни или листови 
21.12.30.33.50 Филтер-хартија и картон, неткаени, за филтрирање « 

г 
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21.12.30.39.50 Друга филтер-хартија и картон, за филтрирање 
21.12.30.40.00 Филц-хартија и филц-картон 
21.12.30.50.90 Хартија и картон, со маса до 150 дг/т2, неспомнати на друго место 
21.12.30.53.50 Хартија и картон, неткаени, со маса до 150 дг/т2, неспомнати на друго 
21.12.30.59.50 Друга хартија и картон; со маса до 150 дг/т2, неспомнати на друго место 
21.12.30.60.00 Хартија и картон, за брановидна лепенка, со маса до 150 дг/т2, 

неспомнати на друго место 
21.12.30.73.00 Еднослоен тестлајнер, со маса поголема од 150 дг/т2 или помала од 250 

дг/т2 

21.12.30.75.00 Друга хартија и картон, за брановидна лепенка, со маса поголема од 150 
дг/т2 или помала од 225 дг/т2,освен тестлајнерот 

21.12.30.79.00 Друга хартија и картон, со маса поголема од 150 дг/т2 или помала од 225 
дг/т2, неспомнати на друго место 

21.12.30.83.00 Еднослоен тестлајнер, добиен од отпадна хартија, со маса поголема од 
225 дг/т2 

21.12.30.85.00 Друга хартија и картон, добиени од отпадна хартија, со маса поголема од 
225 дг/т2 

21.12.30.89.00 Друга хартија и картон, со маса поголема од 225 дг/т2 

Единична 

21.12.40.10.00 
21.12.40.30.00 
21.12.40.50.00 

21.12.40 Пергамент-хартија, хартија непропустлива за маснотии, 
паус-хартија и глазирана проѕирна хартија, друга 
глазирана проѕирна или полупроѕирна хартија, во ролни 
или листови 

Пергамент-хартија 
Хартија непропустлива за маснотии 
Паус-хартија 

21.12.40.70.00 Кристал и друга глазирана хартија 

кд 
кд 
кд 
кд 

21.12.51 Сложена хартија и картон (изработени со залепување на 
рамни слоеви),површински непремачкани ниту 
импрегнирани, од внатре зајакнати или незајакнати, во 
ролни или листови 

21.12.51.30.00 Сложена хартија и картон, со меѓуслој од битумен и друго I 
21.12.51.50.00 Сложена хартија и картон, вклучувајќи и од слама 1 

21.12.52 Хартија и картон, наборани (крепирани или плисирани) 
релјефни или дупчени, неспомнати на друго место 

21.12.52.30.00 Крафт-хартија, наборана (крепирана или плиспрана) вклучувајќи и I 
релјефна или дупчена (освен за вреќи) 

21.12.52.50.00 Хартија и картон, брановидни, наборани (крепирани или плисирани) и 1 
други,неспомнати на друго место 

21.12.53 Хартија и картон за пишување,печатење и за други 
графички цели, премачкани со каолин или други 
неоргански материи 

21.12.53.35.00 Сурова хартија за премачкување на фото, топлотна и електро-осетлива 
хартија,со маса до 150 дг/т2, со содржина на механички добиени влакна 
до 10% или без нив 

21.12.53.39.00 Хартија за пишување, печатење или за други графички цели, со маса до 
150 дг/т2, со содржина на механички добиени влакна до 10%, во ролни 
или листови 

кд 
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21.12.53.50.90 Премачкана хартија за пишување, печатење или за други графички цели, 
со маса поголема од 150 дг/т2, со содржина на механички добиени влакна 
до 10% 

21.12.53.53.50 Премачкана хартија за пишување, печатење или за други графички цели, 
со маса поголема од 150 дг/т2, со содржина на механички добиени влакна 
до 10% 

21.12.53.55.50 Премачкана хартија за пишување, печатење или за други графички цели, 
со маса поголема од 150 дг/т2, со содржина на механички добиени влакна 
до 10%, во листови 

21.12.53.60.00 Премачкана хартија, со мала маса за пишување, печатење или задруги 
графички цели, со содржина на механички добиени влакна над 10% 

21.12.53.75.00 Друга премачкана хартија за пишување, печатење-или за други графички 
цели, со содржина на механички добиени влакна над 10%, во ролни 

21.12.53.79.00 Друга премачкана хартија за пишување, печатење или за други графички 
цели, со содржина на механички добиени влакна над 10%, во листови 

Единична 
мерка 

1 

I 

* 

21.12.54 Крафт-хартија и картон, освен оние кои што се 
употребуваат за пишување и печатење или за други 
графички цели, премачкани со каолин или со други 
неоргански материи 

21.12.54.30.00 Друга премачкувана крафт-хартија освен онаа што се употребува за 
пишување, печатење или за други графички цели 

21.12.54.53.00 Повеќеслојна хартија и картон, премачкани, чии што сите слоеви се 
21.12.54.55.00 Повеќеслојна хартија и картон, премачкани, само со еден белен 

надворешен слој 
21.12.54.59.00 Друга повеќеслојна хартија и картон, премачкани 
21.12.54.70.00 Премачкувачка хартија и картон, неспомнати на друго место 

21.12.55 Карбон-хартија, самокопирачка хартија и друга хартија за 
копирање или пренесување (трансфер), во ролни или 
листови 

21.12.55.30.00 Карбон и слична хартија за копирање 
21.12.55.50.00 Самокопирачка хартија, со широчина поголема од 36 с т 
21.12.55.90.00 Друга хартија за копирање или пренесување 

21.12.56 Хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од 
целулозни влакна,премачкани, импрегнирани, прекриени, 
површински обоени, украсени или печатени, во ролни 
или листови, неспомнати на друго место 

21.12.56.10.00 Хартија и картон, импрегнирани со катран, битумен или асфалт 1 
21.12.56.33.00 Самолеплива хартија и картон I 
21.12.56.35.00 Гумирана хартија и картон, освен самолепливи I 
21.12.56.55.00 Хартија и картон, премачкани со пластични маси (освен со лепила) I 
21.12.56.59.00 Друга хартија и картон, премачкани со пластични маси (освен со лепила), I 

неспомнати на друго место 
21.12.56.70.00 Хартија и картон, премачкани, прекриени или импрегнирани со восок, I 

парафински восок, стварни, масло или глицерин 

21.12.57 Друга хартија и картон, неспомнати на друго место 
21.12.57.30.00 Друга хартија во континуирана форма I 
21.12.57.50.90 Друга хартија и картон, премачкани, неспомнати на друго место 1 
21.12.57.55.50 Друга хартија и картон, премачкани, неткаени I 

9 
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21.12.57.59.50 Друга хартија и картон, премачкани 

21.12.6̂  Отпадоци и остатоци од хартија и картон 
21.12.60.00.00 Отпадоци и остатоци од хартија и картон 

21.21 Поизводство на брановидна хартија и картон 
(лепенки), амбалажа од хартија и картон 

21.21.11 Брановидна хартија и картон (лепенка), вклучувајќи и 
дупчени 

21.21.11.00.00 Брановидна хартија и картон (лепенка), вклучувајќи и дупчени 

21.21.12 Вреќи и кеси 
21.21.12.30.00 Вреќи и кеси, со широчина на основата од 40 с т или поголема 
21.21.12.50.00 Други вр(еќи и кеси, вклучувајќи и фишеци 

21.21.13 Кутии и друга амбалажа од брановидна хартија или 
картон 

21.21.13.00.00 Кутии и друга амбалажа од брановидна хартија или картон 

21.21.14 Кутии на склопување и друга амбалажа од небрановидна 
хартија, картон или лепенки 

Кутии на склопување и друга амбалажа од небрановидна хартија, картон 
или лепенки 
Амбалажа на склопување, за течности 
Амбалажа на склопување, од лепенки 
Амбалажа на склопување, од тврд картон 
Послужавници од лепенки или картон 
Друга амбалажа на склопување од хартија, лепенка или картон 

21.21.15 Регистри и слични производи од хартија и картон, кои што 
се употребуваат во канцеларии, дуќани и ел. 

Друга амбалажа, вклучувајќи и обвивки за плочи, неспомната на друго 
место 
Составена амбалажа: послужавници, чаши, чинии, филџани и др., од 
хартија и картон 
Кеси, корици за грамафонски плочи, мека амбалажа, од хартија или од 
картон 
Друга хартиена и картонска амбалажа, неспомната на друго место 
Картонска амбалажа за канцеларии, дуќани и слични намени, неспомната 
на друго место 
21.22 Производство на производи од хартија за употреба 

во домаќинството, за хигиенски и тоалетни потреби 

21.21.14.00.90 

21.21.14.01.50 
21.21.14.03.50 
21.21.14.05.50 
21.21.14.07.50 
21.21.14.09.50 

21.21.15.30.90 

21.21.15.33.50 

21.21.15.35.50 

21.21.15.39.50 
21.21.15.50.00 

I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

21.22.11.10.00 
21.22.11.33.00 
21.22.11.35.00 
21.22.11.50.00 

21.22.11 Тоалетна хартија, шамивчиња, ливчиња за отстранување 
на шминка, хартија за крпи, салвети, пелени и слично 

Тоалетна хартија 
Шамивчиња, ливчиња за отстранување на шминка,од свилена хартија 
Рачни крпи од хартија, целулозна вата или целулозни ленти 
Прекривки за маси и салвети од хартија, целулозна вата или целулозни 
ленти 
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21.22.12 Предмети за болници и санитарни потреби, предмети за 
облекување и прибор за облекување од хартиена 
маса,хартија,целулозна вата или од листови или ленти од 
целулозни влакна 

21.22.12.10.00 Хигиенски крпи и тампони од хартија или целулозна вата 
21.22.12.30.90 Крпи за раце, пелени за бебиња и слични хигиенски предмети од хартија 
21.22.12.33.50 Крпи за раце, пелени за бебиња од хартија 
21.22.12.35.50 Хигиенски производи за возрасни инконтинентни лица, од целулозна вата 
21.22.12.50.00 Предмети за облекување и прибор за облекување од листови или ленти 

од целулозни влакна 
21.22.12.90.00 Предмети за лична хигиена во домаќинството, болниците и друго, од 

хартија, целулозна вата или од листови и ленти од целулозни влакна, 
неспомнати на друго место 

21.22.13 Послужавник, чинии, вагани, чаши, филџани и слично, од 
хартија или картон 

21.22.13.00.00 Послужавник, чинии, вагани, чаши, филџани и слично, од хартија или { 
картон 

21.23. Производство на канцелариски материјал од хартија 

21.23.11 Карбон-хартија, самокопирачка хартија и други хартии за 
копирање и пренесување; матрици за умножување и 
офсет-плочм од хартија, во кутии или без кутии 

21.23.11.13.00 Карбон-хартија и слична хартија за копирање (освен оние од шифра 1 
21.12.55.30.00) 

21.23.11.15.00 Самокопирачка хартија (освен онаа од шифра 21.12.55.50.00) 1 
21.23.11.17.00 Матрици за умножување . . , ' 1 
21.23.11.19.00 Хартија за копирање, пренесување, офсет-плочи од хартија, неспомнати I 

на друго место 
21.23.11.30.00 Самолеплива хартија, во ролни или ленти 1 
21.23.11.50.90 Гумирана или леплива хартија (освен самолеплива), во ролни или ленти I 
21.23.11.53.50 Гумирана хартија, во ролни или ленти X 
21.23.11.55.50 Леплива хартија (освен самолеплива), во ролни или ленти I 

21.23.12 Поштенски пликови, писма-пликови, поштенски картички 
и карти за допишување без слика, од хартија или картон, 
сетови за допишување 

21.23.12.30.00 Поштенски пликови ^ 
21.23.12.50.00 Писма-пликови, поштенски картички и карти за допишување, без слика,од 

хартија 
21.23.12.70.00 Сетови за1 допишување во кутии, кесички, нотеси и слични пакувања, од 

хартија или картон 
21.23.13 Друга хартија и картон за печатење, пишување или за 

други графички цели, печатени, релјефни или дупчени 
21.23.13.30.00 Печатена, релјефна или перфорирана хартија и картон за пишување и ел. 

кд 
кд 

кд 

21.23.13.55.00 Хартија за канцелариски машини, во ролни или ленти 
21.23.13.59.00 Друга хартија и картон за пишување, печатење и за други графички 

цели, неспомнати на друго место 

21.24 Производство на ѕидни тапети 
21.24.11 Ѕидни тапети и слични поѕидници од хартија; витрофании 

за прозорци од хартија 
21.24.11.10.00 Хартија со зрнеста површина (инграин) г \ • ̂  Д ро/1ни 
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21.24.11.30.00 Ѕидни тапети и слични поѕидници од хартија, со лице премачкано или 
покриено со слој на пластична маса, што има зрнести, релјефни, 
боени,печатени или поинаку украсени површини 

21.24.11.50.00 Ѕидни тапети и слични поѕидници од хартија, со лице прекриено со 
материјал од плетарија, меѓусебно споени или неспоени во паралелни 
нишки или ткаени 

21.24.11.90.00 Ѕидни тапети и слични поѕидници од хартија, витрофании за прозорци од 
хартија, неспомнати на друго место 

21.24.12 Ѕидни тапети од текстилни материјали 
21.24.12.00.00 Ѕидни тапети од текстилни материјали 

Единична 
мерка 

I; ролни 

1; ролни 

I; ролни 
» 

I; ролни 

21.25 Производство на други производи од хартија и 
картон (лепенки), неспомнати на друго место 

21.25.11 Покривки за подови, со подлога од хартија или картон 
21.25.11.00.00 Покривки за подови, со подлога од хартија или картон, несечени или 

сечени во одредени големини 

' 21.25.12 Етикети од хартија или картон, од сите видови, печатени 
или непечатени 

21.25.12.35.00 Печатени етикети, од хартија или картон, од сите видови, самолепливи 
21.25.12.39.00 Печатени етикети, од хартија или картон, од сите видови, (освен 

самолепливи) 
21.25.12.55.00 Испечатени етикети, од хартија или картон, од сите видови, самолепливи 
21.25.12.59.00 Препечатени етикети, од хартија или картон, од сите видови (освен 

самолепливи) 
21.25.13 Филтер-блокови и плочи од хартиена маса 

21.25.13.00.00 Филтер-блокови и плочи од хартиена маса 

21.25.14 Хартија за цигари, сечена или несечена во одредени 
големини, филтер-хартија и картон; други предмети од 
хартија и картон, неспомнати на друго место 

21.25.14.13.00 Хартија за цигари, сечена или несечена во одредени големини, во форма 
на ливчиња или цевчиња 

21.25.14.15.00 Хартија за цигари, сечена или несечена во одредени големини, во ролни 
широки до 5 сш 

21.25.14.20.00 Бобини, шпулни, копсови (вретена) и слични подлоги од хартиена маса, 
хартија или картон, за намотување на текстилно предиво 

21.25.14.30.90 Бобини, шпулни, копсови (вретена) и слични подлоги од хартиена маса, 
хартија или картон, неспомнати на друго место 

21.25.14.33.50 Други цилиндрични цевки и основи за намотување на плоснати и рамни 
материјали, од хартија или картон 

21.25.14.39.50 Други цевки, бобини, шпулни, валјаци од хартија и слично 
21.25.14.51.00 Филтер-хартија и картон, сечени во одредени форми 
21.25.14.53.00 Картички, недупчени, за машини за дупчење картички, вклучувајќи и во 

ленти 
21.25.14.55.00 Ролни, листови и дискови, печатени за регистрирачки апарати 
21.25.14.57.00 Леани или пресувани производи од хартиена маса 
21.25.14.71.00 Други производи од хартија и картон: жакард-хартија, хартија за 

кондензатори 
21.25.14.73.00 Други производи од хартија и картон: лепези 
21.25.14.75.00 Други производи од хартија и картон: гумирана леплива хартија 
21.25.14.77.00 Други производи од хартија и картон, сечени во одредени големини и 

форми, освен гумирана или самолеплива хартија 
21.25,14.90.90 Други производи од хартија и картон .'* 

илј.т 

^ 1 
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Шифра на Опис на производот Единична 
производот Опис на производот мерка 

21.25.14.95.50 Други производи од хартија и картон: подметки за пивски чаши . 1 
21.25.14.99.50 Други производи од хартија и картон I 

2 2 И з д а в а ч к а и п е ч а т а р с к а д е ј н о с т ; р е п р о д у к ц и ј а 
на с н и м е н и м е д и у м и 

22.11 Издавање книги 
22.11.10 Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени 

материјали, во одделни листови 
22.11.10.00.00 Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, во кд; парч. 

одделни листови 
22.11.20 Други печатени книги, брошури, летоци и слични печатени 

материјали 
22.11.20:10.00 Други печатени книги, брошури и слични печатени материјали: училишни кд; парч. 

книги, учебници . 
22.11.20.20.00 Други печатени книги, брошури и слични печатени материјали: книги за кд; парч. 

деца 
22.11.20.30.00 Други печатени книги, брошури и слични печатени материјали: литература кд; парч. 
22.11.20.40.00 Ддуги печатени книги, брошури и слични печатени материјали: кд; парч. 

општествени науки 
22.11.20.50.00 Други печатени книги, брошури и слични печатени материјали: наука и кд; парч. 

1 технологија 
22.11.20.60.90 Други печатени книги, брошури и слични печатени материјали: други кд; парч. 
22.11.20.63.50 Национални, регионални, локални именици: телефонски, телекс, кд; парч. 
22.11.20.65.50 Прирачници, кои содржат информации кд; парч; 
22.11.20.67.50 Меѓународни, стручни, извозни именици кд; парч. 
22.11.20.69.50 Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, албуми и кд; парч. 

книги за деца 
22.11.20.80.00 Детски книги во слики, вклучувајќи ги и оние за цртање и боење кд; парч. 

22.11.31.00.00 

22.11.31 Речници, енциклопедии и нивни сериски делови што 
излегуваат во продолженија 

Печатени речници и енциклопедии и нивни сериски делови што излегуваат 
во продолженија 

кд; парч. 

22.11.32 Печатени географски, хидрографски и слични карти од 
сите видови, вклучувајќи и атласи, ѕидни карти, 
топографски планови и глобуси во форма на книга 

22.11.32.00.00 Печатени географски, хидрографски и слични карти, од сите видови, 
вклучувајќи и атласи, ѕидни карти, топографски планови и глобуси во 
форма на книга 

кд; парч. 

22.11.33 Печатени географски, хидрографски и слични карти, од 
сите видови, освен во форма на книга 

22.11.33.00.00 Печатени географски, хидрографски и слични карти од сите видови, освен / кд; парч. 
во форма на книга 

22.11.34 Музички дела, печатени или во ракопис, подврзани или 
неподврзани, илустрирани или неилустрирани 

22.11.34.00.00 Музички дела, печатени или во ракопис, подврзани или неподврзани, 
илустрирани или неилустрирани 

кд; парч. 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот 
Опис на производот мерка 

22.12- Издавање весници 
22.12.10 Весници, списанија и други периодични публикации, што 

излегуваат најмалку четири пати неделно 
22.12.10.00.00 Весници,списанија и други периодични публикации, што излегуваат 

најмалку четири пати неделно 
22.^3 Издавање на списанија и периодични публикации 
22.13.10 Весници, списанија и други периодични публикации, што 

излегуваат помалку од четири пати неделно 
22.13.10.00.90 Весници, списанија и други периодични публикации, што излегуваат 

помалку од четири пати неделно 
22.13.10.05.50 Весници, што излегуваат помалку од четири пати неделно 
22.13.10.09.50 Списанија и други периодични публикации, што излегуваат помалку од 

четири пати неделно 

кд; парч., 

кд-,парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 

22.14 Издавање на снимени медиуми 
22.14.11 Грамофонски плочи и компакт-дискови 

22.14.11.30.90/ Грамофонски плочи, снимени 
22.14.11.33.50 Грамофонски плочи, снимени, со широчина 30 ст 
22.14.11.35.50 Грамофонски плочи, снимени, со широчина 17 с т 
22.14.11.50.90 Компакт-дискови, снимени 
22.14.11.53.50 Компакт-дискови, снимени, со широчина 12 ст 
22.14.11.55.50 Компакт-дискови, снимени, со широчина 7 с т 

парч. 
парч. 
п&рч. 
парч. 
парч. 
парч. 

22.14.12 Магнетни ленти, со звучен запис 
22.14.12.30.90 Магнетни ленти, со звучен запис, со широчина до 4 т т парч. 
22.14.12.33.50 Магнетни ленти, со звучен запис, со широчина до 4 т т , нормални компакт парч. 
22.14.12.39.50 Други магнетни ленти, со звучен запис, со широчина до 4 тил ' * парч: 
22.14.12.50.00 Магнетни ленти, со звучен запис, со широчина од 4 до 6,5 пит парч. 

22.15 Друга издавачка дејност 
22.15.11 Поштенски разгледницм:честиткм и карти што имаат 

лични пораки , печатени, илустрирани или неилустрирани 

22.15.11.30.00 Печатени или илустрирани поштенски карти 
22.15.11.50.90 Други печатени или илустрирани поштенски карти 
22.15.11.55.50 Честитки, картички за изр;азување сочуство и ел. , со плик 
22.15.11.59.50 Други печатени поштенски карти, неспомнати на друго место 

22.15.12 Слики, гравури и фотографии 
22.15.12.00.00 Слики, гравури и фотографии 

22.15.13.30.00 
22.15.13.50.00 

22.15.13 Хартии за пресликување (декалкомании); печатени 
календари 

Хартии за пресликување (деќалкомании), за порцелан или стакло 
Календари, од сите видови, печатени, вклучувајќи и календар-блокови 

22.21 Печатење на весници ~ 
22.21.10 Печатење на весници 

22.21.10.00.00 Печатење на весници, списанија и други периодични публикации, што 
излегуваат најмалку четири пати неделно 

кд; парч. 
кд; парч.. 
кд; .парч. 
кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 

ефек.час. 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

22.22 Печатење, неспомнато на друго место 
22.22.11 Поштенски марки, чекови, формулари, банкноти, акции, 

обврзници и слични документи 
22.22.11.00.00 Поштенски марки, чекови, формулари, банкноти, акции, обврзници и ефек.час. 

слични документи 

22.22.12 Рекламен трговски материјал, трговски каталози и слично 

22.22.12.30.00 Трговски каталози ефек.час. 
22.22.12.50.90 Рекламен трговски материјал ефек.час. 
22.22.12.55.50 Друг печатен рекламен материјал ефек.час. 
22.22.12.59.50 Друг печатен рекламен материјал, неспомнат на друго место ефек.час. 

22.22.13 Друг печатен материјал, неспомнат на друго место 
22.22.13.00.90 Друг печатен материјал, неспомнат на друго место ефек.час. 
22.22.13.03.50 Друг печатен материјал, во континуирана форма ефек.час. 
22.22.13.05.50 Возни билети, влезници, карти за приредби, лото-ливчиња и други билети ефек.час. 
22.22.13.07.50 Друг печатен материјал, за лични и деловни цели (освен во континуирана ефек.час. 
22.22.13.09.50 Друг печатен материјал, неспомнат на друго место ефек.час. 

22.22.20 Регистри, книговодствени книги, нотеси, книги за 
порачки, обрасци и други канцелариски предмети од 
хартија или картон 

22.22.20.13.00 Регистри,книговодствени книги, книги за порачки, признанички книги од ефек.час. 
22.22.20.15.00 Нотеси,агенди и меморандум-блокови (освен календари) ефек.час. 
22.22.20.17.00 Дневници ефек.час. 
22.22.20.19.00 Други дневници и слични производи, неспомнати на друго место ефек.час. 
22.22.20.30.00 Тетратки ефек.час. 
22.22.20.50.00 Класери (освен корици за книги), фасцикли и корици за досиеја, од хартија ефек.час. 
22.22.20.75.00 Деловни обрасци во повеќе примероци и сетови со влошки од карбон- ефек.час. 
22.22.20.79.00 Други деловни обрасци во повеќе примероци и сетови со влошки од ефек.час. 
22.22.20.80.90 Албуми за мостри или колекции, од хартија и картон ефек.час. 
22.22.20.83.50 Албуми за колекции (освен за марки) ефек.час. 
22.22.20.85.50 Албуми за колекција на марки ефек.час. 
22.22.20.90.00 Обвивки за книги и други производи од хартија ефек.час. 

22.22.31 Печатење на брошури, детски сликовници, книги за боење 
и музички дела, печатени или во ракопис 

22.22.31.00.00 Печатење на брошури, детски сликовници, книги за боење и музички дела, 
печатени или во ракопис 

ефек.час. 

22.22.32 Друг вид печатење, неспомнато на друго место 
22.22.32.20.90 Печатење на весници, списанија и други периодични публикации, што ефек.час. 
22.22.32.25.50 Печатење на весници, што излегуваат помалку од четири пати неделно ефек.час. 
22.22.32.29.50 Печатење на списанија и периодични публикации, што излегуваат помалку ефек.час. 
22.22.32.30.00 Печатење на географски, хидрографски и слични карти, од сите видови ефек.час. 
22.22.32.43.00 Печатење на поштенски разгледници ефеќ.час. 
22.22.32.45.00 Печатење на хартија за пресликување (декалкомании) ефек.час. 
22.22.32.50.00 Печатење на календари, од сите видови, вклучувајќи и календар-блокови ефек.час. 
22.22.32.70.00 Печатење на слики, гравури и фотографии ефек.час. 
22.22.32.90.00 Друг вид печатење, неспомнато на друго место х ефек.час. 
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Шифра на 

22.23.10.10.00 
22.23.10.30.00 
22.23.10.50.00 

Опис на производот 

22.23 Книговезни и завршни работи 
22.23.10 Книговезни и завршни работи 
Книговезни работи и довршување на книги и слични производи (виткање, 
Книговезни работи и довршување на брошури, списанија, каталози, огласи 
Други книговезни работи и довршување(довршување на печатени хартии 
и картон) 

Единична 

ефек.час. 
ефек.час. 
ефек.час. 

22.24 Подготовка и изработка на печатарски форми 
22.24.10 Услуги за сложување и изработка на плочи за печатење 

22.24.10.00.00 Услуги за сложување и изработка на плочи за печатење 
22.24.20 Печатарски плочи, цилиндри и други подлоги (медиуми), 

што се користат во печатарската дејност 
Печатарски компоненти (печатарски букви, кпишеа, плочи, цилиндри и 
други печатарски форми) 
Печатарски форми, без печатење на слики 
Облици за печатење букви, со печатење на слики 
Плочи за осетно печатење, со печатење на слики 
Гравирани валјаци и плочи за печатење на слики 

22.24.20.00.90 

22.24.20.01.50 
22.24.20.03.50 
22.24.20.05.50 
22.24.20.07.50 

22.25 Други услужни активности во врска со печатењето 

22.25.10 Други услужни активности во врска со печатењето 
22.25.10.00.00 Други услужни активности во врска со печатењето 

ефек.час. 

ефек.час. 

ефек.час. 
ефек.час. 

' « 

ефек.час. 
ефек.час. 

ефек.час. 

22.31,10.10.90 
22.31.10.13.50 
22.31.10.15.50 
22.31.10.30.90 
22.31.10.33.50 

22.31.10.35.50 

22.31.10.50.00 

22.31.10.70.90 
22.31.10.73.50 
22.31.10.75.50 

22.32.10.50.00 

22.32.10.70.00 

22.31 Репродукција на звучни записи 
22,31.10 Услуги за репродукција на звучни записи 
Репродукција на грамофонски плочи 
Репродукција на грамофонски плочи од 30 с т 
Репродукција на грамофонски плочи од 17 с т 
Репродукција на магнетни ленти со снимен звук, со широчина до 4 т т 
Репродукција на магнетни ленти со снимен звук, со широчина до 4 т т , 
нормални компакт касети 
Репродукција на други магнетни ленти со снимен звук, со широчина 
д о 4 т т 

Репродукција на магнетни ленти со снимен звук, со широчина од 
4 до 6,5 т т 

Репродукција на компакт-дискови 
Репродукција на компакт-дискови од 12 с т 
Репродукција на компакт-дискови од 7 с т 

22.32 Репродукција на видео-записи 
22.32.10 Услуги за репродукција на видео-записи 
Репродукција на магнетни ленти со видео-запис, со широчина поголема од 
6,5 т т 
Репродукција на видеозаписи:видео-дискови и други видео-записи 

22.33 Репродукција на компјутерски записи 
22.33.10 Репродукција на компјутерски записи 

22.33.10.30.00 Репродукција на компјутерски записи: магнетни ленти со информации за 
обработка на податоци, со широчина до 4 т т 

22.33.10.50.00 Репродукција на компјутерски записигмагнетни ленти со информации за 
обработка на податоци со широчина над 4 т т 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
I 

парч. 

парч. 
г 

парч. 
парч. 
парч. 

парч. 

парч. 

парч. 

парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

22.33.10.70.00 Репродукција на други компјутерски записи со информации за обработка 
на податоци 
ГТ ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС, НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ И НУКЛЕАРНО ГОРИВО 
23 Производство на кокс,нафтени деривати и 

нуклеарно гориво 
23.10 * Производство на производи од печка за коксирање 

23.10.10.33.00 
23.10.10.35.00 
23.10.10.37.00 
23.10.10.39.00 
23.10.10.73.00 
23.10.10.77.00 
23.10.10.90.00 

23.10.20.10.00 
23.10.20.30.00 
23.10.20.70.00 

23.20.11.10.00 
23.20.11.21.00 
23.20.11.25.00 
23.20.11.30.00 

23.10.10 Кокс и полукокс од јаглен,лигнит или тресет; ретортен 
јаглен 

Металуршки кокс 
Леарски кокс 
Гас од коксарници 
Полукокс од камен јаглен 
Кокс од мрк јаглен и лигнит 
Полукокс од мрк јаглен и лигнит 
Ретортен јаглен 

23.10.20 Катран добиен со дестилација на јаглен,лигнит,тресет и 
други минерални катрани 

Катран од камен јаглен 
Катран од мрк јаглен и лигнит 
Други минерални катрани 

23.20 Производство на нафтени деривати 
23.20.11 Моторен бензин,вклучувајќи и авионски бензин 
Авионски бензин 
Безоловен моторен бензин, до 95 октани 
Безоловен моторен бензин, со 95 и повеќе октани 
Моторен бензин со содржина на олово 

Единична 
мерка 

парч. 

23.20.12 Млазно гориво, од бензински тип 
23.20.12.00.00 Млазно гориво, од бензински тип 

23.20.13.10.00 
23.20.13.31.00 
23.20.13.33.00 
23.20.13.50.00 

23.20.14.10.00 
23.20.14.30.00 

23.20.15.10.00 
23.20.15.90.00 

23.20.13 Други лесни нафтени масла,лесни деривати,неспомнати 
на друго место 

Примарен бензин за петрохемија 
Специјален бензин (екстракционен и ел.) 
Бел шпиритус (ууИКе ѕрт*) 
Други лесни нафтени масла и лесни нафтени деривати, неспомнати на 
друго место 

23.20.14 Керозин (петролеј), вклучувајќи и млазно гориво од 
керозински тип 

Млазно гориво,од керозински (петролејски) тип 
Керозин (петролеј),за осветлување, за мотори 

23.20.15 Гасни масла 
Гасни дизел горива .многу лесни,лесни и средни 
Гасни,дестилирани масла за горење, екстра лесни, лесни, специјални 

23.20.16 Други средни нафтени масла,средни нафтени 
деривати,неспомнати на друго место 

23.20.16.00.00 Други средни нафтени масла,средни нафтени деривати,неспомнати на 
друго место 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

23.20.17 Масла за горење,неспомнати на друго место 
23.20.17.31.00 Масла за горење, нискосулфурни, со содржина на сулфур до 1 % 
23.20.17.33.00 Масла за горење,стандардни,со содржина на сулфур над 1 % 

23.20.18 Други нафтени масла за подмачкување; тешки нафтени 
деривати,неспомнати на друго место 

23.20.18.11.00 Базни масла 
23.20.18.13.00 Лежишно масло (рафинат) 
23.20.18.15.00 Вретенско масло (рафинат) 
23.20.18.21.00 Моторно масло 
23.20.18.22.00 Масло за диференцијали и менувачи 
23.20.18.23.00 Масло за авионски мотори 
23.20.18.24.00 Турбинско масло 
23.20.18.25.00 Трансформаторско масло 
23.20.18.26.00 Цилиндарско масло 
23.20.18.27.00 Компресорско масло 
23.20.18.28.00 Осно масло 
23.20.18.29.00 Вазелинско масло 
23.20.18.43.00 Регенерирано моторно масло 
23.20.18.47.00 Регенерирани други масла 
23.20.18.80.00 Други нафтени масла за подмачкување, неспомнати на друго место 
23.20.18,90.00 Други тешки нафтени деривати,неспомнати на друго место 

23.20.21 Пропан, бутан, течен 
23.20.21.10.00 Пропан, течен 
23.20.21.30.00 Бутан, течен 
23.20.21.50.00 Смеса на пропан-бутан,течна 

Единична 
мег: 

23.20.22 Етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и други нафтени 
гасови и гасовити јагленоводороди, освен земен гас 

23.20.22.33.00 Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен, течни 
23.20.22.37.00 Други нафтени гасови, течни 
23.20.22.50.00 Рафинериски гас,сув 
23.20.22.73.00 Други незаситени гасовити јагленоводороди 
23.20.22.75.00 Други заситени гасовити јагленоводороди 

23.20.31 Вазелин, парафин, нафтени и други восоци 
23.20.31.13.00 Технички вазелин 
23.20.31.15.00 Медицински вазелин 
23.20.31.23.00 Кристален парафин 
23.20.31.25.00 Аморфен парафин 
23.20.31.50.00 Нафтени и други восоци 
23.20.31.71.00 Коломаст 
23.20.31.73.00 Товотна маст 
23.20.31.75.00 Маст за куглични лежишта 

23.20.32 Нафтен кокс, битумен од нафта и други остатоци од 
нафтени масла 

23.20.32.10.00 Нафтен кокс 
23.20.32.30.00 Битумен од нафта 
23.20.32.90.00 Други остатоци од нафтени масла од битуменозни минерали 
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Шифра на 
производот 

24.11.11.20.90 
24.11.11.25.50 
24.11.11.27.50 
24.11.11.30.00 
24.11.11.50.00 
24.11.11.60.00 
24.11 11.70.00 

Опис на производот Единична 

ГЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИКАЛИИ, ХЕМИСКИ 
ПРОИЗВОДИ, ВЕШТАЧКИ ВЛАКНА 

Производство на хемикалии и хемиски 
Производство на индустриски гасови 
Водород, аргон, ретки гасови, азот и кислород 

24 
24.11 
24.11.11 
Аргон 
Аргон во вид на гас или течност 
Аргон, во цврста состојба 
Ретки гасови, освен аргон 
Водород 
Азот 
Кислород 

Х\ илј. т 3 

1; илј. т 3 

1; илј. т 3 

I; илј. т 3 

1; илј. т 3 

1; илј. т 3 

I; илј. т 3 

х 

24.11.12 Јаглен диоксид, други аноргански соединенија на 
24.11.12.30.90 Јаглен диоксид 
24.11.12.35.50 Јаглен диоксид, во вид на гас или течност 
24.11.12.37.50 Јаглен диоксид, во цврста состојба 
24.11.12.50.00 Сулфур триоксид, диарсен триоксид 
24.11.12.70.00 Азотни оксиди 
24.11.12.90.00 Други неоргански оксигенски соединенија на неметали 

24.11.13 Течен воздух, компримиран воздух 
24.11.13.00.00 Течен воздух, компримиран воздух 

г 
х 
х 
X 
X , 

24.12 Производство на материи за боење и пигменти 
24.12.11 (Динков оксид и пероксид; титанов оксид 

24.12.11.30.00 Цинк оксид, цинк пероксид х 
24.12.11.50.00 Оксиди на титан 1 Тј02 

24.12.12 Хромни, мананови, оловни и бакарни оксиди и 
хидроксиди 

24.12.12.15.00 Хром триоксид 1 
24.12.12.19.00 Хром оксиди и хидроксиди, освен хром триоксид 1 
24.12.12.35.00 Манган диоксид 1 
24.12.12.39.00 Оксиди на манган, освен манган диоксид I 
24.12.12.53.00 Оловен моноксид (оловна глеѓ, оловно жолтило) I 
24.12.12.55.00 Миниум и портокалово олово 1Р&0 
24.12.12.57.00 Оксиди на олово, неспомнати на друго место I 
24.12.12.70.00 Оксиди и хидроксиди на бакар I 

24.12.13 Други метални оксиди, хидроксиди и пероксиди 
24.12.13.13.00 Оксиди и хидроксиди на железо кои содржат ^ = 70% железо (III) оксид 1 
24.12.13.15.00 Земјани бои кои содржат 5» = 70% железо (III) оксид I 
24.12.13.30.00 Оксиди и хидроксиди на кобалт, комерцијални оксиди на кобалт I 
24.12.13.53.00 Оксиди и хидроксиди на литиум 1 
24.12.13.55.00 Оксиди и хидроксиди на ванадиум 1 
24.12.13.63.00 Оксиди и хидроксиди на никел 1 
24.12.13.65.00 Оксиди на германиум и циркониум диоксид I 
24.12.13.73.00 Оксиди и хидроксиди на молибден I 
24.12.13.75.00 Оксиди на антимон I 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

24.12.13.90.00 

24.12.21.10.00 
24.12.21.20.00 
24.12.21.30.00 
24.12.21.40.00 
24.12.21.50.00 

24.12.21.60.00 

24.12.21.70.00 

24.12.22.50.00 

24.12.22.70.00 

Други неоргански бази, други метални оксиди, хидроксиди и пероксиди, 
неспомнати на друго место 
24.12.21 Синтетички органски материи за боење и лак-бои и 

преработки на нивна база 
Дисперзивни бои и препарати врз нивна база 
Киселински бои и препарати; нагризни бои и препарати на нивна база 
Базни бои и препарати на нивна база 
Директни бои и препарати на нивна база 
Други синтетички органски материи за боење (редукциски бои, органски 
пигменти и друго) 
Синтетички органски производи кои се употребуваат за флуоросцентна 
авиважа 
Лак-бои,органски пигменти и препарати базирани врз пигменти 

24.12.22 Екстракти за штавење од растително потекло; танини и 
нивни деривати, материи за боење од растително или 
животинско потекло 

Екстракти за штавење од растително потекло; танини, нивни соли, етери, 
естри и други деривати 
Средства за боење од растително или животинско потекло и препарати на 
нивна база 

Единична 
мерка 

24.12.23 Синтетички органски и неоргански материи за штавење; 
препарати за штавење, неспомнати на друго место 

24.12.23.30.00 Синтетички органски материи за штавење 
24.12.23.50.00 Неоргански материи за штавење; препарати за штавење, неспомнати на 

друго место 

24.12.24 Материи за боење, неспомнати на друго место, 
24.12.24.15.00 Пигменти и препарати врз база на титан диоксид, с о = 80% титан I Тј02 

24.12.24.19.00 Други пигменти и препарати врз база на титан диоксид, со ̂  = 80% титан 1ТД, 
диоксид 

24.12.24.30.00 Пигменти и препарати врз база на соединенија на хром 1 
24.12.24.50.00 Пигменти и препарати врз база на соединенија на кадмиум 1 
24.12.24.70.00 Други материи за бојадисување, препарати и луминофори (литопон)* I 

24.13 Производство на други основни неоргански 
хемикалии 

24.13.11 Металоиди 
24.13.11.11.70 Хлор 
24.13.11.11.01 Течен хлор 
24.13.11.11.02 Хлор во гасовита состојба 
24.13.11.13.00 Јод 
24.13.11.15.00 Флуор 
24.13.11.17.00 Бром 
24.13.11.20.00 Сулфур, сублимиран или таложен; колоиден сулфур 
24.13.11.30.00 Јаглен (јагленови саѓи и други форми на јаглен, неспомнати на друго 
24.13.11.40.00 Бор, телур 
24.13.11.53.00 Силициум со состав о д ^ 99,99% силициум 
24.13.11,55.00 Силициум со состав ^ 99,99% силициум 
24.13.11.60.00 Фосфор 
24.13.11.70.00 Арсен 
24.13.11.90.00 Селен 
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Шифра на Опис на производот Единична 
производот Опис на производот мерка 

24.13.12 Халогени и сулфурна соединенија на неметали 
24.13.12.35.00 Хлориди и окси-хлориди на фосфор 
24.13.12.37.00 Халогениди и оксихалогениди на неметали, освен фосфор 
24.13.12.50.00 Јаглен дисулфид 
24.13.12.70.00 Сулфиди на неметали (освен јаглен) комерцијален фосфортрисулфид 

24.13.13, ' Ал&алнн метали, ретки метали, скандиум и итриум; жива 

24.13.13.25.00 Натриум . , 
24.13.13.29.00 Други алкални метали (освен натриум) 
24.13:13.30.00 Калциум 
24.13.13.50.00 Стронциум и бариум \ * 
24.13.13.70.00 Ретки метали, скандиум и итриум 4 Г , 
24.13.13.80.00 Жива \ 1 

24.13.14 • Хлороводород; олеум; дифосфорен пентбксид; други 
, неоргански киселини;.силициум и сулфурен диоксид 

24.13.14.13.00 Хлороводород (хлороводородна - солна киселина) 1НС1 
24.13.14.15.00 Хлоросулфонска киселина 1 1" 
24.13.14.33.00 Сулфурна киселина 1 Ѕ02 

24.13.14.35.00 Олеум 1 Ѕ02 

24.13.14.53.00 . Фосфор пентокеид 1 Р205 

24.13.14.55.00 Фосфорна киселина и полифосфорни киселини * Р2Оѕ 
24.13.14.60.00 Оксиди на бор, борни киселини, други неоргански киселини, освен 

флуороводородна киселина 
24.13.14.73.00 Флуороводород (флуороводородна киселина) 1 НР 
24.13.14.75.00 Силициум диоксид 1 ЅЈ02 

24.13.14.77.00 Сулфур диоксид • 1 _ * *Ѕ02 

24.13.15. Оксиди, хидроксиди и-пероксиди на метали, хидразин и ' 
хидроксиламин и нивни неоргански соли , 1 ' 

.24.13.15.25.00 Натриум хидроксид (каустична сода), во цврста состојба^ 1 №ОН 
24.13.15.27.00 Натриум хидроксид во воден раствор (растворена сода или течна сода) 1 МаОН 
24.13.15.35.00 Калиум хидроксид (каустична поташа), во цврста состојба 1.КОН 
24.13.15.37.00 Калиум хидроксид во воден раствор 1 КОН 
24.13.15.50.00 Пероксиди на натриум или калиум 
24.13.15.60.00 Магнезиум хидроксид к пероксид; хидроксиди, пероксиди на стронциум и 1 

бариум 
24.13.15,70.00 Алуминиум хидроксид 1 А1203 

24.13.15.80.00 Хидразин и хидроксиламин и неоргански соли на истите 

24.13.21 Метални халогенати 
24.13.21.10,00 Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни соли 1Р 

на флуор (криолит) 
24̂ 13.21.30.00 Хлориди, освен амониум хлориди 1 
24.13.21.50.00 Оксихлориди и хидроксихлориди на бакар и други метали Ѓ 
24.13.21.70.00, Бромиди и оксибромиди, јодиди и оксијодиди 

24.13.22 Хипохлорити, хлоритм и перхлорити 
24.13.22.35.00 Комерцијален калциум хипохлорит и други калциумови хипохлорити 1 01 
24.13.22.39.00 Хипохлорити (освен калциум) и хлорити; хипобромиди 1С1 
24.13.22.55.00 Натриум хлорат 

\ 
1 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот 
Опис на производот мерка 

24.13.22,59.00 Други хлорити, перхлорити, бромати и пербромати, јодати и перрдати . ' t 
24.13.31 Сул фи ди, сулфати, сул фити 

24.13.31.13.00 Сулфиди и полисулфиди t s 
24.13.31.15.00 Дитионити (хипосулфити) и сулфоксилати t ' 
24.13.31.33.00 Сулфати t Na2S205 

24.13.31.35.00 Тиосулфати t 
24.13.31.53.00 Сулфат на алуминиум t AI2O3 

24.13.31,55.00 Сулфат на бариум t 
24.13.31.57.00 Сулфати, освен оние на алуминиум и бариум t 
24.13.31.73.00 Стилон t 
24.13.31.75.00 Пероксисулфати (персулфати) j t 

24.13.32 Фосфинати, фосфанати, фосфати и полифосфати 
24.13.32.10.00 Нитрати, освен на калиум ; tN 
24.13.32.20.00 Фосфинати и фосфонати t 
24.13.32.30.00 Фосфати на мононатриум и динатриум t P205 

24.13.32.40.00 Дикалциум фосфат (калциум хидроген ортофосфат) t P2O5 ' 
24.13.32.50.00 Тринатриум, фосфати на калиум, други фосфати на калциум, . . t P205 

24.13.32.70.00 Натриум трифосфат t P205 

24.13.33 Карбонати 
24.13.33.10.00 (Ди)натриум карбонат t Na2C03 

24.13.33.20.00 Натриум бикарбонат (натриум хидроген бикарбонат) - t 
24.13.33.30.00 Калиум карбонат t K2C03 

24.13.33.40.00 Калциум карбонат ' .. t 
24.13.33.50.00 Бариум карбонат t BaC03 

24.13.33.60.00 Олово карбонат ; t 
24.13.33.71.00 Литиум карбонат t 
24.13.33.73.00 Стронциум карбонат t 
24.13.33.75.00 Бизмут карбонат ; t. -
24.13.33.79.00 Други карбонати, пероксид карбонати (перќарбонати) t t 

24.13.41 Соли на оксометални или пероксометални киселини, 
колоидни благородни метали 

24.13.41.10.00 Алуминати , 
24.13.41.20.00 Хромати на цинк или олово -
24.13.41.30.00 Дихромати на натриум, калиум и други хромати, освен хромати на цинк и 

олово и дихромати, пероксихромати 
24.13.41.40.00 Манганити, манганати и перманганати 
24.13.41.50.00 Молибденати 
24.13.41.60.00 Тунгстати (волфрамати) 
24.13.41.70.00 Други окси и перокси соли на киселини и метали, неспомнати на друго 

место 
24.13.41.83.00 Сребрен нитрат 
24.13.41.85.00 Благородни метали во колоидна состојба, соединенија (освен 

сребронитрат) и амалгами i 

24.13.42 Други неоргански соединенија, неспомнати на друго 
место, вклучувајќи дестилирана вода и амалгами (освен 
од благородни метали) 

24.13.42.50.00 Дестилирана вода t 
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Шифрана 
\ производот Опис на производот Единична 

мерка 

24.13.42.90.00 Други неоргански соединенија; амалгами (освен од благородни метали) I 
24.13.51 Изотопи, неспомнати на друго место и нивни соединенија 

24.13.51.00.00 Тешка вода, други изотопи и соединенија на истите , I 

24.13.52 Цијаниди, оксицијаниди и комплексни цијаниди, 
фулминати, цијанати, тиоцијанати, силикати, борати, 
перборатм и други соли на неорганските киселини или 

24.13.52.20.00 Цијаниди, оксиди на цијаМиди и комплексни цијаниди I 
24.13.52.30.00 Фулминати, цијанати и тиоцијанати 1 
24.13.52.40.00 Силикати, комерцијални силикати на алкални метали ( ЅЈ02 

24.13.52.50.00 Динатриум тетраборат и други борати I В203 

24.13.52.60.00 Пероксиборати (перборати) I В203 

24.13.52.70.00 Двократни или комплексни силикати I 
24.13.52.90.00 Други соли на неоргански киселини или пероќси киселини (освен азиди) I 

24.13.53 Водороден пероксид 
24.13.53.00.00 Водороден пероксид 1 Н202 

24.13.54 Фосфиди, карбиди, хидриди, азиди, силициди, нитриди, 
бориди ј 

24.13.54.30.00 Фосфиди, освен фосфиди на железо 
24.13.54.50.00 Карбиди, хемиски определени или неопределени 
24.13:54.70.00 Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди, хемиски определени или 

неопределени 

24.13.55 Соединенија на метали од ретки земји, итриум и скандиум 

24.13.55.00.00 Соединенија на метали од ретки земји и мешавини на тие метали 

24.13.56 Рафиниран сулфур (освен сублимиран, таложен и 
колоиден сулфур) 

24.13.56.00.00 Друг сулфур освен суров, сублимиран, таложен и колоиден 

24.13.57 Пржени железни пирити 
24.13.57.00.00 Пржени железни пирити 

24.13.58.50.00 
24.13.58.70.00 

24.13.58 Пиезо електричен кварц; синтетички или реконструирани 
благородни и полублагородни камења, необработени 

. ) 

Пиезо електричен кварц 
Синтетички или реконструирани благородни и полублагородни камења, 
необработени или грубо обработени 

кд 
кд 

24.14 Производство на други основни органски хемикалии 

24.14.11 Ацикл ични јаглеводороди 
24.14.11.20.00 Ациклични јаглеводороди, заситени 
24.14.11.30.00 Етилен 
24.14.11.40.00 Пропи лен 
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Шифра на Опис на производот 

ен (бутилен) и негови изомери 
адиен 
прен 
ги позаситени ациклични јаглеводороди, неспомнати на друго ме 
[етилен) ч ., 

4.12 Циклични јаглеводороди 
лохексан: 

лани, циклени и циклотерпени .освен циклохексан 
зен 
уен 
силен (ортоксилен) 
силен (параксилен) 
силен (метаксилен) 
рен 
л бензен 
ен 
сталин - антрацен 
јенил, терфенил и други циклични хидрокарбони 

14.13 Хлорирани деривати на ацикличин јаглеводороди 
ометан (метил хлорид), и хлоретан (етил хлорид) 
лорометан (метилен хлорид) 
>роформ (трихлор - метан) 
1ен-тетрахлорид 
лоретан (етилен дихлорид) 
лорпропан (пропилен-дихлорид) и дихлоро-бутани 
ги заситени хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди, 
помнати на друго место 
1ил хлорид (хлоретилен) 
хлоретилен 
рахлоретилен (перхлоретилен) 
(аситени хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди, неспс 
деуго место 

14.14 Сулфонирани деривати и нитрозирани деривати на 
јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани 

»ивати на јаглеводородот што содржат само сулфо групи, нивни е 

»ивати на јаглеводородот што содржат само нитро групи и нитроз 
(фо, нитро или нитрозодеривати на јаглеводородот, неспомнати i 
ro место 

14.15 Други деривати на јаглеводородот 1 

ѓорирани, бромирани или јодирани деривати на ациклични 
шгенирани деривати на ациклични јаглеводороди кои содржат 
лалку два халогени елементи 
:сахлорциклохексан " 
10генирани деривати на циклански, цикленски и циклотерпенски 
1еводороди, неспомнати на друго место 
>рбензен, о-дихлорбензен и р-дихлорбензен 
ссахлорбензен и ДДТ 

Единична 
производот 

24.14.11.50.00 Бут 
24.14.11.65.00 Бут 
24.14.11.67.00 Изо 
24.14.11.90.00 Дру 

Сац 
24.1 

24.14.12.13.00 Цик 
24.14.12.15.00 Цик 
24.14.12.23.00 Бен 
24.14 12.25.00. Тол 
24.14.12.43.00 О-к 
24.14.12.45.00 П-к 
24.14.12.47.00 М-к 
24.14.12.50.00 Сти 
24.14.12.60.00 Ети 
24.14.12.70.00 Кум 
24.14.12.80.00 Нас) 
24.14.12.90.00 Би< 

24.1 
24.14.13.13.00 Хис 
24.14.13.15.00 Диж 
24.14.13.23.00 Хлс 
24.14.13.25.00 Jan 
24.14.13.53.00 Диж 
24.14.13.55.00 Диж 
24.14.13.59.00 Дру 

нес 
24.14.13.71.00 Вин 
24.14.13.73.00 Три 
24.14.13.75.00 Тет 
24.14.13.79.00 Hes 

на,! 

24.1 

24.14.14.50.00 Дер 
сл. 

24.14.14.70.00 Дер 
24.14.14.90.00 Су/ 

АРУ 

24." 
24.14.15.10.00 Фп) 
24.14.15.30.00 Ха/ 

најт 
24.14.15.53.00 Хен 
24.14.15.59.00 Ха/ 

јагг 
24.14.15.73.00 Хлс 
24.14.15.75.00 Хен 

Опис на производот 

ен (бутилен) и негови изомери 
адиен 
прен 
ги позаситени ациклични јаглеводороди, неспомнати на друго ме 
[етилен) ч ., 

4.12 Циклични јаглеводороди 
лохексан: 

лани, циклени и циклотерпени .освен циклохексан 
зен 
уен 
силен (ортоксилен) 
силен (параксилен) 
силен (метаксилен) 
рен 
л бензен 
ен 
сталин - антрацен 
јенил, терфенил и други циклични хидрокарбони 

14.13 Хлорирани деривати на ацикличин јаглеводороди 
ометан (метил хлорид), и хлоретан (етил хлорид) 
лорометан (метилен хлорид) 
>роформ (трихлор - метан) 
1ен-тетрахлорид 
лоретан (етилен дихлорид) 
лорпропан (пропилен-дихлорид) и дихлоро-бутани 
ги заситени хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди, 
помнати на друго место 
1ил хлорид (хлоретилен) 
хлоретилен 
рахлоретилен (перхлоретилен) 
(аситени хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди, неспс 
деуго место 

14.14 Сулфонирани деривати и нитрозирани деривати на 
јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани 

»ивати на јаглеводородот што содржат само сулфо групи, нивни е 

»ивати на јаглеводородот што содржат само нитро групи и нитроз 
(фо, нитро или нитрозодеривати на јаглеводородот, неспомнати i 
ro место 

14.15 Други деривати на јаглеводородот 1 

ѓорирани, бромирани или јодирани деривати на ациклични 
шгенирани деривати на ациклични јаглеводороди кои содржат 
лалку два халогени елементи 
:сахлорциклохексан " 
10генирани деривати на циклански, цикленски и циклотерпенски 
1еводороди, неспомнати на друго место 
>рбензен, о-дихлорбензен и р-дихлорбензен 
ссахлорбензен и ДДТ 

мерка 

i! 
}, t 

СТО t, 

ij 

t i 

i t 
" h * 

't 

" j * ; 

(мнати t 

»ли и t 

10фупи t 
ца t 

J - t 7 

ti 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

24.14.15.79.00 Халогенирани деривати на ароматични јаглеводороди, неспомнати на 
друго место 

Единична 
мерка 

I 

24.14.21. Индустриски масни алкохоли 
24.14.21.00.00 Индустриски масни алкохоли 

24.14.22 Монохидроксилни алкохоли 
24.14.22.10.00 Метанол (метил алкохол) 
24.14.22.20.00 Пропанол (пропил алкохол) и изопропилен алкохол 
24.14.22.30.00 Бутанол (М-бутилен алкохол) 
24.14.22.40.00 Други бутаноли, неспомнати на друго место 
24.14.22.50.00 Пентанол (амил-алкохол) и негови изомери 
24.14.22.63.00 Октанол (октил-алкохол) и негови изомери 
24.14.22.69.00 Лаурил, цетил, стеарил алкохол и други заситени монохидроксилни 
24.14.22.73.00 Ациклични терпенски алкохоли 
24.14.22.75.00 Алил-алкохол и други незаситени монохидроксилни алкохоли, освен 

ацикличните терпенски алкохоли , 

24.14.23.10.00 
24.14.23.20.00 
24.14.23.33.00 
24.14.23.39.00 
24.14.23.50.00 

24.14.23.73.00 
24.14.23.75.00 

24.14.24.15.00 
24.14.24.17.00 
24.14.24.19.00 
24.14.24.33.00 
24.14.24.35.00 
24.14.24.37.00 
24.14.24.53.00 

24.14.24.55.00 

24.14.24.59.00 

24.14.23 Диоли, полиалкохоли, циклични алкохоли и нивни 
деривати 

Етиленгликол (етандиол) 1 
Пропиленгликол (пропандиол) \ 
О-глиЦетол (сорбитол)-ацикличен повеќехидроксилен алкохол I 
Дриги диоли и полихидроксилни алкохоли, освен сорбитол (О -глукоцитол) I 
Халогенирани, сулфонирани,.нитрирани и нитрозирани деривати на ( 
ациклични алкохоли 
Циклански, цикленски, циклотерпенски алкохоли (ацикпични алкохоли) I 
Ароматични алкохоли I 

24.14.24 Фено ли, фанол ни алкохоли и деривати на фенолот , 
Фенол (хидроксибензен) и негови соли I 
Крезоли и нивни соли I 
Други монофеноли и нивни соли 1 
Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенил пропан) и негови соли { 
Други полифеноли, резорцин и хидрохинон и нивни соли { 
Фенон - алкохоли { 
Деривати на фенон и фенолен алкохол кои содржат само халогени групи и I 
нивни соли 
Деривати на фенол и фенолен алкохол кои содржат само сулфо-групи и 1 
нивни соли и естри 
Други халогенирани, нитрирани и нитрозирани деривати на фенол и I 
фенолен алкохол, неспомнати на друго место 

24.14.31 Индустриски монокарбоксилни масни киселини 
24.14.31.20.00 Индустриска стеаринска киселина 
24.14.31.30.00 Индустриска олеинска киселина 
24.14.31.50.00 Индустриски масни киселини од тап-масло 
24.14.31.95.00 Други индустриски монокарбоксилни масни киселини, дестилирани 
24.14.31.97.00 Други индустриски монокарбоксилни масни киселини, нерафинирани 
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Шифра на 
производот 

24.14.32.15.00 
24.14.32.17.00 
24.14.32.19.00 
24.14.32.20.00 

24.14.32.35.00 
24.14.32.37.00 
24.14.32.43.00 
24.14.32.45.00 
24.14.32.47.00 
24.14.32.53.00 
24.14.32.55.00 
24.14.32.71.00 
24.14.32.73.00 
24.14.32.75.00 
24.14.32.77.00 
24.14.32.79.00 
24.14.32.80.90 

24.14.32.85.50 
24.14.32.87.50 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

24.14.32 Заситени ациклични монокарбоксилни киселини и нивни 
деривати 

Етил ацетат 
Винил ацетат 
Други естри на оцетна киселина 
Моно-ди-трихлороцетни, пропионски, бутерни, валеријански киселини, 
нивни соли и естри 
Палмитинска киселина 
Соли и естри на палмитинска киселина 
Соли на стеаринска киселина 
Стеаринска киселина 
Естри на стеаринска киселина 
Мравја киселина 
Соли и естри на мравја киселина 
Оцетна киселина 
Натриум ацетат 
Кобалт ацетати 
Анхидрид на оцетна киселина 
Соли на оцетна киселина (освен на натриум и кобалт) 
Лауринска и други заситени, монокарбоксилни киселини, нивни соли и 
естри 
Лауринска киселина, нејзини соли и естри 
Други заситени ациклични монокарбонски киселини, нивни соли и естри 

24.14.33 Незаситени ациклични монокарбоксилни, циклански, 
цикленски или циклотерпенски киселини, 
поликарбоксилни киселини и нивни деривати 

24.14.33.10.00 Акрилна киселина и нејзини соли и други монокарбонски киселини 
24.14.33.20.00 Естри на акрилна киселина 
24.14.33.30.00 Метакрилна киселина и нејзини соли 
24.14.33.40.00 Естри на метакрилна киселина 
24.14.33.50.00 Олеинска, линолна и линолвинска киселина, нивни соли и естри 
24.14.33.63.00 Бензоева киселина, нејзини соли и естри 
24.14.33.65.00 Бензоилпероксид и бензоил-хлорид 
24.14.33.67.00 Фенилоцетна киселина, нејзини соли и естри 
24.14.33.70.00 Други ароматични монокарбонски киселини и нивни деривати, неспомнати 

на друго место 
24.14.33.83.00 Оксална, азелаинска, малеинска, цикленска, цикланска и циклотерпенска 

киселина, нивни соли и естри 
24.14.33:85.00 Адипинска киселина, нејзини соли и естри 
24.14.33.87.00 Анхидрид на малеинска киселина 

24.14.34 Ароматични поликарбонски и карбонски киселини и 
нивни деривати, освен салицилната киселина и нејзините 
соли 

24.14.34.13.00 Дибутил ортофталати 
24.14.34.15.00 Диоктил ортофталати 
24.14.34.23.00 Динонил или дидецил ортофталати 
24.14.34.25.00 Други естри на ортофтална киселина, неспомнати на друго место 
24.14.34.33.00 Анхидрид на фтална киселина 
24.14.34.35.00 Терефтална киселина и нејзини соли 
24.14.34.43.00 Диметил терефталат 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

24.14.34.45.00 Други ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди и деривати, 
неспомнати на друго место 

24.14.34.73.00 Лимонска киселина, нејзини соли и естри 
24.14.34.75.00 Карбонски киселини со алкохолни, фенолни, алдехидни или кетонски 

функции и нивни деривати (освен лимонската и салицилната киселина) 

Единична 
мерка 

24.14.41 Соединенија со аминофункции 
24.14.41.13.00 Монометиламин, диметиламин, триметиламин и нивни соли 1 

24.14.41.15.00 Диетиламин и негови соли 
24.14.41.17.00 Други ациклични моноамини, нивни деривати и соли 
24.14.41.23.00 Етилендиамин и негови соли " 
24.14.41.25.00 Хексаметилендиамин и негови соли 
24.14.41.27.00 ^ Ациклични полиамини, нивни соли и деривати, неспомнати на друго место 
24.14.41.30.00 Циклански, цикленски и циклотерпенски моно или полиамини, нивни 

деривати и соли 7 

24.14.41.51.00 Анилин и негови соли 
24.14.41.53.00 Деривати на анилин и нивни соли 
24.14.41.55.00 Толуидини, нивни деривати и соли 
24.14.41.57.00 Други ароматични моноамини, нивни деривати и соли 
24.14.41.70.00 Ароматични полиамини, нивни деривати и соли 

24.14.42 Амино соединенија со кислородни функции, освен лизин 
и глутаминска киселина 

24.14.42.33.00 Моноетаноламин и негови соли 
24.14.42.35.00 Диетаноламин и негови соли 7 

24.14.42.37.00 Триетаноламин и негови соли 
24.14.42.39.00 Амино-алкохоли, нивни естри и етри само со една кислородна функција и 

нивни соли, неспомнати на друго место 
24.14.42.90.00 Други амино соединенија со кислородни функции, освен амино-

алкохолите,лизни и глутаминска киселина 

24.14.43 Уредни; соединенија со јаглени функции; соединенија со 
нитрилни функции и нивни деривати 

24.14.43.10.00 Уреини, нивни деривати и соли 
24.14.43.20.00 Сахарин и негови соли 
24.14.43.30.00 Имиди, нивни деривати и соли (глутемиди), освен сахарин 
24.14.43.40.00 Имини, нивни деривати и соли / 
24.14.43.50;00 Акрилонитрил 
24.14.43.60.00 1 - цијаногванидин 
24.14.43.70.00 Други соединенија со нитрилни функции 

24.14.44 Соединенија со други азотни функции 
24.14.44.20.00 Диазо-,азо-или азокси соединенија 
24.14.44.30.00 Органски деривати на хидразин или хидроксиламин 
24.14.44.50.00 Изоцијанати 
24.14.44.90.00* Соединенија со други азотни функции, неспомнати на друго место 

24.14.51 Органски сулфурни соединенија и други органско-
неоргански соединенија 

24.14.51.35.00 Дитиокарбонати, дитиокарбамати, тиурам моно-, ди-или тетрасулфиди 
24.14.51.37.00 Метионин 
24.14.51.39.00 Други органски сулфурни соединенија, неспомнати на друго место 
24.14.51.50.00 Други органско - неоргански соединенија 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
ЕдинИчна 
;мерка 

24.14.52 Хетероциклични соединенија, неспомнати на друго место 
• - .[: 

24.14.52.10.00 Хетероциклични соединенија со кислороден хетероатом (фурфурол) X 
24.14.52.30.00 Хетероциклични соединенија кои содржат некондензиран имидазолов ; 1 

прстен, неспомнати на друго место , 
24.14.52.50.00 Соединенија со пиридин, (изо) хинолинска прстенаста структура, и други I 

хетероциклични соединенија само со азот 
24.14.52.60.00 Меламин . . ' 1 

24.14.52.70.00 6 - хексанлактан (епсилон-капролактан) | Г 
24.14.52.90.00 Други хетероциклични соединенија со тиазол-прстени, бензотиазол- I 

прстени и други прстени 
24.14.53 Естри на фосфорна киселина и естри на други неоргански 

киселини и нивни соли; нивни деривати 
24.14.53.50.00 Естри на фосфорна киселина (вклучувајќи и лактофосфати), нивни соли и I 

деривати 
24.14.53.75.00 Естри на тиофосфорни киселини (вклучувајќи и фосфортионати), нивни I 

соли и деривати 
24.14.53.79.00 Естри на други неоргански киселини (освен естри на водород халогениди) | I 

итн, неспомнати на друго место 

24.14.61 Соединенија со алдехидни функции 
24.14.61.11.00 Метанал (формалдехид) 
24.14.61.13.00 Етанал (ацеталдехид) 
24.14.61.15.00 Бутанал (бутиралдехид, нормален изомер) 
24.14.61.19.00 Други ациклични алдехиди без други кислородни функции, неспомнати на 

друго место 
24.14.61.20.00 Циклични алдехиди, без други кислородни функции 
24.14.61.301.00 Алдехид - алкохоли 
24.14.61.43.00 Ванилин (4-хидрокси-З-метокси бензалдехид) 
24.14.61.45.00 Етилванилин (З-етокси-4-хидрокси бензалдехид) 
24.14.61.47.00 Алдехид-етри, алдехид-феноли, алдехиди со други кислородни функции, 

неспомнати на друго место 
24.14.61.50.00 Циклични полимери на алдехиди 
24.14.61.60.00 Параформалдехид / 
24.14.61.70.00 Халогенирани, сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати на 

производите од НЅ ̂ 912 

24.14.62 Соединенија со кетонски и кинонски функции 
24.14.62.11.00 Ацетон 
24.14.62.13.00 Бутанон (метил етил кетон) 
24.14.62.15.00 4-метил пентадион (метил изобутил кетон) 
24.14.62.19.00 Други ациклични кетони, без други кислородни функции, неспомнати на 

друго место 
24.14.62.31.00 Камфор или кетон -алкохоли, -алдехиди, -феноли, -аромати 
24.14.62.33.00 Циклохексанон и метилциклохексан 
24.14.62.35.00 Јонини и метилјонини 
24.14.62.39.00 Циклански, цикпенски или циклотерпенски кетони без други кислородни 

функции, неспомнати на друго место 
24.14.62.60.00 Кинони 
24.14.62.70.00 Х1алогенирани или нитрозирани деривати на кетони и кинони 
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Шифра на Опис на производот Единична 
мерка 

24*14.83 Етери,органски пероксиди, епоксиди, ацетали, 
^ полузцетали и нивни деривати 

24.14.63.13.00 Диетил етер , / ' 
24.14.63.19.00 Други ациклични етри и нивни халогенирани деривати, неспомнати на 

друго место 
24.14.63.23.00 Циклански, цикленски и циклотерпенски етри и нивни халогенски сулфо, 

нитро и нитрозо деривати 
24.14.83.25.00 Ароматични етри и нивни халогенирани деривати 
24.14.63.33.00 Оксиди - етанол (диетален гликол, дитол) 

.24.14.63.39.00 Други етер алкохоли и нивни деривати 
24.14,63.50.00 Етер феноли, етер алкохол феноли и нивни халогенирани деривати 
24.14.63.60.00, Пероксиди на алкохол, етер и кетон и нивни деривати 
24.14.63.73.00 Оксиран (етилен оксид), епоксиетан 
24.14.63.75.00 Метилоксилан (пропилен оксид) 
24.14.53.79.00 Други епоксиди, епокси алкохоли, епокси феноли, епокси етри 
24.14.63.80.00 Ацетапи и полуацетали и нивни халогенирани деривати 

24.14,84 Ензими и нивни органски соединенија, неспомнати на 
друго место 

24.14.64.30.00 Други органски соединенија, неспомнати на друго место 
24.14.64.50.00 Сиришта и негови концентрат^ 
24.14.64.70.00 Ензими, подготвени ензими, неспомнати на друго место 

24.14.71 Деривати од растително потекло или смоли 
Активни природни минерални производи, животински јаглен 
Тал-масло, сурово или рафинирано 
Смолни или сулфатни терпентински масла од дрво, борово масло и 
слично 
Колофониум и смолни киселини, нивни деривати, пинолин и 
колофониумски масла, течни смоли 

24.14.71.70.00 Катран од дрво; масло од катран од дрво; креозот од дрво; нафта од 
дрво (суров метанон) итн. 

24.14.71.20.00 
24.14.71.30.00 
24.14.71.40.00 

24.14.71.50.00 

24.14.72 Дрвен јаглен 
24.14.72.00.00 Дрвен јаглен, вклучувајќи и агломериран 

24.14.73 Масла и други производи од дестилација на камениот 
јаглен на високи температури, катранова смола и кокс 

24.14.73.20.00 Бензол 
24.14.73.30.00 Толуол и ксилол , 
24.14.73.40.00 Нафталин и мешавини од други ароматични јаглеводороди 
24.14.73.50.00 Феноли 
24.14.73.65.00 Креозотни масла 
24.14.73.67.00 Други масла и маслени производи, неспомнати на друго место 
24.14.73.70.00 Смола и кокс од смола добиени од катран на камен јаглен или од други 

минерални катрани • • \ 

24.15 Производство на вештачки ѓубрива и азотни 
соединенија 

24.15,10 Азотна киселина; сулфонитратни киселини; амонијак 
24.15.10.50.00 Азотна киселина, сулфонитратни киселини 
24.15.10.75.00 Амонијак.безводен 
24.15.10.77.00 Амонијак, во воден раствор 

IN 
X * N 
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Шифра на Опис на производот , Единична 
производот Опис на производот , мерка 

24.15.20 Амониум хлорид, нитрити, калиум-нитрат, триамониум 
фосфат, амониум карбонати 

24.15.20.20.00 Амониум хлорид : t; t N 
24.15.20.30.00 Нитрити t; t N 
24.15.20.50.00 Калиум нитрат (поташа) ' t; t N 
24.15.20.60.00 Триамониум фосфат t; t N 
24.15.20.70.00 Комерцијален амониум карбонат и други амониум карбонати t; t-N 

24.15.30 Азотни ѓубрива: минерални или хемиски 
24.15.30.13.00 Уреа (карбамид) со повеќе од 45% H во тежината на сувиот производ 1 t; t N 
24.15.30.19.00 Уреа (карбамид) до 45% H во тежина на сув производ t; t N 
24.15.30.23.00 Амониум сулфат • t; t N 
24.15.30.29.00 Двојни соли и мешавини на амониум сулфат и амониум нитрат, неспомнати , t; t N 

на друго место 
24.15.30.30.00 Амониум нитрат ; t; t N 
24.15.30.43.00 Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат со содржина до 28% t; t N 

азот 
24.15.30.45.00 Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат со содржина над 28% t; t N 

азот 
24.15.30.60.00 Двојни соли и мешавини на калциум нитрат, и амониум нитрат t; t N 

' 24.15.30.70.00 Калциум цијанамид t; t N 
24.15.30.80.00 Мешавини на уреа и амониум нитрат во воден или амонијачен раствор ; t; t N 

ѕ 24.15.30.90.00 Минерални или хемиски ѓубрива (азотни), неспомнати на друго место t; t N 

24.15.40 Фосфатни ѓубрива: минерални или хемиски 
24.15.40.35.00 Суперфосфат t; t P205 

24.15.40.37.00 Базна згура , t; t P205 

24.15.40.39.00 Фосфатни минерални или хемиски ѓубрива, неспомнати на друго место t; t P205 

24.15.50 Калиумови ѓубрива: минерални или хемиски 
24.15.50.30.00 Калиум хлорид t; tK20 
24.15.50.50.00 Калиум сулфат ; j t; tK20 
24.15.50.70.00 Калиумови ѓубрива: минерални или хемиски, неспомнати на друго место t; tK20 

24.15.60 Ѓубрива од животинско или растително потекло 
24.15.60.00.00 Ѓубрива од животинско или растително потекло t 

• 

24.15.70 Натриум нитрат 
24.15.70.50.00 Природен натриум нитрат t 
24.15.70.70.00 Натриум нитрат, освен природниот t N 

24.15.80 Други ѓубрива, неспомнати на друго место 
24.15.80.10.00 Ѓубрива во пакување до 10 кг бруто тежина t 
24.15.80.23.70 Ѓубрива кои што содржат азот (N), фосфор (Р) и калиум (К) со над 10% ! t 

азот 
24.15.80.23.01 Количество на ѓубрива кои што содржат азот, фосфор и калиум со повеќе t 

од 10% азот 
24.15.80.23.02 Количество на азот во ѓубрива кои што содржат азот, фосфор и калиум ; tN 

со повеќе од 10% азот ! 

24.15.80.23.03 Количество на Р205 во ѓубрива кои Што содржат азот, фосфор и калиум со \ t P205 . 
повеќе од 10% азот 
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Шифра на 
производот 

24.15.80.23.04 Кол 
пов 

24.15.80.25.00 Ѓуб| 
24.15.80.30.00 Диа 
24.15.80;40.00 Амс 
24.15.80.53.00 Мин 

нес 
24.15.80.59.00 Мин 

на/ 
24.15.80.63.00 Кал 
24.15.80.69.00 Дру 
24.15.80.90.00 Дру 

24. 
24.1 

24.16.10.35.00 Лин 
24.16.10.39.00 Дру 
24,16.10.50.00 Пол 
24.16.10.70.00 Коп 
24.16.10.90.00 Дру 

Mec 

24.1 
24.16.20.35.00 Пог 
24.16.20.39.00 Пот 
24.16.20.50.00 Коп 
24.16.20.70.00 Коп 
24.16.20.90.00 Дру 

24.1 

24.16.30.10.70 Пог 
24.16.30.10.01 По/ 

обл 
24.16.30.10.02 По/ 

при 
24.16.30.10.03 Дру 
24.16.30.23.00 Нег 
24.16.30.25.00 Пле 
24.16.30.40.90 Ког 
24.16.30.43.50 Ког 
24.16.30.45.50 Ког 
24.16.30:50.00 По/ 
24.16.30.60.90 По/ 
24.16.30.63.50 ПОЈ 
24.16.30.65.50 По/ 
24.16.30.70.00 Фл} 
24.16.30.90.00 По/ 

АРУ 

24. 

24.16.40.13.00 ПОЈ 
24.16.40.15.00 ПОЈ 

Опис на производот i 
\ 

ичество на К20 во ѓубрива кои што содржат азот, фосфор и калиуг 
еќеод10%азот 
рива кои содржат азот, фосфор и калиум до 10% азот 
мониум хидрогенортофосфат (диамониумфосфат) 
ниум дихидрогенортофосфат (моноамониум фосфат) 
1ерални или хемиски ѓубрива што содржат нитрати и фосфати, 
помнати на друго место 
орални или хемиски ѓубрива што содржат азот и фосфор, веслом* 
даута место 
иумови суперфосфати 
ги ѓубрива што содржат фосфор и калиум 
ги неспомнати вештачки ѓубрива 

16 Производство на пластични маси во примарни 
6.10 Полимери на етилен во примарни облици 
варен полиетилен со специфична густина до 0,94 во примарни об/ 
г полиетилен со специфична густина до 0,94 во примарни облици 
1иетилен со специфична густина од 0,94 или повеќе, во примарни 
олимери на етилен-винил-ацетат, во примарни облици 
ги полимери на етилен, во примарни облици, неспомнати на друго 
то 

6.20 Полимери на стирен во примарни облици 
1истирен,експандирачки во примарни облици 
1истирен (освен експандирачки), во примарни облици 
10лимери на стиренакрило нитрил (SAN), во примарни облици 
ion имери на акрилонитрил-бутадиен стирен (ABS), во примарни об, 
ги полимери на стирен во примарни облици 

16.30 Полимери на винил хлорид и други халогенирани 
олефини, во примарни облици 

1ивинилхл0рид, неизмешан со други материи, во примарни облици 
1ивинилхл0рид, емулзионен, неизмешан со Други материи, во прим 
ицн 
швинилхлорид, суспензионен, неизмешан со други материи, во 
марни облици 
т поливинилхлорид, неизмешан со други материи, во примарни о6ј 
шастифициран мешан поливинил хлорид, во примарни облици 
!стифициран, мешан поливинил хлорид, во примарни облици 
10лимери на винилхлорид и винил ацетат 
10лимери на винилхлорид и винил ацетат, во прав 
10лимери на винилхлорид и винил ацетат, во други примарни обли! 
намери на винилиден хлорид, во примарни облици 
1Итетрафлуороетилен, во примарни облици 
1итетрафлуороетилен, во прав 
1итетрафлуороетилен, во други примарни облици 
ѓорополимери (освен политетрафлуороетилен), во примарни обли1 
1имери на халогенирани олефини, во примарни облици, неспомнап 
го место 

16.40 Полиетри и полиестери, поликарбонати, алкидни и 
епоксидни смели 

1иацетали, во примарни облици 
1иестилен - гликоли и други полиетер-алкохоли, во примарни обли 

Единица 
мерка 

t К20 

t 
t 
t 
t 

*ати t 

t 
t 
t 

t 

\ ( 
t 

t 

пици t 
t /. 

арни t 

t 

1ИЦИ t 

ци t 

4И t 
и на t 

t 
ЦИ t 



Шифра на 
производот 

Опис на производот 

24.16.40.20.90 Други полиетри, во примарни облици 
24.16.40.23.50 Други полиетри, во прав 
24.16.40.25.50 Други полиетри, во други примарни облици 
24.16.40.30.00 Епоксидни смоли, во примарни облици 
24.16.40.40.90 Поликарбонати, во примарни облици 
24.16.40.43.50 Поликарбонати, во прав , 
24.16.40.45.50 Поликарбонати, во други примарни облици , 
24.16.40.50.00 Алкидни смоли, во примарни облици 
24.16.40.60.90 Полиетилен терефталат, во примарни облици 
24.16.40.63.50 Полиетилен терефталат,во прав 
24.16.40.65.50 Полиетилен терефталат, во други примарни облици 
24.16.40.70.00 Други незаситени течни полиестри 
24.16.40.80.90 Други незаситени полиестри, во примарни облици 
24.16.40.83.50 Други незаситени полиестри, во прав 
24.16.40.85.50 Други незаситени полиестри, во други примарни облици 
24.16.40.90.90 Други полиестри, во примарни облици 
24.16.40.93.50 Други полиедри, во примарни облици, во прав, неспомнати на друго 

; ' место 
24.16.40.95.50 Други полиестри, во други примарни облици 

24.16.51 Полимери на пропилен или други олефини, во примарни 
облици 

24.16.51.30.90 Полипропилен, вр примарни облици 
24.16.51.35.50 Полипропилен, во прав 
24.16.51.37.50 Полипропилен, во други примарни облици 
24.16.51.50.00 Други полимери на пропиленот или други олефини, во примарни облици, 

неспомнати на друго место 
\ ' ' • 

24.16.52 Полимери на винил ацетат и други винил естри, други 
винил полимери, во примарни облици 

24.16.52.30.00 Полимери на винил ацетат, во водена дисперзија, во примарни облици 
24.16.52.50.00 Полимери на винил ацетат (освен во водена дисперзија), во примарни 

облици 
24.16.52.70.00 Други винил ветри и винил полимери, во примарни облици 

t _ 24.16.53 Акрилни полимери, во примарни облици 
24.16.53.50.90 Полиметил метакрилат, во примарни облици 
24.16.53.55.50 Полиметил метакрилат, во прав 
24.16.53.57.50 Полиметил метакрилат, во други примарни облици 
24.16.53.90.90 Други акрилни полимери, во примарни облици 
24.16.53.95.50 Други акрилни полимери, во прав 
24.16.53.97.50 Други акрилни полимери, во други примарни облици 

24.16.54 Полиамиди во примарни облици 
24.16.54.50.00 Полиамиди -6, -11,-12, -6.6, -6.9, -6.10, или 6.12 - во примарни облици 
24.16.54.90.90 Други полиамиди, во примарни облици 
24.16.54.95.50 Други полиамиди во прав, во примарни облици, неспомнати на друго место 
24.16.54.97.50 Други полиамиди, во други примарни облици 

24.16.55 Уреа смоли, тио уреа, меламински смоли во примарни 

24.16.55.50.90 Уреа смоли, тио уреа, во примарни облици 
24.16.55.55.50 Уреа смоли, тио уреа, во прав 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

24.16.55.57.50 Уреа смоли, тио уреа, во примарни облици 
24.16.55.70.90 Меламински смоли, во примарни облици 
24.16.55.75.50 Меламински смоли, во прав 
24.16.55.77.50 Меламински смоли, во други примарни облици , i 

24.16.56 Други амино смоли, фенолски смоли и полиуретани во 
примарни облици 

24.16.56.30.90 Други амино смоли, во примарни облици, неспомнати на друго место 
24.16.56.35.50 Други амино смоли, во прав, неспомнати на друго место 
24.16.56.37.50 Други амино смоли, во други примарни облици, неспомнати на друго место 
24.16.56.50.90 Фенолни смоли, во примарни облици 
24.16.56.55.50 Фенолни смоли, во прав 
24.16.56.57.50 Фенолни смоли, во други примарни облици 
24.16.56.70.70 Полиуретани, во примарни облици 
24.16.56.70.01 

* 
Полиуретански пени, меки, во примарни облици 

24.16.56.70.02 Полиуретански пени, тврди, во примарни облици 
24.16.56.70.03 Други полиуретани, во примарни облици 

24.16.57 Силикони, во примарни облици 
24.16.57.00.00 Силикони, во примарни облици 

24.16.58 Друга пластика, во примарни облици, неспомната на друго 
местр 

24.16.58.10.00 Смоли од нафта, други смоли и политерпени, во примарни облици 
24.16.58.20.00 Полисулфиди, полисулфони и други производи, во примарни облици 
24.16.58.30.00 Целулозни ацетати, во примарни облици 
24.16.58.40.00 Целулозни нитрати (вклучувајќи и колоидни), во примарни облици 
24.16.58.50.00 Целулозни етери и сродни деривати на целулоза, во примарни облици 
24.16.58.60.00 Природни и модификувани полимери, во примарни облици, неспомнати на 

- друго место 
24.16.58.70.00 Изменувачи на јони врз база на полимери, во примарни облици , 

24.16.60 Отпадоци, струготини и остатоци од пластични маси 
24.16.60.00.00 Отпадоци, струготини и остатоци од пластични маси 

.' i 

24.17 Производство на синтетички каучук, во примарни 
облици 

24.17.10 Синтетички каучук 
24.17.10.50.00 Латекс 
24.17.10.90.00 Други синтетички каучуци 

24.20 Производство на пестициди и други агрохемиски 
производи 

24.20.11 Инсектициди 
24.20.11.20.00 Инсектициди врз база на растителни производи (биолошки) 
24.20.11.30.00 Инсектициди врз база на хлорни јаглеводороди (ВНС, DDT, D-D, Aldrin) 
24.20.11.40.00 Инсектициди врз база на карбамати (Aldikarb, Karbofuran, Metomil) 
24.20.11.50.00 Инсектициди врз база на органофосфорни производи 
24.20.11.60.00 Инсектициди врз база на пиретроид 
24.20.11.70.00 Инсектициди врз база на минерални масла 
24.20.11.90.00 Други инсектициди 

Стр. 2846 -Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2000 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 47 - Стр. 2847 

Шифра на Опис на производот 

0.12 Хербициди 
бициди врз база на фенокси - хормонски производи 
бициди врз база на триазин (pr. Atrazin, Simazin) 
бициди врз база на ацетамиди (Alachlor, Butachlor) 
бициди врз база на карбамати (Barbari, Pro p h am) 
бициди врз база на динитроанилин (на пр. Triflualin, Pendimethalin) 
бициди врз база на уреа, урацил и сулфонил уреа 
ги хербициди (на пр. Dalapon, Dicamba) 

0.13 Средства против корови, регулатори на растот на 
растенијата 

детеа против корови (репеленти), подготвени за малопродажба 
матори за растење на растенијата, подготвени за малопродажба 

0.14 Дезинфектанти 
инфектанти врз база на амониум 
инфектанти врз база на халогени соединенија 
ги дезинфеќтанти 

10.15 Фунгициди, родентициди и слични производи 
ргански фунгициди, бактерициди, средства за дезинфекција на 
иња (на пр. сулфур) 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, базирани 
рттиокарбамати (на пр. Ziram) 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, врз база 
>ензимидазол (на пр. Benomyl) . 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, врз база 
ридиазоли (на np.Triadimefon) 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, врз база 
(иазо-морфолини (на пр. Triforin) 
ги фунгициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња (на 
Captan ...) 
.ентициди, антикоагуланти (Brodifacoum, Chlorophacinone,Coumaetralyl 
ги родентициди (пр. цинков фосфит, итн.) 
ги слични производи 

30 Производство на бои, лакови и слични премази, 
печатарско мастило и китови 

10.11 Бои и лакови врз база на акрилни или винилни полимери, 
диспергирани или потопени во воден медиум 

(Мачкувачки средства (бои) врз база на акрилни и винилни полимери, 
пергирани или потопени вр воден медиум 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум,врз база на алкидни смоли 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум, електрофоретични бои 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум, за внатрешна употреба 

Единична 
производот 

24.2 
24.20.12.20.00 Хер 
24.20.12.30.00 Хер 
24.20.12.40.00 Хер 
24.20.12.50.00 Хер 
24.20.12.60.00 Хер 
24.20.12.70.00 Хер 
24.20.12.90.00 Дру 

24.2 

24.20.13 50.00 Сре 
24,20.13.70.00 Реп 

24.2 
24.20.14.30.00 Дез 
24.20.14.50.00 Дез 
24.20.14.90.00 Дру 

24.2 
24.20.15.52.00 Нео 

ceMi 
24.20.15.53.00 Оун 

на/ 
24.20.15.55.00; Фун 

наб 
24.20.15.56.00 Оун 

нат 
24.20.15.57.00 Фун 

на/ 
24.20.15.59.00 Дру 

пр. i 
24.20.15.73.00 Род 
24.20.15.75.00 Дру 
24.20.15.79.00 Дру 

24.: 

24.2 

24.30.11.50.00 Пре 
ДИС1 

24.30.11.70.90 Дру 
BO Е 

24.30.11.72.50 Дру 
BOE 

24.30.11.73.50 Дру 
BO Е 

24.30.11.75.50 Дру 
BOE 

Опис на производот 

0.12 Хербициди 
бициди врз база на фенокси - хормонски производи 
бициди врз база на триазин (pr. Atrazin, Simazin) 
бициди врз база на ацетамиди (Alachlor, Butachlor) 
бициди врз база на карбамати (Barbari, Pro p h am) 
бициди врз база на динитроанилин (на пр. Triflualin, Pendimethalin) 
бициди врз база на уреа, урацил и сулфонил уреа 
ги хербициди (на пр. Dalapon, Dicamba) 

0.13 Средства против корови, регулатори на растот на 
растенијата 

детеа против корови (репеленти), подготвени за малопродажба 
матори за растење на растенијата, подготвени за малопродажба 

0.14 Дезинфектанти 
инфектанти врз база на амониум 
инфектанти врз база на халогени соединенија 
ги дезинфеќтанти 

10.15 Фунгициди, родентициди и слични производи 
ргански фунгициди, бактерициди, средства за дезинфекција на 
иња (на пр. сулфур) 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, базирани 
рттиокарбамати (на пр. Ziram) 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, врз база 
>ензимидазол (на пр. Benomyl) . 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, врз база 
ридиазоли (на np.Triadimefon) 
гициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња, врз база 
(иазо-морфолини (на пр. Triforin) 
ги фунгициди, бактерициди, средства за дезинфекција на семиња (на 
Captan ...) 
.ентициди, антикоагуланти (Brodifacoum, Chlorophacinone,Coumaetralyl 
ги родентициди (пр. цинков фосфит, итн.) 
ги слични производи 

30 Производство на бои, лакови и слични премази, 
печатарско мастило и китови 

10.11 Бои и лакови врз база на акрилни или винилни полимери, 
диспергирани или потопени во воден медиум 

(Мачкувачки средства (бои) врз база на акрилни и винилни полимери, 
пергирани или потопени вр воден медиум 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум,врз база на алкидни смоли 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум, електрофоретични бои 
ги премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени 
»оден медиум, за внатрешна употреба 

мерка 

t; t акт.суп 
t; t акт.суп 
t;taKT.cyn 

, t; t акт.суп 
t; t акт.суп 
t;taKT.cyn 
t; t актхуп 

t;taKT.cyn 
t; t акт.суп 

t; t акт.суп 
t; t акт.суп 
t; t акт!суп 

t; t акт.суп 

t; t акт.суп 

t; tjaKT.cyn 

t; t акт.суп 

t; t акт.суп 

t; t акт.суп 

t; t акт.суп 
t; t акт.суп 
t; t акт.суп 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот Единична 
мерка 

24.30.11.77.50 Други премачкувачки средства (бои и лакови), диспергирани или потопени t 
во воден медиум, за надворешна употреба 

i ' 
24.30.12 Бои и лакови врз база на полиестер, акрилни или винилни 

полимери, диспергирани или потопени во неводен медиум 

24.30.12.25.00 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на полиестер каде што t 
натопената маса е над 50% од вкупната маса 

24.30.12.29.70 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на полиестер 
24.30.12.29.01 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на маслен, t 

модифициран полиестер ^ 
24.30.12.29.02 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на незаситени 

полиестри 
24.30.12.29.03 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на полиестер t 
24.30.12.30.00 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на акрилни или винилни t 

полимери 
24.30.12.50.90 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на акрилни или t 

винилни полимери 
24.30.12.55.59 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на акрилни t 

полимери 
24.30.12.55.51 Премачкувачки средства (бои и лакрви), врз база на акрилни t 

термореактивни полимери ' 
24.30.12.55.52 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на акрилни 

термопластични полимери 
24.30.12.55.53 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на акрилни 

полимери 
24.30.12.57.50 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на ванилин t 

полимери 
24.30.12.70.00 Премачкувачки средства (бои и лакови), раствори, неспомнати на друго 

место 
24.30.12.90.70 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на синтетички t 

полимери, неспомнати на друго место 
24.30.12.90.01 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на алкидноамински 

полимери 
24.30.12.60.02 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на полиуретански 

полимери 
24.30.12.90.03 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на епоксидни полимери 
24.30.12:90.04 Непигментирани премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на t 

нитроцелулоза 
24.30.12.90.05 Пигментирани премдок^вачки средства (бои и лакови), врз база на 

нитроцелулоза 
24.30.12.90.06 Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на синтетички 

полимери, неспомнати на друго место 

24.30.21 Подготвени пигменти, опацифиенти (средства за 
/ 

одбивање на светлина), колоранти, стаклести ©мајли, 
глазури, течни сјаеви и слични производи, смеси 
претворливи во стакло 

24.30.21.30.00 Подготвени пигменти, опацифиенти, бои за керамика, итн. t 
24.30.21.50.00 Стаклести емајли, глазури, превлаки и слични препарати t 
24.30.21.70.00 Течни сјаеви и слични производи, емајлирано стакло и друго стакло t 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот 
Опис на производот мерка 

24.30.22 Други бои и лакови; подготвени сикативи 
24.30.22.13.00 Други премачкувачки средства (бои и лакови) и водени пигменти за t 

доработка на кожа; маслени бои и лакови 
24.30.22.15.00 Други премачкувачки средства (бои и лакови) и водени пигменти за t 

доработка на кожа; други 
24.30.22.20.00 Приготвени сикативи t 
24.30.22.30.00 Фолии за печатење t 
24.30.22.43.00 Бисерен концентрат t 
24.30.22.45.00 Други пигменти; бои и други материи за боење, подготвени за t 

малопродажба 
24.30.22.53.70 Китови t 
24.30.22.53.014 Еднокомпонентни китови t 
24.30.22.53.02 Двокомпонентни китови t 
24.30.22.53.03 Други китови t 
24.30.22.55.00 Полнила за фарбарски работи t 
24.30.22.60.00 Стаклорезачки китови, неогноотпорни препарати за површинска t 

обработка на фасадни и внатрешни ѕидови, подови и слично 
24.30.22.73.00 Органски сложени раствори и разредувачи врз база на бутилацетат, t 

неспомнати на друго место 
24.30.22.79.00 Други органски сложени раствори и разредувачи, неспомнати на друго t 

место 

24.30.23 Бои за: уметнички слики, цртање плакати, означување, 
настава, забава и ел. 

24.30.23.50.00 Бои во сетови t 
24.30.23.70.00 Бои за уметничко сликарство, настава или фирмописци во пакувања, t 

неспомнати на друго место 

24.30.24 Печатарски бои 
24.30.24.50.90 Црни печатарски мастила kg 
24.30.24.53.50 Црни печатарски мастила: литографски kg 
24.30.24.55.50 Црни печатарски мастила: флексографски kg 
24.30.24.59.50 Црни печатарски мастила: за други намени kg 
24.30.24.7Q.90 Други печатарски мастила kg 
24.30.24.73.50 Други печатарски мастила: литографски kg 
24.30.24.75.50 Други печатарски мастила: флексографски kg < 
24.30.24.79.50 Други печатарски мастила: за други намени kg 

24.41 Производство на основни фармацевтски суровини 

24.41.10 Салицилна киселина, 0 - ацетилсалицилна киселина, 
нивни соли и естри 

24.41.10.30.00 Салицилна киселина и нејзини соли kg 
24.41.10.50.00 0 - ацетилсалицилна киселина, нејзини соли и естри kg 
24.41.10.70.00 Други остри на салицилна киселина и нивни соли kg 

24.41.20 Лизин, глутаминска киселина и нивни соли, квартерни 
соли и амониумови хидроксиди, фосфоаминолипиди; 
амиди и нивни деривати и соли 

24.41.20.10.00 Лизин и негови естри и соли kg 
24.41.20.20.00 Глутаминска киселина и нејзини соли kg 
24.41.20.30.00 Холин и негови соли kg 
24.41.20.40.00 Лецитин и други фосфоаминолипиди kg 
24.41.20.50.00 Квартерни амониумови соли и амониумови хидроксиди, неспомнати на kg 

друго место 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

24.41.20.60.00 Ациклични амиди (вклучувајќи ги и ацикличните карбамати) и нивни 
деривати и соли 

24.41.20.70.00 Циклични амиди освен уреини (вклучувајќи ги и карбамитите) и нивни 
деривати и соли, неспомнати на друго место 

Единична 
мерка 

кд 

кд 

24.41.31 Лактони, неспомнати на друго место, хетероциклични 
соединенија,само со хетероатом или хетероатоми на 
водород, кои во структурата содржат некондензиран 
прстен на пиразол, на пирамидин,на пиперазин, 

24.41.31.10.00 Лаќтони, освен кумарин, метил, етил-кумарин, неспомнати на друго место кд 
24.41.31.20.00 Феназон (антипирин) и негови деривати кд 
24.41.31.30.00 Соединенија што содржат некондензиран пиразолов прстен во кд 

структурата, неспомнати на друго место 
24.41.31.40.00 Хидантоин и негови деривати кд 
24.41.31.55.00 Малонилуреа (барбитурна киселина) и нејзини деривати и соли кд 
24.41.31.59.00 Соединенија со пиримидински или пиреразински прстен, нуклеински кд 

киселини , неспомнати на друго место 
24.41.31.70.00 Соединенија кои што содржат некондензиран прстен на триазин во кд 

структурата (освен меламин) 
24.41.31.80.00 Соединенија кои што содржат фенотиазонов прстен во структурата, но кд 

понатаму некондензирани 

24,41.32 Сулфонамиди 
24.41.32.00.00 Сулфонамиди кд 

24.41.40 Шеќери, хемиски чисти, неспомнати на друго место, нивни 
етри, естри и соли 

24.41.40.00.00 Шеќери, хемиски чисти, неспомнати на друго место, (освен сахароза, 
лактоза, малтоза, глукоза, фруктоза) шеќерни етери, естри и соли 

кд 

24.41.51 Провитамини, витамини и нивни деривати 
24.41.51.10.00 Провитамини, немешани кд 
24.41.51.23.00 Витамини А и нивни деривати, немешани кд 
24.41.51.25.00 Витамин В1 и негови деривати, немешани кд, 
24.41.51.33.00 Витамин В2 и негови деривати, немешани кд 
24.41.51.35.00 0 - или 01 - пантотенска киселина (витамин ВЗ или У5) и нивни деривати кд 
24.41.51.43.00 Витамин В6 и негови деривати,-немешани кд 
24.41.51.45.00 Витамин В12 и негови деривати, немешани кд 
24.41.51.53.00 Витамин С и негови деривати, немешани кд 
24.41.51.55.00 Витамин Е и негови деривати, немешани кд 
24.41.51.59.00 Други витамини и нивни деривати, немешани, неспомнати на друго место кд 
24.41.51.90.00 Мешавини и природни концентрат на витамини кд 

24.41.52 Хормони и нивни деривати; други стероиди кои се 
користат како хормони 

24.41.52.20.00 Хипофизни (предни) или слични хормони и нивни деривати кд 
24.41.52.35.00 Кортизон, хидрокортизон и преднизолин (дехидрокортизон) кд 
24.41.52.37.00 Халогени деривати на адрено-кортикалните хормони кд 
24.41.52.39.00 Адренокортикални хормони и нивни деривати, неспомнати на друго место кд 
24:41.52.50.00 Инсулин и негови соли кд 
24.41.52.70.00 Естрогени и прогестерони кд 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК'НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41" - Стр. 2851 

Шифра на Опис на производот Едишка 
производот Опис на производот мерка 

24.41.52.90.00 Други хормони и нивни деривати, неспомнати на друго место, други ; Ng 1 стероиди што се користат како хормони / 

24.41.53 Гликозиди, растителни алкалоиди, нивни соли, етри, 
ветри и други деривати 

24.41.53.13.00 Рутозит (рутин) и негови деривати - . kg 
24.41.53.15.00 Глукозиди и нивни соли, етри, ветри и други деривати, неспомнати на ! kC] 

друго место 
24.41.53.23.00 Алкалоиди на опиум и нивни деривати и соли kg 
24.41.53.25,00 Кинин и негови соли 
24.41.53.29.00 Други алкалоиди на кининовец и нивни деривати и соли, неспомнати на kg 

• друго место 
24.41.53.30.00 Кофеин и негови соли -i ку 
24.41.53.40.00 , Ефедрини и нивни соли kn 
24.41.53.50.00 , Теофилин и аминофилин и нивни деривати и са;̂  . 
24.41.53.60.00 Алкалоиди на главницата на 'рж, нивни деривати и соли kg 
24.41.53.70.00 Никотин и негови соли 
24.41.53.90.00 Други растителни алкалоиди и нивни соли ити., соли на истите, i kg 

f неспомнати на друго место 

24.41.54 Антибиотици 
24.41.54.30.00 Пенмцилини и нивни деривати со структура на пеницилинска киселина и ; kg 

нивни соли 
24.41.54.40.00 Стрептомицини и нивни деривати и соди . ^ 
24.41.54.50.00 Тетрациклини и нивни деривати и соли i<g 
24.41.54.60.00 Хлорамфеникол и негови деривати и соли kg 
24.41.54.70.00 Еритромицин и негови деривати и соли kg 
24.41.54.90.00 Други антибиотици, неспомнати на друго место ; kg 

24.41.60 Жлезди и други органи; нивни екстракти и други материи 
од човечко или животинско потекло 

24.41.60,10.00 Жлезди или други органи, сушени j kg 
24.41.60.20.00 Екстракти од железди или други органи и нивни секрети 1 kg. 
24.41.60.30.00 Материи од човечко или животинско потекло за профилактичка 'i kg 

примена,неспомнати на друго место 1, 
24.41.60.50.00 Човечка и животинска крв; култури на микроорганизми, токсини ити., kg 

1 , i ' 

неспомнати на друго место 
-' i 

24.42 Производство на фармацевтски препарати 
24.42.11 Лекови што содржат пеницилин или други антибиотици 

24.42.11.30.70 Лекови што содржат пеницилин или стрептомицин или нивни деривати, kg 
неподготвени за малопродажба 

24.42.11.30.01 i Лекови што содржат пеницилин или негови деривати, неподготвени за ; kg 
малопродажба * 

24.42.11.30.02 Лекови што содржат полусинтетски пеницилин или негови деривати, kg 
неподготвени за малопродажба 

24.42.11.30̂ 03 Лекови што содржат стрепТомицини или нивни деривати, неподготвени за ; k9 i' малопродажба 
24.42.11.50.70 Лекови што содржат други антибиотици, неподготвени за малопродажба : kg 
24.42.11.50.01 Туберкулостатици, неподготвени за малопродажба kg 
24.4Ј2.11.50.02 Сулфонамиди-готови лекови, неподготвени за малопродажба kg 
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Шифра на 
производот 

24.42.11.50.03 
24.42.11.60.70 

24.42.11.60.01 

24.42.11.60.02 

24.42.11.60.03 

24.42.11.80.70 

24.42.11.80.01 
24.42.11.80.02 
24.42.11.80.03 

24.42.12.30.00 

24.42.12.50.00 

24.42.12.60.00 
24.42.12.70.70 

24.42.12.70.01 

24.42.12.70.02 

24.42.12.70.03 

24.42.12.80.00 

Опис на производот Единична 
мерка 

Лекови што содржат други антибиотици, неподготвени за малопродажба кд 
Лекови што содржат пеницилин, стрептомицин или нивни деривати, во кд 
дози или подготвени за малопродажба 
Лекови што содржат пеницилин или негови деривати, во дози или кд 
подготвени за малопродажба 
Лекови што содржат полусинтетски пеницилин или негови деривати, во кд 
дози или подготвени за малопродажба 
Лекови што содржат стрептомицин или негови деривати, во дози или кд 
подготвени за малопродажба 
Лекови што содржат други антибиотици во дози или подготвени за кд 
малопродажба 
Туберкулостатици, во дози или подготвени за малопродажба кд 
Сулфонамиди - готови лекови во дози или подготвени за малопродажба кд 
бекови што содржат други антибиотици во дози или подготвени за кд 
малопродажба 
24.42.12 Лекови што содржат хормони, но не и антибиотици 
Лекови што содржат инсулин, но без антибиотици, неподготвени за кд 
малопродажба 
Лекови што содржат други хормони, но без антибиотици или кд 
инсулин,неподготвени за малопродажба, неспомнати на друго место 
Лекови што содржат инсулин, подготвени за малопродажба кд 
Лекови што содржат адренокортикални хормони, подготвени за кд 
малопродажба 
Лекови за лекување на респираторниот систем што содржат кд 
адренокортикални хормони, подготвени за малопрбдажба 
Лекови за лекување на кожни болести што содржат адренокортикални кд 
хормони, подготвени за малопродажба 
Други лекови што содржат адренокортикални хормони, подготвени за кд 
малопродажба 
Лекови што содржат други хормони,подготвени за малопродажба, кд 
неспомнати на друго место 

24.42.13 Лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати 
неподготвени за малопродажба (без хормони и 

24.42.13.10.70 Лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати, неподготвени за кд 
малопродажба 7 

24.42.13.10.01 Аналгетици што содржат алкалоиди или нивни деривати,неподготвени за кд 
малопродажба -

24.42.13.10.02 Лекови за лекување на дигесѓивниот систем што содржат алкалоиди или кд 
нивни деривати, неподготвени за малопродажба 

24.42.13.10.03 Антихипертензиви што содржат алкалоиди или нивни деривати, кд 
неподготвени за малопродажба 

24.42.13.10.04 Други лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати, неподготвени кд 
за малопродажба 

24.42.13.20.00 Други лекови за терапевтска или профилактичка употреба, неподготвени кд 
за малопродажба 

24.42.13.40.70 Лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати,подготвени за кд 
малопродажба 

24.42.13.40.01 Аналгетици што содржат алкалоиди или нивни деривати,подготвени за кд 
малопродажба 

24.42.13.40.02 Лекови за лекување на дигестивниот систем што содржат алкалоиди или кд 
нивни деривати,подготвени за малопродажба 

24.42.13.40.03 Антихипертензиви што содржат алкалоиди или нивни деривати, кд 
подготвени за малопродажба 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

24.42.13.40.04 Други лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати,подготвени за кд 
малопродажба 

24.42.13.60.00 Други лекови што содржат витамини или други производи,подготвени за кд 
малопродажба • 

24.42.13.80.70 Други лекови што содржат мешани или немешани производи,подготвени кд 
за малопродажба, неспомнати на друго место | 

24.42.13.80.01 Хипнотици, подготвени за малопродажба, неспомнати на друго место кд 
24.42.13.80:02 Психофармаци, подготвени за малопродажба, неспомнати на друго место |кд 
24.42.13.80.03 Антиаритмици, подготвени за малопродажба, неспомнати на друго место кд 
24.42.13.80.04 Антиангиналитици, подготвени за малопродажба, неспомнати на друго кд 

место 
24.42.13.80.05 Другр лекови за лекување на кардиоваскуларниот систем, подготвени за јкд 

малопродажба, неспомнати на друго место 
24.42.13.80.06 Антиреуматици, подготвени за малопродажба,неспомнати на друго место јјкд 
24.42.13.80.07 Анестетици,подготвени за малопродажба, неспомнати на друго место кд 
24.42.13.80.08 Други лекови што содржат мешани или немешани производи,подготвени кд 

за малопродажба, неспомнати на друго место 

24.42.21 Антисеруми и вакцини 
24.42.21.20.00 Антисеруми и други фракции на крв кд 
24.42.21.40.00 Вакцини за медицина на човекот кд 
24.42.21.60.00 Ветеринарни вакцини 
24.42.21.65.00 Вакцини против лигавка и шал кд 
24.42.21.69.00 Други вакцини за ветеринарната медицина (освен против лигавка и шап) кд 

24.42.22 Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони 
или спермициди * 

24.42.22.00.00 Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони или спермициди кд 

24.42.23 Дијагностички реагенси и други фармацевтски производи 

24.42.23.20.00 Реагенси за определување на крвни групи кд 
24.42.23.40.00 Контрастни препарати за радиографски испитувања; дијагностички кд 

реагенси 
24.42.23.60.00 Забарски пломби и други забарски пол нина, пломби за реконструкција на кд 

КОСКИ | 

24.42.24 Лепливи завои, вата, газа и слични производи, кутии за 
прва помош , 4 I 

Лепливи завои или слични производи, импрегнирани или подготвени за ;кд 
малопродажба 
Вата, газа итн. со фармацевтски материи, подготвени за малопродажба, кд 
неспомнати на друго место I 
Материјали за хируршко затворање на рани, ламинарија, стерилни ј |кд 
апсорциски средства за запирање на крварења во хирургијата и 
стоматологијата ^ ѓ 

24.42.24.70.00 Кутии и комплети за прва помош кд; парч. 

\ 24.51 Производство на сапуни и детергенти; средства за 
чистење и полирање 

24.51.10 Глицерин 
24.51.10.50.00 Глицерол (глицерин), суров, глицерински води и глицерински бази кд 

24.42.24.10.00 

24.42.24.30.00 

24.42.24.50.00 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

24.51.10.70.00 Глицероли (освен суровиот), вклучувајќи го и синтетичкиот кд 

/ 24.51.20 Органско површински активни средства (освен сапун) 
24.51.20.20.00 Анјонски површински активни средства (освен сапун) 
24.51.20.30.00 Канонски површински активни средства (освен сапун) 
24.51.20.50.00 Нејонски површински активни средства (освен сапун) 
24.51.20.90.00 Други органско површински активни средства (освен сапун), неспомнати 

на друго место 

24.51.31 Сапуни, органски површински активни средства и 
препарати што се користат како сапун 

24.51.31.20.70 Сапуни и органски површински активни производи во парчиња (калапи), за 
тоалетна употреба 

24.51.31.20.01 Сапун за перење 
24.51.31.20.02 Тоалетен сапун ^ 
24.51.31.20.03 Сапун за бричење 
24.51.31.50.90 Сапуни и органски површински активни производи, во парчиња и други 

облици, неспомнати на друго место 
24.51.31 ̂ 53.50 Сапуни и органски површински активни производи, во парчиња (калапи) и 

други облици, за индустриска употреба 
24.51.31.55.50 Сапуни и органски површински активни производи, во парчиња (калапи) и 

други облици, за употреба во домаќинствата 
24.51.31.59.50 Други сапуни и органски површински активни производи, во парчиња 

(калапи) и други облици 
24.51.31.73.00 Сапуни во други форми: снегулки, листови, гранули или во прав 
24.51.31.79.00 Сапуни во други форми (течни и други сапуни) 

24.51.32 Детергенти и препарати за перење 
24.51.32.30,00 Површински активни препарати, подготвени за малопродажба 
24.51.32.50.90 Препарати за перење и чистење, подготвени за малопродажба 
24.51.32.52.50 Препарати за перење и чистење,подготвени за малопродажба: за 

машинско перење 
24.51.32.53.50 Препарати за перење и чистење,подготвени за малопродажба: за рачно 

перење 
24.51.32.57.50 Препарати за миење и чистење,подготвени за малопродажба: за миење 

садови 
24.51.32.59.50 Други препарати за миење и чистење, подготвени за малопродажба 
24.51.32.60.00 Површински активни препарати за миење и чистење, неподготвени за 

малопродажба 
24.51.32.70.90 Препарати за миење и чистење, неподготвени за малопродажба 
24.51.32.72.50 Препарати за перење и чистење, неподготвени за малопродажба: за 

теписи и теписони 
24.51.32.73.50 Препарати за перење и чистење, неподготвени за малопродажба: за 

модерни подови 
24.51.32.74.50 Препарати за миење автомобили, неподготвени за малопродажба 
24.51.32.75.50 Препарати за миење прозорци, неподготвени за малопродажба 
24.51.32.77.50 Препарати за чистење на тоалети, неподготвени за малбпродажба 
2451.32.79.50 Други препарати за перење и чистење, неподготвени за малопродажба ' 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

24.51.41 Препарати за парфимирање или дезодорирање на 
простории 

24.51.41.00.00 Препарати за парфимирање или дезодорирање на простории 

Единична 
мерка 

кд 

24.51.42 Вештачки и преработени восоци 
24.51.42.50.00 Вештачки и преработени восоци од лигнит, хемиски модифицирани 
24.51.42.70.00 Вештачки и преработени восоци од полиетилен гликол 
24.51.42.90.00 Други вештачки и преработени восоци, вклучувајќи и печатни восоци 

24.51.43 Политури и креми за обувки, мебел, подови, каросерии, 
стакло или метал 

24.51.43.30.90 Политура креми и слични препарати за обувки и кожа 
24.51.43.35.50 Политура креми и слични препарати за обувки 
24.51.43.37.50 Политура креми и слични препарати за кожа 
24.51.43.50.90 Политура креми и слични препарати за одржување на дрвенарија 
24.51.43.55.50 Политура креми и слични препарати за одржување на подови и друга 

дрвенарија 
24.51.43.57.50 Политура креми и слични препарати за одржување на дрвен мебел 
24.51.43.70.90 Политури полични препарати за каросерии (освен политури за метал) 
24.51.43.75.50 Препарати за нега на лакот на каросеријата 
24.51.43.77.50 Политури за лакирање на каросерии 
24.51.43.79.50 Други препарати 
24.51.43.83.00 Политури за метал 
24.51.43.89.00 Други политура креми и слични препарати, неспомнати на друго место 

24.51.44 Пасти, прашоци и други препарати за перење, чистење, 
рибање 

24.51.44.00.00 Пасти, прашоци и други препарати за перење, чистење и рибање (триење) 

24.52.11.50.00 
24.52.11.70.00 

24.52.12.50.00 
24.52.12.70.00 

24.52.13.00.90 
24.52.13.03.50 
24.52.13.05.50 

24.52 Производство на парфеми и тоалетно - козметички 
препарати 

24.52.11 Парфеми и тоалетни води 
Парфеми 
Тоалетни води 

24.52.12 Производи за шминкање усни и производи за шминкање 
очи 

Производи за шминкање усни 
Производи за шминкање очи 

24.52.13 Препарати за маникирање и педикирање 
Препарати за маникирање и педикирање 
Други козметички препарати: препарати за нега на рацете 
Други козметички препарати: препарати за нега на нозете 

кд,1 
кд,1 

к̂  
кд 

кд 
кд 
кд 

24.52.14 Пудри и посипи за козметичка и тоалетна употреба 
24.52.14.00.00 Пудри и посипи за козметичка и тоалетна употреба 

24.52.15 Декоративна козметика, препарати за заштита на кожата, 
вклучувајќи и препарати за сончање 

24.52.15.00.90 Други козметички препарати 
24.52.15.01.50 Други козметички препарати, за разубавување на лицето 

I I 

кд 

кд 
кд 
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Шифра на 
производот 

24.52.15.02.50 

24.52.15.03.50 

24.52.15.05.50 

24.52.15.07.50 
24.52.15.09.50 

24.52.16.30.90 
24.52.16.35.50 
24.52.16.39.50 
24.52.16.50.00 
24.52.16.70.00 

Опис на производот Единична 
мерка 

Други козметички препарати: за чистење на лицето, вклучувајќи ги и 
препаратите за остранување на шминката 
Други козметички препарати: за нега на лицето - лосиони, кремови и 
специјални препарати 
Други козметички препарати: за нега на телото - лосиони, кремови, 
вклучувајќи и препарати за нега на бебиња 
Други козметички препарати: препарати за сончање 
Други козметички препарати 

24.52.16 Шампони, лакови за коса, препарати за виткање или 
исправање на коса 

Шампони 
Шампони, течни 
Други шампони 
Препарати за трајно навиткување или исправање на косата 
Лакови за коса 

кд 

кд 

кд 

кд 
кд 

кд. 
кд.;1 

кд 
кд 
кд 

24.52.17 Лосиони и други препарати за нега на косата 
24.52.17.00.90 Препарати за нега на косата, освен шампоните, лаковите и препаратите 

за трајно навиткување на косата 
24.52.17.02.50 Препарати за поправање на квалитетот на косата (балзами за коса) 
24.52.17.03.50 Лосиони и пени за обликување на фризури 
24.52.17.05.50 Кромови и брилијантни за коса 
24.52.17.07.50 Колор шампони, бои за коса, препарати за белење на коса 
24.52.17.09.50 Други препарати за нега на косата 

24.52.18.50.00 
24.52.18.90.00 

24.52.19.30.90 

24.52: 
24.52. 
24.52. 
24.52. 
24.52. 
24.52. 
24.52. 
24.52. 
24.52. 

19.35.50 
19.37.50 
19.50.00 
19.70.00 
19.90.90 
19.93.50 
19.95.50 
19.97.50 
19.99.50 

24.52.18 Препарати за хигиена на уста и заби, вклучувајќи ги и 
лрепаратите за зацврстување на вилици 

Пасти за заби 
Препарати за хигиена на уста и заби, вклучувајќи ги и препаратите за 
зацврстување на вилици, неспомнати на друго место 

24.52.19 Препарати за бричење, дезодоранси и антиперспиранти, 
препарати за бањање, други парфимериски, козметички 
или тоалетни препарати, неспомнати на друго место 

Лосиони, креми и други препарати за бричење, пред бричење и после 
бричење 
Лосиони за бричење, пред бричење и после бричење 
Креми и други препарати за бричење, пред бричење и после бричење 
Дезодоранси и антиперспиранти 
Парфимирани соли и други препарати за бањање 
Депилатори и други препарати за лична хигиена 
Препарати за интимна нега на телото 
Депилатори 
Препарати за нега на бебиња: освен шампони, креми и пудри 
Други препарати 

Производство на експлозиви 
Барут и подготвен експлозив 

24.61.11.30.00 
24.61.11.50.00 

24.61 
24.61.11 
Барут 
Подготвени експлозиви (освен барут) 

кд 

кд 
кд 
кд 
кд 
кд 

кд.; парч. 
кд 

кд 

кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

24.61.12.50.00 
24.61.12.70.90 
24.61.12.75.50 
24.61.12.77.50 

24.61.12 Сигурносни штапини, детонирачки штапини, каписли, 
запалки, електрични детонатори 

Сигурносни штапини; детонирачки штапини 
Ударни или детонирачки каписли, запалки и електрични детонатори 
Ударни или детонирачки каписли 
Запалки и електрични детонатори 

24.61.13 Пиротехничка галантерија за огномети 

к т 
илј. парч. 
илј. парч. 
илј. парч. 

24.61.13.00.00 Пиротехничка галантерија за огномети кд 

24.61.14 Ракети за сигнализација; ракети против гром; 
сигнализација за магла и други пиротехнички производи, 
освен за огномет 

24.61.14.00.00 Ракети за сигнализација и други пиротехнички производи, освен за кд; парч. 
огномет 

24.62 Производство на лепила и желатин 
24.62.10 Лепила и желатин 

24.62.10.13.00 Казеински лепила 
24.62.10.15.00 Казеинати и други деривати на казеинот 
24.62.10.20.00 Албумини (освен албумин од јајца), албуминати и други деривати 
24.62.10.30.90 Желатин и негови деривати (освен казеинските лепила) 
24.62.10.33.50 Желатин и негови деривати за човечка исхрана 
24.62.10.35.50 Желатин и негови деривати за фармацевтска употреба 
24.62.10.37.50 Желатин и негови деривати за техничка употреба 
24.62.10.50.00 Коскени лепила и други желатини 

24.62.10.60.00 Лепила на база на декстрини или други модифицирани скробови 
24.62.10.70.00 Производи како лепила или адхезиви, подготвени за малопродажба со 

тежина до 1 кд 
24.62.10.80.00 Адхезиви (средства за лепење) на база на каучук или пластични маси 

(вклучувајќи ги и вештачките смоли) 
24.62.10.90.00 Подготвени лепила и други подготвени адхезиви (средства за лепење), 

неспомнати на друго место 

24.63.10.20.00 
24.63.10.30.00 
24.63.10.50.00 
24.63.10.75.00 

24.63.10.79.00 

24.63 Производство на етерични масла 
24.63.10 Етерични масла; мешавини на миризливи материи 
Етерични масла 
Резиноиди 
Концентрати на етерични масла во масти, водени дестилати, итн. 
Мешавини на миризливи материи за употреба во прехранбената 
индустрија и индустријата за пијалаци 
Други мешавини на миризливи материи 

к д . 
кд 
кд 
кд 

кд 

24.64 Производство на фотографски хемиски материјал 

24.64.11 Фотографски плочи и филмови; саморазвивачки филмови, 
осетлива неекспонирана фотохартија 

24.64.11.30.00 Фотографски плочи и рамни филмови, осетливи на светлина, илј. т 2 

неекспонирани 
24.64.11.50.00 Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлина, неекспонирани илј. т 2 

24.64.11.70.00 Фотографска хартија, картон и текстил, осетливи на светлина, илј. т 2 

неекспонирани 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

24.64.12 Фотографски емулзии, осетливи на светлина, хемиски 
препарати за фотографска употреба, неспомнати на друго 
место 

24.64.12.00.00 Хемиски препарати за фотографски намени 

24.65 Производство на готови, неснимени медиуми 
24.65.10 Подготвени неснимени медиуми за снимање на звук или 

слично снимање на други појави, освен 
кинематографски^-фи лм 

24.65.10.00.00 Подготвени неснимени медиуми за снимање на звуци 

24.66 Производство на други хемиски производи, неспомнати 
на друго место 

24.66.10 Животински или растителни масти и масла, хемиски 
модифицирани, мешавини на животински и растителни 
масти и масла, непогодни за јадење 

24.66.10.00.00 Животински или растителни масти и масла, хемиски модифицирани, 
, неспомнати на друго место 

24.66.20 Средства за пишување или цртање 
24.66.20.00.00 Мастила и тушеви за пишување и цртање, освен мастела за печатење 

Единична 
мерка 

1; парч. 

24.66.31 Препарати за подмачкува**^ 
24.66.31.55.00 Препарати за подмачкување на текстилни материјали со ̂  70% нафтено 

масло 
24.66.31.57.00 Други препарати за подмачкување, со ̂ 0% нафтено масло, неспомнати 

на друго место 
24.66.31.75.00 Препарати за подмачкување на текстилни материјали итн., неспомнати на 

друго место 
24.66.31.79.00 Други препарати за подмачкување, неспомнати на друго место 

24.66.32 Антидетонаторски средства, адитиви за минерални масла 
и слични производи 

24.66.32.55.00 Антидетонаторски средства, на база на оловни соединенија 
24.66.32.59.00 Антидетонаторски средства (освен оние врз база на олово) 
24.66.32.70.00 Адитиви на масла за Подмачкување 
24.66.32.90.00 Други адитиви, неспомнати на друго место 

24.66.33 Течности за хидраулични сопирачка антифриз, / 
подготвени средства за одмрзнување 

24.66.33.30.00 Течности за хидраулучни сопирачки и слични течности со помалку од 70% 
нафтено масло } 

24.66.33.50.90 Антифриз и други течности за одмрзнување 
24.66.33.55.50 Антифриз 
24.66.33.57.50 Други течности за одмрзнување 

24.66.41 Пептони и протеински супстанци и нивни 
деривати,неспомнати на друго место и прав од 
животинска кожа 

24.66.41.00.00 Пептони и протеински супстанци и нивни деривати,неспомнати на друго 
место, прав од животинска кожа 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

24.66.42 Смеси за моделирање,смеси за забна протетика и други 
полнила за забарството на база на гипс;препарати за 
апарати за гаснење пожар; подготвени хранливи подлоги 
за развој на микроорганизми; сложени дијагностички и 
лабараториски реагенси, неспомнати на друго место 

24.66.42.10.00 Сложени дијагностички и лабораториски реагенси, неспомнати на друго 
место 

24.66.42.30.90 Смеси за моделирање и други смеси за примена во стоматологијата 
24.66.42.35.50 Смеси за моделирање 
24.66.42.39.50 Други смеси за примена во стоматологијата 
24.66.42.50.00 Препарати за апаратите за гаснење пожар,наполнети гранати за гаснење 

пожар 
24.66.42.70.00 Подготвени хранливи подлоги за развој на микроорганизми 

24.66.43 Хемиски елементи во форма на диск и соединенија 
подобрени за употреба во електрониката 

24.66.43.50.00 Хемиски елементи во форма на диск и соединенија подобрени со силициум 
за употреба во електрониката 

24.66.43.70.00 Други хемиски елементи во форма на диск и соединенија подобрени за 
употреба во електрониката 

24.66.44 Активен јаглен 
24.66.44.00.00 Активен јаглен 

24.66.45 Средства за довршување; носачи на боја,средства за 
забрзување и зацврстување на бојата и слични производи 

24.66.45.52.00 Средства за довршување,носачи на боја,средства за забрзување и 
зацврстување на бојата и слични производи, врз база на скробни материи 
до 55% амил 

24.66.45.53.00 Средства за довршување;носачи на боја,средства за забрзување и 
зацврстување на бојата и слични производи, врз база на скробни 
материи(со 55% до70%амил) 

24.66.45.55.00 Средства за довршување;носачи на боја,средства за забрзување и 
зацврстување на бојата и слични производи, врз база на скробни 
материи(со 70% до 83% амин) 

24.66.45.57.00 Средства за довршување; носачи на боја,средства за забрзување и 
зацврстување на бојата и слични производи, врз база на скробни материи 
(до 83% амин) 

24.66.45.70.90 Средства за довршување; носачи на боја, средства за забрзување и 
зацврстување на бојата и слични производи, што се користат во 
текстилната индустрија 

24.66.45.71.50 Препарати за перење и чистење подготвени за малопродажба: за 
зацврстување на текстилни влакна 

24.66.45.73.50 Средства за довршување; носачи на боја, средства за забрзување и 
зацврстување на бојата и слични производи, што се користат во 
текстилната индустрија, освен за зацврстување на текстилните влакна 

24.66.45.80.00 Средства за довршување, што се користат во индустријата за хартија 
24.66.45.90.00 Средства за довршување, носачи на боја и други препарати,неспомнати на 

друго место 

Единична 
мерка 
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Шифра на Опис на производот Единична 
производот 

Опис на производот 
мерка 

24.66.46 Препарати за површинска обработка на метали, 
подготвени забрзувани на вулканизација, акцелератори, 
сложени пластификатори, стабилизатори за гума и 
пластика, катализатори, мешани алкил бензени и мешани 
алкил нафталени, неспомнати на друго место 

24.66.46.20.00 Препарати за декапирање на метални површини 
24.66.46.30.00 Подготвени забрзувани на вулканизацијата на гуми 
24.66.46.40.00 Сложени пластификатори за гума или пластика, неспомнати на друго 
24.66.46.50.00 Препарати против оксидација и стабилизатори за гума или пластика 
24.66.46.60.00 Иницијатори на реакција, акцелератори и каталитички препарати, 

неспомнати на друго место 
24.66.46.70.00 Мешани алкил бензени,мешани алкил нафталени 

24.66.47 Подготвени сврзувачки средства за леарски калапи или 
леарски јадра; хемиски производи или остатоци од 
хемиската и сродните индустрии, неспомнати на друго 
место 

24.66.47.20.00 Подготвени сврзувачки средства за леарски калапи или леарски јадра 
24.66.47.30.00 Нафтени киселини, нивни соли нерастопливи во вода и нивни естри 
24.66.47.40.00 Неагломерирани карбиди на метали, меѓусебно измешани, или измешани 

со метални сврзувачки материи 
24.66.47.50.00 Подготвени адитиви за цементи, малтери или бетони 
24.66.47.70.00 Сорбитол 

24.66.48 Други разновидни хемиски производи, неспомнати на 
друго место 

24.66.48.13.00 Нафтени сулфонати и сулфонски киселини од масла на битуминозни 
шкрилци со содржина на тиофен и негови соли 

24.66.48.15.00 Разменувани на јони 
24.66.48.17.00 Затворани за вакуум цевки (соединенија за апсорбиран^ на слободни 

гасови во вакуумски цевки) 
24.66.48.23.00 Пиролигнити; суров калциум тартарат, суров калциум цитрат 
24.66.48.25.00 Алкален железен оксид за прочистување на гас 
24.66.48.27.00 Препарати против 'рѓосување што содржат амини како активни состојки 
24.66.48.30.00 Сложени неоргански растворувачи и разредувачи 
24.66.48.40.90 Хемикалии за разбивање на бигор и слични соединенија 
24.66.48.43.50 Препарати за разбивање на бигор и слични соединенија во домаќинството 
24.66.48.45.50 Други препарати за разбивање на бигор и слични соединенија 
24.66.48.53.00 Препарати за електрогалванизација (електрично обложување) 
24.66.48.55.00 Течни полихлоробифеноли и течни хлоропарафини, мешани полиетилен 

гликоли 
24.66.48.57.00 Мешавини на моно-, ди- и три-масни киселиниски естри на глицерол 
24.66.48.63.00 Производи и препарати за фармацевтска и хируршка употреба 
24.66.48.65.00 Помошни производи за леарници 
24.66.48.67.00 Огноотпорни, водоотпорни и слични производи, што се користат во 

градежништвото 
24.66.48.73.00 Мешавини што содржат ациклични јаглеводороди, перхалогенизирани 

само со флуор или хлор: трихлорфлуор метан, дихлордифлуорометан и 
24.66.48.79.00 Други мешавини што содржат ациклични јаглеводороди, 

перхалогенизирани со два или повеќе халогени 
24.66.48.90.00 Други мешавини* 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

24.70 Производство на вештачки и синтетички влакна 
24.70.11 Колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, 

невлачени или нечешлани 
24.70.11-.20.00 Колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, невлачени или I 

исчешлани, од најлон или други полиамиди 
24.70.11.30.00 Колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, невлачени или I 

исчешлани, од полиестер ~ 
24.70.11.50.00 Колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, невлачени или ~ 1 

нечешлани од акрилати и модакрилати 
24.70.11.90.90 Други колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, невлачени 1 

или нечешлани, неспомнати на друго место 
24.70.11.95.50 Колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, од полипропилен, I 

невлачени или нечешлани 
24.70.11.99.50 Други колчишта и волнени влакна од синтетички филаменти, невлачени 1 

или нечешлани 

24.70.12 Синтетички филаменти, предиво со голема еластичност 
од најлон или други полиамиди -

24.70.12.30.00 Синтетички филаменти, предиво со голема еластичност од најлон или 
други полиамиди, неподготвени за малопродажба • 

24.70.12.50.00 Синтетички филаменти, предиво со голема еластичност од 
полиестер,неподготвени за малопродажба 

24.70.13 Текстурирани филаменти; филаменти и текстурирано 
предиво 

24.70.13.13.00 Текстурирано предиво од најлон 
24.70.13.15.00 Текстурирано предиво од полиестер 
24.70.13.23.00 Текстурирано предиво од полипропилен 
24.70.13.25.00 Друго текстурирано предиво 
24.70.13.30.00 Друго предиво, само од најлон или други полиамиди,неподготвено за 

малопродажба 
24.70.13.50.00 Друго предиво, само од полиестер, неподготвено за малопродажба 
24.70.13.70.00 Предиво само од полипропилен, неподготвено за малопродажба 
24.70.13.90.00 Друго синтетичко предиво, неподготвено за малопродажба 

24.70.14 Синтетички монофиламенти 
24.70.14.00.90 Синтетички монофиламенти со финост ^ 67 децитекси, лента со 

широчина до 5 т т 
24.70.14.05.50 Синтетички монофиламенти со финост 67 децитекси, лента и слично, 

до 5 т т широчина, од полипропилен 
24.70.14.07.50 Синтетички монофиламенти со финост ^ 67 децитекси, лента и слично', 

од синтетички текстилни производи, неспомнати на друго место 

24.70.21 Колчишта и волнени влакна од вештачки филаменти, 
невлачени и исчешлани 

24.70.21.00.00 Колчишта и волнени влакна од вештачки филаменти, невлачени и 
нечешлани 

24.70.22 Вештачки филаменти, предиво со голема еластичност од 
вискозен рајон 

24.70.22.00.00 Предиво од вештачки филамен^ со голема еластичност од вискозен рајон 
до 67 децитекси 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

24.70.23 Вештачки текстурирани филаменти, предиво 
24.70.23.30.00 Текстурирано предиво од вештачки филамент со финост до 67 децитекси 
24.70.23.90.00 Друго предиво само од вештачки филамент со финост до 67 децитекси 

24.70.24 Монофиламенти, ленти и слично, од вештачки текстилни 
материјали 

24.70.24.00.00 Вештачки монофиламенти со финост ^ 67 децитекси, напречен пресек до 
1 т т , широчина до 5 т т 

24.70.30 Отпадоци од синтетички и вештачки влакна 
24.70.30.50.00 Отпадоци од синтетички влакна 
24.70.30.70.00 Отпадоци од вештачки влакна 

ГЖ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА и 
ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

25.11 Производство на надворешни и внатрешни гуми за 
возила С 

25.11.11 Нови надворешни пневматски гуми за моторни возила, 
вклучувајќи комбинирани и натпреварувачки 

25.11.11.00.00 Нови надворешни пневматски гуми за моторни возила, вклучувајќи 
комбинирани и натпреварувачки 

25.11.12 Нови надворешни пневматски гуми за велосипеди и 
мотоцикли 

25.11.12.35.00 Нови надворешни пневматски гуми за мотоцикли 
25.11.12.37.00 Нови надворешни пневматски гуми за мопеди 
25.11.12.50.00 Нови надворешни пневматски гуми за велосипеди, со вшиена гума 
25.11.12.70.00 Други нови надворешни пневматски гуми 

25.11.13 Нови надворешни пневматски гуми за автобуси, камиони и 
воздухоплови 

25.11.13.55.00 Нови пневматски гуми, за лесни товарни возила, за оптоварување до 121, 
25.11.13.57.00 Нови надворешни пневматски гуми,за автобуси и камиони, за 

оптоварување поголемо од 121 
25.11.13.70.00 Нови надворешни пневматски гумира воздухоплови 

25.11.14 Надворешни гуми за трактори; други нови надворешни 
пневматски гуми 

25.11.14.04.00 Надворешни профилирани гуми за погонски и управувачки тркала за 
земјоделски или шумски возила 

25.11.14.05.00 Надворешни гуми за машини во градежништвото 
25.11.14.07.00 Надворешни гуми за манипулативни возила во индустријата 
25.11.14.09.00 Други нови надворешни пневматски гуми, неспомнати на друго место 

25.11.15 Внатрешни гуми, тврди, полупневматски гуми, изменливи 
протектори и штитници од гума 

25.11.15.30.00 Полни и полуполни гуми 
25.11.15.50.00 Вентили за надворешни гуми 
25.11.15.73.00 Внатрешни гуми за патнички возила 
25.11.15.75.00 Внатрешни гуми за велосипеди (со или без помошен мотор) и мопеди 
25.11.15.77.00 Внатрешни гуми за мотоцикли и скутери 

ЕдинИчна 
мерка 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
1; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
илј.парч. 

.1; илј.парч. 

I; илј.парч. 

илј.парч. 
илј.парч. 

I; илј.парч. 

илј.парч. 
илј.парч. 

I; илј.парч. 
Ј; илј.парч, 
1; илј.парч. 
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производот 

Опис на производот 

25.11.15.79.00 Внатрешни гуми за други возила 

25.11.16 Профилирани ленти со шари за протектирање на 
надворешни гуми 

25.11.16.00.00 Профилирани ленти со шари за протектирање на надворешни гуми 

Единична 
мерка 

1; илј.парч. 

25.12.10.30.00 
25.12.10.50.00 
25.12.10.90.90 
25.12.10.95.50 
25.12.10.99.50 

25.12 Проектирани надворешни гуми 
25.12.10 Протектирани пневматски надворешни гуми 
Протектирани гуми за моторни возила 
Протектирани гуми за товарни возила и автобуси 
Протектирани гуми за воздухоплови и други потреби 
Протектирани гуми за воздухоплови 
Протектирани гуми за други потреби 
25.13 Производство на други производи од гума 
25.13.10 Регенерирана гума во примарни форми или во форма на 

плочи, листови или ленти 
25.13.10.00.00 Регенерирана гума во примарни форми или во форма на плочи,листови 

или ленти 

25.13.20 Невулканизирани гуми и нивни производи, вулканизирана 
гума (освен тврда гума), во влакна, ленти, плочи, шипки, 
профили 

Гумени смеси, со додаток на саѓи или на кварцно брашно, 
Гумени раствори, дисперзии, невулканизирани, неспомнати на друго место 
Други гумени смеси од невулканизирана гума 
Други форми и производи од нев^лканизирана гума, неспомнати на друго 
место 
Вулканизирани гумени нишки и корд 
Плочи, листови и ленти, од вулканизирана гума 
Плочи, листови и ленти за подметнување, од вулканизирана гума 
Други плочи, листови и ленти, од вулканизирана гума 
Прачки и профили од вулканизирана пенаста гума, неспомнати на друго 
место 
Плочи, листови, ленти, за подни облоги, од полна вулканизирана гума 
(освен од тврда гума) 
Прачки и профили, од полна вулканизирана гума 

1; илј.парч 
I; илј.парч. 

илј.парч 
1; илј.парч 
*; илј.парч 

25.13.20.13.00 
25.13.20.15.00 
25.13.20.19.00 
25.13.20.30.00 

25.13.20.50.00 
25.13.20.70.90 
25.13.20.73.50 
25.13.20.79.50 
25.13.20.83.00 

25.13.20.85.00 

25.13.20.87.00 

25.13.30.30.00 
25.13.30.55.00 
25.13.30.57.00 
25.13.30.59.00 
25.13.30.70.00 

25.13.40.30.00 
25.13.40.50.00 
25.13.40.75.00 
25.13.40.79.00 

25.13.30 Цевки и црева, од вулканизирана гума, освен од тврда 
гума 

Цевки и црева, од вулканизирана гума, незајакнати 
Цевки, од вулканизирана гума, зајакнати со метал, без прибор 
Цевки, од вулканизирана гума, зајакнати со текстил 
Цевки, од вулканизирана гума, зајакнати со други материјали 
Цевки, од вулканизирана гума, со прибор 

25.13.40 Погонски или транспортни ремени од вулканизирана гума 

Погонски ремени, трапезоидни 
Транспортни (конвеер) ремени, од вулканизирана гума 
Синхронизирани погонски ремени 
Други транспортни (конвеер) ремени 
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Шифра на 
Опис на производот Единична 

производот Опис на производот 
мерка 

25.13.50 Гумирани текстилни производи, освен гумен корд 
25.13.50.50.00 Лепливи ленти од гумиран текстил, со широчина до и 20 с т 
25.13.50.70.00 Други гумирани текстилни производи, во тврда состојба 

25.13.60 Предмети за облека и прибор за облека, од 
вулканизирана гума, освен од тврда гума 

25.13.60.30.00 Хируршки ракавици 
25.13.60.55.00 Ракавици за домаќинство 
25.13.60.59.00 Други ракавици, освен хируршки и за домаќинство 
25.13.60.70.00 Облека и прибор за облека, освен ракавици 

I 

I; илј.т2 

илј.пара; I 
илј.пара; I 
илј.пара; 1 

I 

25.13.71 Хигиенски или фармацевтски производи, вклучувајќи и 
цуцли, од вулканизирана гума (освен од тврда гума) 

25.13.71.50.00 Презервативи 
25.13.71.70.00 Цуцли, заштитници за гради и слични производи за бебиња 
25.13.71.90.00 Други хигиенски и медицински производи 

25.13.72 Прекривки за подови и простирки, од мека вулканизирана 
гума (освен од пенаста) 

25.13.72.00.00 Подни прекривки и простирка од мека вулканизирана гума 

1; илј.парч. 

1 

25.13.73 Други производи од пенаста вулканизирана гума, 
неспомнати на друго место; тврда гума во сите форми и 
производи од тврда гума 

25.13.73.10.00 Други производи за технички потреби, од вулканизирана пенаста гума 
25.13.73.21.00 Гуми за бришење, од вулканизирана гума 
25.13.73,23.00 Затворачи, од мека вулканизирана гума 
25.13.73.25.00 Одбојници (вклучувајќи и за надувување) за бродови, од вулканизирана 

гума 
25.13.73.27.00 Други производи за надувување, од вулканизирана гума 
25.13.73.30.00 Други производи од вулканизирана гумава технички цели и цивилни 

воздухоплови 
25.13.73.43.00 Приклучоци за прилагодување на канализациони цевки 
25.13.73.45.00 Гумено - метални производи, за возила 
25.13.73.47.00 Леени производи од гума, за возила 
25.13.73.49.00 Гумено -метални производи, за други цели 
25.13.73.60.90 Други производи од вулканизирана гума, неспомнати на друго место 
25.13.73.65.50 Леени производи од гума, за други цели, неспомнати на друго место 
25.13.73.67.50 Навлаки за валјаци, од гума 
25.13.73.69.50 Други производи од вулканизирана гума, неспомнати на друго место 
25.13.73.73.00 Тврда гума во маса или во блокови, плочи, листови, ленти итн. 
25.13.73.75.00 Отпадоци, остатоци и прав од тврда гума 
25.13.73.77.00 Производи од тврда гума 

25.13.80 Необработена гума, струготини, отпадоци и остатоци од 
гума (освен од тврда гума), гумен прав и гранулат 

25.13.80.11.00 Необработена гума 
25.13.80.15.00 Струготини, отпадоци и остатоци од гума (освен од тврда гума) 
25.13.60.17.00 Гумен прав и гранулат, добиени од отпадоци и остатоци 
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Шифра на 
производот 

25.21.10.50.00 

25.21.10.70.00 
25.21.10.90.90 

25.21.10.93.50 

25.21.10.97.50 

Опис на производот 

25.21 

25.21.10 

Производство на плочи, листови, цевки и профили 
од пластични маси 
Монофиламенти со пречник поголем од 1 т т , прачки и 
профили од пластика 

Монофиламенти со пречник поголем од 1тт , прачки и профили, од . 
полиетилен 
Монофиламенти со пречник поголем од 1 т т , прачки итн, од РУС 
Монофиламенти со пречник поголем од 1 тт,прачки и профилни форми 
од друга пластика,неспомнати на друго место 
Монофиламенти со пречник поголем од 1 т т , прачки и профилни форми 
од друга пластика, зајакнати со влакна 
Монофиламенти со пречник поголем од 1тт , прачки и профилни форми 
од друга пластика, освен зајакнати со влакна 

Единична 
мерка 

25.21.21 Вештачки црева од згрутчени протеини или од целулозни 
материјали, како и од тврди пластични маси 

25.21.21.30.00 Вештачки црева од згрутчени протеини или од целулозна пластика 
25.21.21.53.00 Цевки и црева, од полиетилен 
25.21.21.55.00 Цевки и црева, од пропилен 
25.21.21.57.00 Цевки и црева,од РУС 
25.21.21.70.90 Цевки и црева, од друга пластика, неспомнати на друго место 
25.21.21.73.50 Цевки и црева, тврди, од друга пластика зајакната со влакна 
25.21.21.77.50 Цевки и црева, тврди, од друга пластика, освен зајакната со влакна 

25.21.22 Други цевки, црева и прибор од пластика 
Меки цевки од пластика, за притисок поголем од 27,6 мега-паскапи (МРа) 
Други меки цевки од пластика, незајакнати, неопремени, неспомнати на 
друго место 

25.21.22.37.00 Други меки цевки од пластика, незајакнати, опремени со прибор за 
цевки(затворачи, спојки), неспомнати на друго место 
Други меки цевки од пластика 
Прибор за цевки, од пластика 

25.21.22.20.00 
25.21.22.35.00 

25.21.22.50.00 
25.21.22.70.00 

25.21.30 Филмови, плочи, листови, фолии и ленти одпластични 
25.21.30.10.90 Други плочи како што се филмови, фолии, од полиетилен, незајакнати, со 

дебелина до 0,125 т т 
25.21.30.13.50 Други плочи како што се филмови, фолии, од полиетилен, незајакнати.со 

дебелина до 0,125 т т , со густина до 0,94 т т 
25.21.30.15.50 Други плочи како што се филмови, фолии,од полиетилен, незајакнати, со 

дебелина до 0,125 т т , со густина поголема од 0,94 т т 
25.21.30.17.00 Други плочи од полиетилен, незајакнати, со дебелина поголема од 

0,125 т т 
25.21.30.21.00 Други плочи, итн.од полиетилен, биаксиално ориентирани, со дебелина до 

0,10 т т 
25.21.30.23.00 Други плочи, итн., од полиетилен, со дебелина до 0,10 т т , други 
25.21.30.25.00 Украсни и амбапажни ленти, со широчина од 5 до 20 т т , со дебелина 

поголема од 0,10 т т 
25.21.30.27.00 Други ленти, со широчина од 5 до 20 т т , со дебелина поголема од 0,10 
25.21.30.29.00 Други ленти, со дебелина поголема од 0,10 т т 
25.21.30.30.00 Други плочи од полистирол, незајакнати, итн. 
25.21.30.41.00 Други плочи,итн., од РУС, тврди, непластифицирани, со дебелина до 1 т т 
25.21.30.42.00 Други плочи, итн., од РУС, тврди, непластифицирани, со дебелина 

поголема од 1 т т 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

25.21.30.43.00 Други плочи, ити., од PVC, тврди, пластифицирани, со дебелина од и 1 mm 
25.21.30.44.00 Други плочи, ити., од PVC, тврди, пластифицирани, со дебелина поголема 

од1 mm 
25.21.30.46.00 Други плочи, итн.,од PVC,свиткувачки, непластифицирани, со дебелина до 

и I mm 
25.21.30.47.00 Други плочи, ити., од PVC, свиткувачки, непластифицирани, со дебелина 

поголема од 1 mm 
25.21 .i30.48.00 Други плочи, ити., од PVC, свиткувачки, пластифицирани, со дебелина до 

и 1 mm , 
25.21.30.49.00 Други плочи, ити., од PVC, свиткувачки, пластифицирани, со дебелина 

поголема од 1 mm 
25.21.30.53.00 Плочи, ити., од полиметил метакрилат, незајакнати, ити. 
25.21.30.59.00 Плочи, ити., од други акрилни полимери, незајакнати, ити.,неспомнати на 

друго место 
25.21.30.61.00 Плочи, ити., од поликарбонати, незајакнати, итн. 
25.21.30.62.00 Плочи, итн., од полнетине* терефталат, незајакнати, итн. 
25.21.30.63.00 Плочи, итн., од незаситеми полиестри, незајакнати, итн. 
25.21.30.69.00 Плочи, ити., од други полиестри, незајакнати, неспомнати на друго место 
25.21.30.71.00 Плочи, итн., од регенерирана целулоза, незајакнати, со дебелина помала 

од 0,75 mm, непечатени 
25.21.30.72.00 Плочи, итн., од регенерирана целулоза, незајакнати, со дебелина помала 

од 0,75 mm, печатени 
25.21.30.73.00 Плочи, ити., од регенерирана целулоза, незајакнати, други 
25.21.30.74.00 Плочи ити., од вулканизира^ влакна, незајакнати, ити. 
25.21.30.76.00 , Плочи, филмови во ролни, од целулозен ацетат за кинематографија, 

фотографија 
25.21.30.77.00 Други плочи, филмовиве ролни,од целулозен ацетат 
25.21.30.79.00 Плочи од други целулозни деривати, незајакнати, ити., неспомнати на 

друго место 
25.21.30.81.00 Плочи ити. од поливинил бутирал, незајакнати.итн. 
25.21.30.82.00 Плочи ити.,од полиамид, незајакнати, ити. 
25.21.30.83.00 Плочи ити., од амински смоли, незајакнати,итн. 
25.21.30.84.00 Плочи ити.,од фенолни смоли, незајакнати ити. < 
25.21.30.86.00 Плочи ити., од други полимеризациски производи од кондензација 
25.21.30.87.00 Плочи ити., од дополнителни производи на полимеризација 
25.21.30.90.00 Други плочи итн., од други пластични маси, зајакнати 

Единична 
мерка 

25.21.41 Други плочи, листови, филмови, фолии и врвци од 
пластични маси 

25.21.41.20.90 Плочи, ленти, ролни ити.,со клеточна структура, од полимери на стирен 
25.21.41.23.50 Плочи, ленти, фолии ити., со клетоЧна структура, од полимери на стирен, 

зајакнати со влакна 
25.21.41.27.50 Плочи, ленти, фолии ити., со клеточна структура, од други полимери на 

стирен 
25.21.41.30.00 Плочи, ленти, фолии ити., со клеточна структура, од PVC 
25.21.41.50.00 Плочи, ленти, фолии ити., со клеточна структура, од полиуретан 
25.21.41.70.00 Плочи, ленти, фолии ити., од регеиерирана целулоза 
25.21.41.80.90 Плочи, ленти, фолии ити., со клеточна структура, од епоќсидни смоли и 

други пластични маси,неспомнати на друго место 
25.21.41.83.50 Плочи, ленти, фолии итн., со клеточна структура, од епоксидни смоли и 

други пластични маси, зајакнати со влакна 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

25.21.41.87.50 Плочи, ленти, фолии итн., со клеточна структура, од епоксидни смоли и 
други пластични маси, незајакнати со влакна 

Единична 
мерка 

25.21.42.30.90 
25.21.42.33.50 

25.21.42.37.50 

25.21.42.40.90 
25.21.42.43.50 

25.21.42.47.50 

25.21.42.50.90 
25.21.42.53.50 

25.21.42.57.50 

25.21.42.75.00 

25.21.42.77.00 
25.21.42.80.90 

25.21.42.81.50 
25.21.42.83.50 
25.21.42.85.50 
25.21.42.87.50 
25.21.42.89.50 

25.22.11.00.90 
25.22.11.02.50 
25.22,11.03.50 
25.22.11.05.50 
25.22.11.06.50 
25.22.11.07.50 

25.21.42 Други плочи, листови, филмови,фолии и врвци од 
пластични маси (освен со клеточна структура) 

Плочи, ленти, фолии итн., од полиестри (освен со клеточна структура) 
Плочи, ленти, фолии ити., од полиестри, зајакнати со влакна, освен со 
клеточна структура 
Плочи, ленти, фолии итн., од други полиестри, освен со клеточна 
структура 
Плочи, ленти, фолии, од епоксидни смоли, освен со клеточна структура 
Плочи, ленти, фолии ити., од епоксидни смоли, зајакнати со влакна, освен 
со клеточна структура 
Плочи,ленти,фолии итн.,од други епоксидни смоли, освен со клеточна 
структура 
Плочи, ленти, фолии итн., од фенолни смоли, освен со клеточна структура 
Плочи, ленти, фолии ити., од фенол ни смоли, зајакнати со влакна, освен 
со клеточна структура 
Плочи, ленти, фолии итн., од други фенолни смоли, освен со клеточна 
структура 
Плочи, ленти, фолии, од амински смоли, ламинирани под висок притисок, 
со украсен површински слој 
Други плочи, филмови, фолии и ленти од полимеризирани производи 
Други плочи, филмови, фолии и ленти,од пластични маси, освен со 
клеточна структура, кои не се резултат на полимеризација 
Плочи, филмови, фолии и ленти, од PVC полиетилен 
Ленти од полиамид полиетилен 
Плочи, филмови, фолии и ленти, од полипропилен полиетилен 
Плочи, филмови, фолии и ленти, од полиетилен терефталат 
Плочи, филмови, фолии и ленти,други комбинации 

25.22 Производство на амбалажа од пластични маси 
25.22.11 Вреќи и торби од полимери на етилен 
Вреќи и кеси од полиетилен 
Вреќи и кеси, од полиетилен, со тежина до 120 gr/m2 

Вреќи за ѓубре, со тежина до 120 gr/m2, од полиетилен 
Вреќи со голема цврстина, со тежина поголема од 120 gr/m2 од 
Вреќи за носење (набавки), од полиетилен 
Други вреќи, од полиетилен 

25.22.12 Вреќи и то&би од други пластични маси,освен 
полиетиленски 

Вреќи и кеси од други пластични маси (освен од полиетилен) 
Вреќи и ќеси, со тежина до 120 gr/m2,од други пластични маси 
Вреќи за ѓубре, со тежина до 120 gr/m2,од други пластични маси 
Вреќи со голема цврстина, со тежина поголема од 120 gr/m2, од други 
пластични маси 

25.22.12.09.50 Други вреќи, од други пластични маси, освен полиетиленски 

25.22.12.00.90 
25.22.12.03.50 
25.22.12.05.50 
25.22.12.07.50 

25.32.13 Кутии, сандаци, гајби и слични производи од пластични 
маси 

25.22.13.00.00 Кутии, сандаци, гајби и слични производи од пластични маси 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

25.22.14 Балони, шишиња и слични производи, од пластични маси 
' - ' V. 

25.22.14.50.90 Балони, шишиња и слични производи, од пластични, маси , со содржина до I; илј.парч. 
21 " 

25.22.14.53.50' Балони, шишиња и слични производи, од полиетилен, со содржина дб 2 I I; илј.парч. 

25.22.14.55.50 Балони, шишиња и слични производи, од полипропилеа, со содржина до 2 I; илј.парч. 
I . ^ ; ' - . 

25.22.14.57.50 Балони, шишиња и слични производи, од РУС, со содржина до 2 I илј.парч. 
25.22.14.59.50 Балони, шишиња и слични производи, од други пластични маси, со 1; 1; илј.парч. 

содржина до 21 
25.22.14.70.90 Балони, шишиња и слични производи, од пластични маси,со содржина 1; илј.парч. 

поголема од 21 у 
25.22.14.73.50 Балони, шишиња и слични производи, од полиетилен, со содржина I; илј.парч. 

поголема од 21 
25.22.14.75.50 Балони, шишиња и слични производи, од полипропилен, со содржина I; илј.парч. 

поголема од 21 
25.22.14.77.50 Балони, шишиња и слични производи, од РУС, со содржина поголема од 21 1; илј.парч. 
25.22.14.79.50 Балони, шишиња и слични производи, од други пластични маси, со I; илј.парч. 

содржина поголема од, 21 

25.22.15 Друга амбалажа од пластични маси 
25.22.15.21.00 Бобини за фото, кино и магнетни ленти од пластични маси 
25.22.15.23.00 Други бобини за намотување, од пластични маси 
25.22.15.25.00 Капаци и затворачи за шишиња, од пластични маси 
25.22.15.27.00 Чепови и други затворачи, од пластични маси 
25.22.15.28.00 Мрежи извлечени во вапчеста форма, 6д пластични маси 
25.22.15.40.90 Други производи за превоз и пакување на стока, од пластични маси 
25.22.15.43.50 Контејнери за превоз на опасни материи, од пластични маси 
25.22.15.45.50 Бочви, со зафатнина од 5 до 3001,од пластични маси 
25.22.15.47.50 Друга амбалажа за превоз, со зафатнина од 5 до 300 1,од пластични маси 
25.22.15.82.50 Бочви, со зафатнина поголема од 3001,од пластични маси 
25.22.15.83.50 Друга амбалажа за,превоз, со зафатнина поголема од 3001,од пластични 

маси, зајакнати со влакна 
25.22.15.84.50 Друга амбалажа за превоз, со зафатнина поголема од 3001,од други 

пластични маси 
25.22.15.85.50 Контејнери за транспорт на остатоци и отпадоци, од друга пластика 

зајакната со влакна 
25.22.15.86.50 Контејнери за транспорт на остатоци и отпадоци, од други пластични маси 
25.22.15.87.50 Друга амбалажа,од пластични маси, зајакната со влакна 
25.22.15.88.50 Друга амбалажа,од пластични маси 

25.23 Производство на производи од пластични маси за 
градежништвото 

25.23.11 Облоги за под, ѕид и таван од пластични маси, во ролни 
или плочки 

25.23.11.55.00 Облоги за под, ѕид и таван, со импрегнирани подлоги итн, со РУС 
25.23.11.59.00 Други облоги за под, ѕид и таван, од РУС 
25.23.11.90.00 Облоги за под, ѕид и таван, од пластични маси, неспомнати на друго 

место, во ролни или плочки 

I 
I 
I 
1 
1 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

1; илј.парч. 

1; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

I; илј.т2 

1; илј.т2 

1; илј.т2 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

25.23.12 Кади, туш-кади, лавабоа, клозетски седишта и капаци, 
казанчиња и слични предмети за санитарна или хигиенска 
употреба,од пластични маси 

25.23.12.50.00 Кади, туш-кади и лавабоа,од пластични маси t; илј.парч. 
25.23.12.70.00 Клозетски седишта и капаци,од пластични маси t; илј.парч. 
25.23.12.90.00 Бидеа, казанчиња и други предмети за санитарна и хигиенска употреба, t; илј.парч. 

од пластична маси 

25.23.13 Цистерни, буриња и слични садови, со содржина поголема 
од ЗООл, од пластични маси 

25.23.13.00.90 Цистерни и слични садови, со содржина поголема од ЗОО I, од пластични t 
маси 

25.23.13.03.50 Цистерни и слични садови,со содржина поголема од ЗОО I, од пластични t 
маси,зајакнати со влакна 

25.23.13.07.50 Цистерни и слични садови, со содржина поголема од ЗОО I, од други t 
пластични маси 

25.23.14.50.90 
25.23.14.55.50 
25.23.14.57.50 
25.23.14.70.00 

25.23.15.50.90 
25.23.15.51.50 
25.23.15.52.50 
25.23.15.55.50 
25.23.15.58.50 

25.23.15.59.50 

25.23.15.90.90 
25.23.15.95.50 
25.23.15.99.50 

25.23.20.00.90 
25.23.20.03.50 
25.23.20.07.50 

25.23.14 Врати, прозорци и нивни рамки,прагови за врати, ролетни, 
капаци и слични производи и нивни делови,од пластични 
маси 

Врати, прозорци и нивни рамки,прагови за врати,од пластични маси 
Прозорци и нивни рамки итн., плочи за прозорци, од пластични маси 
Врати и нивни рамки и прагови, од пластични маси 
Капаци, ролетни и слични производи и нивни делови, од пластични маси 
25.23.15 Други предмети за градежништвото од пластични маси, 

неспомнати на друго место 
Градежен прибор и опрема, наменети за вградување, од пластични маси 
Надворешни облоги за ѕидови, од пластични маси, зајакнати со влакна 
Надворешни облоги за ѕидови, од други пластични маси 
Внатрешни облоги за ѕидови 
Елементи за покриена конструкција, светларници и нивни рамки, од 
пластични маси зајакнати со влакна 
Елементи за покриена конструкција, светларници и нивни рамки, од други 
пластични маси 
Други производи за градежништвото, од пластични маси 
Типли и други предмети за зацврстување, од пластични маси 
Други предмети за опрема во градежништвото, од пластични маси 

25.23.20 Монтажни куќи, од пластични маси 
Монтажни куќи, од пластични маси 
Монтажни куќи, од пластични маси, зајакнати со влакна 
Монтажни куќи, од други пластични маси 

25.24 Производство на други производи од пластични 
25.24.10 Облека и прибор за облека, вклучувајќи и ракавици, од 

пластични маси 
25.24.10.00.00 Облека и прибор за облека, вклучувајќи и ракавици,од пластични маси 

25.24.21 Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти и 
слично, во ролни и други рамни форми,од пластични 
маси, со широчина до 20 cm 

25.24.21.30.00 Плочи итн., премачкани со невулканизиран природен или синтетички 
каучук, во ролни, со широчина до 20 cm 

25.24.21.55.00 Плочи итн.,од полиестер во ролни, со широчина до 20 cm 
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Шифра на 
Опис на производот 

Единична 
производот Опис на производот 

мерка 

25.24.21.59.00 Плочи ити.,од други реорганизирани производи на полимеризација, во 
ролни, со широчина до 20 cm 

25.24.21.75.00 Плочи ити., од PVC во ролни, со широчина до 20 cm 
25.24.21.79.00 Плочи итн., од други дополнителни производи на полимеризација, со 

широчина до 20 cm 
25.24.21.90.00 Плочи итн.,од други пластични материјали,во ролни, со широчина до 20 cm 

25.24.22.30.00 

25.24.22.55.00 
25.24.22.59.00 
25.24.22.70.00 
25.24.22.90.00 

25.24.22 

Други плочи 
правоаголни 
Други плочи 
Други плочи 
Други плочи 
Други плочи 

Други самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, 
ленти и слично, во ролни или рамни форми, од пластични 
маси, неспомнати на друго место 
итн., површински обработени, освен квадратни или 

итн., од поликарбонат, алкидни смоли и други полиестри 
ити., од други производи на полимеризација 
итн., од дополнителни производи на полимеризација 
итн., од други пластични материјали 

25.24.23 Трпезни и кујнски садови и други предмети за 
домаќинството и тоалетни потреби, од пластични маси 

25.24.23.20.90 Трпезни и кујнски садови и прибор, од пластични маси 
25.24.23.23.50 Чаршафи за маса 
25.24.23.25.50 Садови за чување храна во домаќинството 
25.24.23.29.50 Други трпезни и кујнски садови и прибор, од пластични маси 
25.24.23.30.00 Сунѓери од регенерирана целулоза 
25.24.23.50.00 Други предмети за домаќинството и тоалетни потреби, од регенерирана 

целулоза 
25.24.23.70.90 Други предмети за домаќинството и тоалетни потреби, од пластични маси, 

. неспомнати на друго место 
25.24.23.75.50 Други предмети за тоалетни и хигиенски потреби 
25.24.23.79.50 Други предмети за домаќинството 

25.24.24 Делови,неспомнати на друго место, светилки, светлечки 
реклами, натписи и слично, од пластични маси 

25.24.24.00.90 Делови, неспомнати на друго место, светилки, светлечки реклами, 
натписи и слично, од пластични маси 

25.24.24.03.50 Делови, неспомнати на друго место .светлечки реклами, натписи и слично, 
од пластични маси, зајакнати со влакна 

25.24.24.07.50 Делови, неспомнати на друго место, светилки, светлечки реклами, 
натписи и слично,од други пластични маси 

25.24.25 Сигурносни кациги, шешири и други кацига од гума и 
пластични маси 

25.24.25.50.00 Сигурносни кациги i. 
25.24.25.90.00 Шешири и други кациги од гума и пластични маси «. 

25.24.26.00.00 

25.24.27.00.90 
25.24.27.05.50 

25.24.26 Изолационен прибор од пластични маси 
Изолационен прибор од пластични маси за електрични машини, апарати, 
направи и инсталации 

25.24.27 Канцелариски и школски прибор од пластични маси 
Канцелариски и школски прибор од пластични маси 
Канцелариски и школски прибор од пластични маси: прибор за цртање и 
пишување 
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25.24.27.07.50 Канцелариски и школски прибор од пластични маси: фасцикли со патент, 
корици, прицврстувачи и слично 

25.24.27.09.50 Друг канцелариски и школски прибор 

25.24.28 Прибор за мебел, преносници, фигури и други украсни 
предмети, од пластични маси 

25.24.28.20.90 Прибор за мебел и слично,од пластични маси 
25.24.28.25.50 Прибор за мебел 
25.24.28.29.50 Друг прибор 
25.24.28.30.00 Фигури и други украсни предмети, од пластични маси 
25.24.28.40.00 Сита и слични производи што се користат како водени филтери при 

системите за одводнување, од пластични маси 
25.24.28.50.00 Други производи од пластични фолии 
25.24.28.70.90 Други производи од пластични маси и други материјали, неспомнати на 

друго место 
25.24.28.73.50 Душеци за вода 
25.24.28.79.50 Други производи од пластични маси и други материјали 

ч. 

25.24.90 Услужно производство на делови од пластични маси 
25.24.90.10.90 Делови за механички производи,од пластични маси t 
25.24.90.13.50 Делови за механички машини, од пластични маси, зајакнати со влакна t 
25.24.90.17.50 Делови за механички машини,од други пластични маси t 
25.24.90.23.00 Делови за електрични апарати за греење и слично, од пластични маси t 
25.24.90.27.00 Делови за апарати за снимање и репродукција на звук и слика, од t 

пластични маси 
25.24.90.30.90 Делови за апарати за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија t 

и слично, од пластични маси 
25.24.90.32.50 Делови за апарати за радиотелевизија, радиотелеграфија, радиодифузија t 

и слично, од пластични маси, зајакнати со влакна 
25.24.90.34.50 Делови за апарати за радиотелевизија, радиотелеграфија, радиодифузија t 

и слично, од други пластични маси 
25.24.90.40.90 Делови за електрични апарати за вклучување, исклучување, за заштита t 

на електрични струјни кола и слично 
25.24.90.43.50 Делови за електрични апарати за вклучување, исклучување, за заштита t 

на електрични струјни кола и слично, од пластични маси, зајакнати со 
влакна 

25.24.90.47.50 Делови за електрични апарати за вклучување, исклучување, за заштита t 
на електрични струјни кола и слично, од други пластични маси 

25.24.90.50.90 Делови за трамвајски и железнички локомотиви, шински склопови и t 
слично, од пластични маси 

25.24.90.52.50 Делови за трамвајски и железнички локомотиви, шински склопови и t 
слично,од пластични маси, зајакнати со влакна 

25.24.90.56.50 Делови за трамвајски и железнички локомотиви, шински склопови и t 
слично,од други пластични маси 

25.24.90.60.90 Делови и прибор за патнички возила, од пластични маси t 
25.24.90.63.50 Делови и прибор за патнички возила од пластични маси, зајакнати со t 

влакна 
25.24.90.67.50 Делови и прибор за патнички возила, од други пластични маси t 
25.24.90.80.90 Делови за воздухоплови, од пластични маси t 
25.24.90.83.50 Делови за воздухоплови, од пластични маси, зајакнати со влакна t 
25.24.90.87.50 Делови за воздухоплови, од други пластични маси t 
25.24.90.93.00 Делови за други електрични уреди и апарати t 
25.24.90.97.00 Делови за оптички,мерни и слични инструменти и апарати, од пластични t 

маси 
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ГЗ ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ 
МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

26 Производство на други неметални минерални 
производи 

26.11 Производство на рамно стакло 
26.11.11 Валано, леано, влечено или дувано стакло, во листови, 

плочи, профили, поинаку необработено 
26.11.11.13.00 Неармирани плочи на оптичко стакло (леани и валани), обоени, 
26.11.11.15.00 Неармирани плочи на други стакла (леани и валани), обоени, непроѕирни 
26.11.11.30.00 Армирани плочи на леано и валано стакло 
26.ј11.11.50.00 Профили на леано и валано стакло 
26.11.11.75.00 Влечено и дувано оптичко стакло, обоено и непроѕирно 
26.11.11.79.00 Влечени и дувани плочи на антикно, градинарско и други видови 

стакла,обоени, непроѕирни 

1; илј. т 
I; илј. т 2 

1; илј. т 2 

I; илј. т 2 

илј. т 2 

I; илј. т 2 

26.11.12 Флоат-стакло, површински брусено и полирано, во 
листови, плочи, но поинаку необработено 

26.11.12.11.00 Неармирани плочи на флоат-стакпа, површински брусени и полирани, со илј. т 2 

слој за апсорпција и рефлексија, за стаклени^ и градинарство 
26.11.12.12.00 Неармирани плочи, кои имаат нерефлектирачки слој I; илј. т 2 

26.1 \Л 2.13.00 Неармирани плочи на флоат-стакла, површински брусени и полирани, со илј. т 2 

1 " слој за апсорпција и рефлексија, со дебелина до 2,5 т т 
26.11.12.14.00 Неармирани плочи од флоат стакло,површински брусени и полирани, I; илј. т 2 

рефлектирачки, со дебелина помала или еднаква на 3:5 т т . . 
26.11.12.15.00 Неармирани плочи на флоат-стакла, површински брусени и полирани, со I; илј. т 2 

слој за апсорпција и рефлексија, со дебелина од 2,5 т т до 3,5 т т 
26.11.12.17.00 Неармирани плочи на флоат-стакла .површински брусени и полирани, со I; илј. т 2 

слој за апсорпција и рефлексија, со дебелина поголема од 3,5 т т 
26.11.12.30.00 Други неармирани плочи на флоат-стаќло, површински брусени и Илј. т 2 

полирани,обоени, непроѕирни 
26.11.12.80.00 Други плочи од флоат-стакла, површински брусени и полирани, I; Илј. т 2 

неспомнати на друго место 

26.12 Обликување и обработка на рамно стакло 
26.12.11 Стакло во плочи, свиткано со обработени рабови, 

гравирано, брусено, емајлирано или поинаку обработено, 
но неврамено и несоставено 

26.12.11.50.00 Рамно оптичко стакло, свиткано, гравирано и друго I 
26.12.11.90.00 Други рамни стакла, свиткани, гравирани и друго 4 I 

26.12.12 Сигурново стакло 
26:12.12.15.00 Зацврстено (темпер) сигурново стакло, за моторни возила 1; Илј. т 2 

26.12.12.19.00 Зацврстено (темпер) сигурново стакло, за други возила: авиони, бродови, I; Илј. т 2 

вселенски летала 
,26.12.12.30.00 Зацврстено (темпер) сигурново стакло, неспомнато на друго место 1; Илј. т 2 

26.12.12.53.00 Ламинирано сигурново стакло за употреба во возила, освен во моторните I 
возила 

26.12.12.55.00 Ламинирано сигурново стакло за употреба во моторните возила I 
26.12.12.70.00 Ламинирано сигурново стакло, неспомнато на друго место Илј. т 2 

26.12.13 Огледала од стакло, повеќеслојно изолационо стакло 
26.1Ѕ2;13.30.00 Повеќеслојно изолационо стакло т

2 

26.12.13.50.00 Ретровизори од стакло, за возила ' ч I; илј.парч. 
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26.12.13.90.00 Други огледала од стакло,врамени или неврамени 1; илј.парч. 

26.13 Производство на шупливо стакло 
26.13.11 Боци, балони,шишиња,тегли и друга стаклена амбалажа 

освен ампули; стаклени чепови, капаци и други затворачи 
од стакло 

26.13.11.10.00 Стаклени садови за конзервирање (стерилизација), затки, капаци и други I; илј.парч. 
затворачи од стакло 

26.13.11.20.00 Стаклена амбалажа за пакување и превоз на стока: цевчеста, со 1; илј.парч. 
дебелина на стакло до 1 т т 

26.13.11.30.00 Стаклена амбалажа за пакување и превоз на стока, со капацитет над 2,5 I 1; илј.парч. 
26.13.11.53.00 Боци (балони) за пијалаци и храна, од необоено стакло, со капацитет од I; илј.парч. 

0,151 до 2,5 I 
26.13.11.55.00 Боци (балони) за пијалаци и храна, од обоено стакло, со капацитет I; илј.парч. 

од 0,15 I до 2,5 I 
26.13.11.57.00 Боци (балони) за пијалаци и храна, со капацитет до 0,15 I 1; илј.парч. 
26.13.11.59.00 Друга стаклена амбалажа за пијалаци и храна, со капацитет до 2,5 I 1; илј.парч. 
26.13.11.70.00 Стаклена амбалажа за пакување и превоз на фармацевтски производи, со 1; илј.парч. 

капацитет до 2,5 I 
26.13.11.90.00 Стаклена амбалажа за пакување и превоз на други производи,со I; илј.парч. 

капацитет до 2,5 I 

26.13.12, Чаши за пиење, освен керамички 
26.13.12.15.00 Чаши за пиење од кристал, рачно обработени, брусени или поинаку I; илј.парч. 

декорирани 
26.13.12.19.00 Чаши за пиење од кристал, рачно обработени, други I; илј.парч. 
26.13.12.35.00 Чаши за пиење од кристал, машински обработени, брусени или поинаку 1; илј.парч. 

декорирани 
26.13.12.39.00 Чаши за пиење од кристал, машински обработени, други I; илј.парч. 
26.13.12.53.00 Чаши за пиење (освен од кристал), рачно обработени I; илј.парч. 
26.13.12.55.00 Чаши за пиење (освен од кристал), од капено стакло, машински I; илј.парч. 

обработени 

26.13.13 Производи од стакло што се употребуваат за на маса или 
за кујнски цели, за санитарии, уреди, за внатрешно 
уредување и слично 

26.13.13.10.00 Производи од стакло што се употребуваат за на маса, (освен чаша за 1; илј.парч. 
пиење) или за кујнски цели, од кристал, рачно обработени 

26.13.13.30.00 Производи од стакло што се употребуваат за на маса (освен чаши за I; илј.парч. 
пиење) или за кујнски цели, од кристал, машински обработени 

26.13.13.50.00 Производи од стакло што се употребуваат за на маса (освен чаши за I; илј.парч. 
пиење) или за кујнски цели, со линеарен коефициент на ширење до 5.10-6 

26.13.13.60.00 Производи од стакло, керамика, што се употребуваат за на маса, во кујна, I; илј.парч. 
за тоалетни цели 

26.13.13.70.00 Производи од стакло што се употребуваат за на маса (освен чаши за I; илј.парч. 
пиење), или за кујнски цели, од капено стакло, машински обработени 

26.13.13.80.00 Производи од стакло што се употребуваат за на маса (освен чаши за 1; илј.парч. 
пиење) или за кујнски цели, од капено стакло, рачно обработени 
26.13.14 Внатрешни делови од стакло за термос-шишиња или за 

други вакуум-садови 
26.13.14.00.00 Внатрешни делови од стакло за термос-шишиња или за други вакуум- I; илј.парч. 

садови 
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26.14. Производство на стаклени влакна 
26.14.11 Тракови, ровинг предиво и сечени нишки од стаклени 

влакна 
26.14.11.10.00 Стаклени влакна, обработени, со должина од 3 mm до 50 mm 
26.14.11.30.00 Ровинг предиво, од стаклени влакна 
26.14.11.50.00 Други производи од стаклени влакна 
26.14.11.70.00 Други производи од сечени нишки на стаклени влакна 

26.14.12 Тенки листови (копрени), мрежи, мат, плочи и други 
предмети од стаклени влакна, освен ткаенини 

26.14.12.10.00 Мат од стаклени влакна (вклучувајќи и од стаклена волна) 
26.14.12.30.00 Тенки листови (копрена) од стаклени влакна (вклучувајќи и од стаклена 

волна) 
26.14.12.50.00 Неткаени мрежи, рогозини (асури), плочи, од стаклени влакна 
26.14.12.93.00 Други производи од стаклени влакна, освен од текстилни влакна, во маса 

снегулки и слично 
26.14.12.95.00 Други производи од стаклени влакна: облоги за изолација на цевки и 

црева 
26.14.12.99.00 Други производи од стаклени влакна, од текстилни влакна 

26.15 Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи i 
технички стоки од стакло 

26.15.11 Стакло во маса, топки, освен необработени стаклени 
топчиња, прачки и цевки; отпадоци и остатоци од стакло 

26.15.11.10.00 Крш и други отпадоци од стакло, стакло во маса 
26.15.11.30.00 Стакло во форма на топки, прачки, необработено 
26.15.11.50.00 Стаклени цевки, необработени 

26.15.12 Стаклени блокови, коцки, тули, ќерамиди, плочки и друг! 
производи од обликувано стакло, со олово времени 
светларници и слично, пенасто стакло во блокови, плочи 
или слични форми 

26.15.12.00.00 Стаклени блокови, плочи, тули, ќерамиди, плочки за градежништвото, 
неспомнати на друго место 

26.15.21 Балони за сијалици, катодни цевки и слично 
26.15.21.00.00 Балони за сијалици, катодни цевки и сличноч 

26.15.22 Стакло за часовници и очила, оптички необработено, 
нивни делови 

26.15.22.00.00 Стакло за часовници и очила, оптички необработено 

26.15.23 Производи од стакло за лабараториски, хигиенски и 
фармацевтски цели, стаклени ампули 

26.15.23.30.00 Производи од стакло за лабараториски, хигиенски и фармацевтски цели, 
гравирани 

26.15.23.50.00 Стаклени ампули, за амбалажа 
26.15.24 Делови од стакло на светилки и светлечка арматура, 

знакови, називи на фирми и слично 
£6.15.24.00.00 Делови од стакло на светилки,светлечка арматура и друго 
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26.15.25 Електрични изолатори, стаклени 
26.15.25.00.00 Електрични изолатори, стаклени 

Единична 
мерка 

26.15.26 Производи од стакло, неспомнати на друго место 
26.15.26.30.00 Стакла за сигнализација и оптички стаклени елементи, оптички 

необработени 
26.15.26.50.00 Декоративно стакло, вклучувајќи и стакло со подлога, за мозаици и 

слични декорации 
26.15.26.70.00 Галантериски стаклени производи (вклучувајќи и стаклени топчиња, 

имитација на скапоцени и полускапоцени камења) 
26.15.26.90,00 Други ставени производи, неспомнати на друго место 

26.21 Производство на керамички производи за 
домаќинство и украсни предмети 

26.21.11 Трпезни и кујнски садови и други производи за употреба 
во домаќинството и за тоалетни цели, од порцелан 

26.21.11.30.90 Порцелански трпезни и кујнски садови 
26.21.11.33.50 Порцелански трпезни и кујнски садови, еднобојни 
26.21.11.35.50 Порцелански трпезни и кујнски садови, украсени 
26.21.11.50.00 Порцелански производи за употреба во домаќинството и за тоалетни 

цели, неспомнати на друго место 

26.21.12 Трпезни и кујнски садови и други производи за употреба 
во домаќинството и за тоалетни цели, освен од порцелан 

26.21.12.10.00 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од обична глина 

26.21.12.30.90 Керамички трпезни и кујнски садрви и други производи за употреба во 
домаќинството, од камен 

26.21.12.33.50 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од еднобоен камен 

26.21.12.35.50 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од украсен камен 

26.21.12.50.90 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од фајанс и фина глина 

26.21.12.53.50 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од еднобоен фајанс и фина глина 

26.21.12.55.50 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од украсен фајанс и фина глина 

26.21.12.90.00 Керамички трпезни садови и други производи за употреба во 
домаќинството, од други суровини 

26.21.13 Статуети и други украсни керамички предмети 
26.21.13.30.90 Статуети и други украсни керамички предмети, од порцелан 
26.21.13.33.50 Статуети и други украсни керамички предмети, од еднобоен порцелан 
26.21.13.35.50 Статуети и други украсни керамички предмети, од украсен порцелан 
26.21.13.50.00 Статуети и други украсни керамички предмети, освен од порцелан 
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26.22 Производство на санитарна керамика 
26.22.10 Санитарна керамика 

26.22.10.30.00 Керамички мијалници, лавабоа, кади за бањање и слична санитарна 
опрема, од порцелан 

, 26.22.10.50.00 Керамички мијалници, лавабоа, кади за бањање и слична санитарна 
опрема,неспомната на друго место 

Единична 
мерка 

I; парч. 

I; парч. 

26.23 Производства на керјамички изолатори и 
изолационен прибор 

26.23.10 Керамички изолатори и изолационен прибор 
26.23.10.33.00 Керамички електрични изолатори, без метални делови 
26.23.10.35.00 Керамички електрични изолатори, со метални делови, за далекуводи 
26.23.10.39.00 Керамички електрични изолатори, со метални делови, Други 
26.23.10.53.00 Керамички изолационен прибор за електрични машини, апарати и уреди, 

со содржина на железен оксид од 80% и повеќе 
26,23.10.55.00 Керамички изолационен прибор за електрични машини, апарати и уреди, 

со содржина на железен оксид до 80% 

26.24 Производство на други технички производи од 
керамика 

26.24:11 Керамички производи за лабараториска, хемиска и друга 
техничка употреба,од порцелан 

26.24.11.00.00 Керамички производи за лабораториска, хемиска и друга техничка 
употреба,од порцелан 

26.24.12.00.90 

26.24.12.01.50 

26.24.12.02.50 

26.24.12.03.50 
26.24.12.04.50 
26.24.12.05.50 
26.24.12.06.50 

26.24.12.07.50 

26.24.12.09.50 

26.25.11.00.00 

26.25.12.30.00 
26.25.12.55.00 

26.24.12 Керамички производи за лабораториска, хемиска и друга 
техничка употреба, освен од порцелан 

Керамички производи за лабораториска,хемиска и друга техничка 
употреба,освен од порцелан 
Керамички производи за хемиска употреба, од керамички оксиди, освен 
од порцелан 
Керамички производи за хемиска употреба, освен од керамички оксиди и 
порцелан 
Производи од магнетна керамика, освен од порцелан 
Керамички производи за оптичка употреба, освен од порцелан 
Керамички производи за техничка употреба: сечени (во парчиња) 
Керамички производи за техничка употреба, отпорни на абење, освен од 
порцелан , 
Керамички производи за техничка употреба, отпорни на топлина, освен од 
порцелан Ј. - - ' 
Други керамички производи за техничка употреба, освен од порцелан 

26.25 Производство на други керамички производи 
26.25.11 Керамички производи за употреба во земјоделството, за 

пренесување и пакување стока 
Керамички (земјоделски) корита, цевки и слично, керамички лонци, тегли 
и друго, неспомнати на друго место 

26.25.12 Други керамички производи, освен за градежништвото, 
неспомнати на друго место 

Керамички производи, од порцелан, неспомнати на друго место 
Керамички производи, од обична глина, неспомнати на друго место 

I 

I \ 

I 

I 

I 
1 

I 

1 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр.'47;- Стр. 2877 

Шифра на 
производот ! 

' i ' " г 

Опис на производот Единична 
Мерка 

26.25.12.59.00 Керамички производи, освен од порцелан и обична глина, неспомнати на 
, друго место 

26.26 Производство на огноотпорни керамички производи 

26.26.11 Тули, блокови, плочи и други керамички производи од 
силикатно фосилне брашно или од слични силикатни 
земји 

26.26.11.00.00 i Тули, блокови, плочи и други градежни керамички производи, од' 
i силикатно фосилно брашно или од слични силикатни земји 

26.26.12.10.00 

26.26.12.33.00 

26.26.12.35.00 

26.26.12.37.00 

/ 26.26.12.90.00 

26.26.13.00.00 

26.26.12 Огноотпорни тули, блокови, плочи и слични керамички 
производи за градежништвото, освен од силикатно 
фосилно брашно или земја 

Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични керамички производи со 
повеќе од 50% МдО, СаО, Сг203 

Огноотпорни тули, блокови, плочки, со повеќе од 50% Al203 и/или Si02 од 
93% и повеќе 
Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични керамички производи со 
повеќе од 50% Al203 и/или Si02 со Al203 од 7% до 45% 
Други огноотпорни тули, блокови, плочки и слични керамички производи 
со повеќе од 50% Al203 и/или Si02 

Други огноотпорни тули, блокови, плочки и друго, неспомнати на друго 
место - X 

26.26.13 Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слични 
огноотпорни мешавини, неспомнати на друго место 

Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слични огноотпорни мешавини, 
неспомнати на друго место 

26.26.14 Непечени огноотпорни производи; други огноотпорни 
керамички производи 

26.26.14.10.00 Производи со содржина на магнезит, доломит или хромит 
26.26.14.30.00 i Огноотпорни керамички производи, неспомнати на друго место, со повеќе 

од 25% графит или друг јаглен 
26.26.14.55.00 Огноотпорни керамички производи, неспомнати на друго место, со повеќе 

од 50% А1203 И/ИЈПИ Si02 или нивни мешавини: со помалку од 45% Al203 

26.26.14.59.00 Огноотпорни керамички производи, неспомнати на друго место, со повеќе 
од 50% Al203 И/ ИЛИ Si02 или нивни мешавини: со 45% и повеќе Al203 

26.26.14.90.00 Огноотпорни керамички производи, неспомнати на друго место 

26.30 Производство на керамички плочки и плочи 
26.30.10 Керамички плочки и плочи 

26.30.10.10.00 L Неглазирани керамички плочки, коцки и слични производи, со површина 
i помала од 49 cm2, за мозаик 

26.30.10.20.00 ; Глазирани керамички плочки, коцки и слични производи, со површина 
! помала од 49 cm2, за мозаик 

26.30.10.30.00 Неглазирани ѕидни и подни керамички плочки, дупли (Spaltplatten) 
26.30.10.53.00 Неглазирани керамички ѕидни и подни плочки, од камен 
26.30.10;55.00 i Неглазирани керамички ѕидни и подни плочки, од фајанс или од фина 

глина 
26.30.10.59.70 Други неглазирани керамички ѕидни и подни плочки i 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

26.30.10.59.01 
26.30.10.59.02 
26.30.10.59.03 
26.30.10.71.00 
26.30.10.73.00 

26.30.10.75.00 

26.30.10.79.00 

26.40.11.10.90 

Фасадни керамички плочки 
Калиеви плочки за печки 
Други неглазирани плочки за подови и ѕидови 
Глазирани керамички ѕидни и подни плочки, дупли 
Глазирани керамички ѕидни и подни плочки, со површина поголема од 
90 ст2; од камен 
Глазирани керамички ѕидни и подни плочки со површина поголема од 
90 ст2: од фајанс или од фина глина 
Други глазирани керамички ѕидни и подни плочки 

26.40 Производство на тули, ќерамиди и производи од 
печена глина за градежништвото 

26.40.11 Неогноотпорни керамички градежни тули, блокови за 
подови, блокови носачи и слично 

Керамички градежни тули, за употреба во ѕидарството 

Единична 
мерка 

I; илј.т2 

I; илј.т2 

I; илј.т2 

1; илј.т2 

1; илј.т2 

I; илј.т2 

I; илј.т2 

т3; илј.парч.; I 

26.40.11.13.59 Керамички тули и блокови за обично ѕидарство, елементи со перфорација т3; илј.парч.; I 
или без неа, за ѕидови наменети за малтерисување или обложување 

26.40.11.13.51 Керамичка полна тула, 1/1 нормален формат 

26.40.11.13.52 Керамички шупливи блокови со хоризонтални шуплини, 1/1 нормален 
формат 

26.40.11.13.53 Керамички шупливи блокови со вертикални шуплини, 1/1 нормален 
26.40.11.13.54 Керамички шупливи тули со хоризонтални шуплини, 1/1 нормален формат 
26.40.11.13.55 Керамички шупливи тули со вертикални шуплини, 1/1 нормален формат 
26.40.11.13.56 Керамички тули и блокови со хоризонтални шуплини и со помала основна 

маса 
26.40.11.13.57 Керамички тули и блокови со вертикални шуплини и помала основна маса 
26.40.11.13.58 Керамичка вложна тула 

т3; илј.парч.; I 

т3; илј.парч.; 1 

т3; илј.парч.; 1 
т3; илј.парч.; I 
т3; илј.парч.; I 
т3; илј.парч.; I 

т3; илј.парч.; 1 
т3; илј.парч.; 1 

26.40.11.15.59 Керамичка фасадна тула: елементи со перфорација или без неа, за 
употреба без малтерисување 

26.40.11.15.51 Керамичка фасадна тула 
26.40.11.15.52 Керамички фасадни блокови 
26.40.11.17.50 Керамички тули за поплочување, елементи за површинско поплочување 

на подови и патишта 
26.40.11.30.00 Керамички блокови за подови, носечки ѕидови и слично, елементи со 

хоризонтални шуплини за подови 

26.40.12 Кровни ќерамиди, димоводни цевки, капи на оџаци, 
архитектонски украси и други керамички производи за 
градежништвото 

26.40.12.50.70 Керамички кровни ќерамиди 
26.40.12.50.01 Керамички кровни бибери и влечени ќерамиди 
26.40.12.50.02 Керамички кровни брановидни ќерамиди (медитеран и романо) 
26.40.12.50.03 Керамички кровни фалцувани (пресувани) ќерамиди 
26.40.12.50.04 Други керамички кровни ќерамиди 
26.40.12.70.00 Керамички димоводни цевки, капи на оџаци и други керамички производи 

за градежништвото, неспомнати на друго место 

26.40.13 Керамички цевки, одводи, жлебници и прибор за цевки 
^6.40.13.00.00 Керамички цевки, одводи, жлебници и прибор за цевки 

т 3 ; 1 

т 3 ; I 
т 3 ; 1 

т ; илј.парч.; 1 

т3; илј.т; 1 

илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 

илј.парч.; 1 

I; илј.т 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

26.51 Производство на цемент 
26.51.11 Клинкер цемент 

26.51.11.00.00 Клинкер цемент 
26.51.12 Портланд цемент, алуминиумски цемент,цемент од згура и 

слични хидраулични цементи 
26.51.12.10.00 Портланд цемент, бел 
26.51.12.30.00 Портланд цемент, освен бел 
26.51.12.50.00 Алуминиумов цементи 
26.51.12.90.00 Други хидраулични цементи 

Единична 
мерка 

26.52 Производство на вар 
26.52.10 Вар 

26.52.10.33.00 Негасена вар 
26.52.10.35.00 Гасена вар 
26.52.10.50.00 Хидраулична вар 

26.53 Производство на гипс 
26.53.10 Гипс 

26.53.10.00.00 Гипс, печен или калиев сулфат 

26.61 Производство на производи од бетон за 
градежништвото 

26.61.11 Блокови, плочи, тули и слични производи од цемент, 
бетон или вештачки камен 

26.61.11.30.70 Градежни блокови и тули, од цемент, вештачки камен или бетон 
(вклучувајќи и армиран) 

26.61.11.30.01 Градежни блокови за ѕидови и прегради 
26.61.11.30.02 Градежни блокови за тавани и сводови 
26.61.11.30.03 Градежни ѕидни елементи (панели) 
26.61.11.30.04 Градежни ѕидни блокови од келиест бетон (гас и пенбетон) 
26.61.11.30.05 Градежни термоизолациони блокови од келиест бетон (гас и пенбетон) 
26.61.11.30.06 Градежни терацо елементи 
26.61.11.30.07 Други градежни блокови и тули, од цемент, вештачки камен или бетон 

(вклучувајќи и армиран) 
26.61.11.50.00 Подни плочки и слични производи, од цемент, вештачки камен или бетон 

(вклучувајќи и армирани) 

26.61.12 Монтажни градежни елементи за високоградба и 
нискоградба од цемент, бетон или вештачки камен 

26.61.12.00.00 Монтажни градежни елементи за високоградба и нискоградба, од цемент, 
вештачки камен или бетон (вклучувајќи и армирани) 

26.61.13 Цевки од цемент, вештачки камен или бетон 
26.61.13.00.00 Цевки од цемент, вештачки камен или бетон (вклучувајќи и армирани) 

26.61.20 Монтажни куќи од цемент 
26.61.20.00.00 Монтажни куќи од цемент 

26.62 Производство на производи од гипс за 
градежништвото 

26.62.10 Производи од гипс за градежништвото 
26.62.10.50.00 Плочи од гипс, зајакнати со хартија или картон 
26.62.10.90.70 Други блокови, плочи и други производи од гипс 

i 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

26.62.10.90.01 Преградни блокови и плочи, од гипс 1 , 
26.62.10.90.02 Декоративни плочи, од гипс 
26.62.10.90.03 Блокови, плочи и други производи од гипс, неспомнати на друго место 

26.63 Производство на готови бетонски смеси 
26.63.10 Готови бетонски смеси 

26.63.10.00.00 Свеж бетон, подготвен за лиење 

26.64.10.00.00 

26.64 Производство на малтер 
26.64.10 Малтер 
Друг малтер и бетон, освен огненоотпорен 

1; т 
1; т 2 

т 2 

26.155 Производство на фибер (влакнест) цемент 
26.65.11 Панели, плочи и слично, од растителни влакна, слама и 

дрвени отпадоци*агломерирани минерални сврзувачи 

26.65.11.00.00 Панел и, плочи и слично, од растителни влакна, слама и дрвени , 
отпадоциЈагломерирани со цемент или со други минерални сврзувани 

т 

26.65.12 Производи од азбестен цемент, целулозен фибер цемент и 
слично 

26.65.12.30.00 Панели, плочи, ќерамиди, од азбестен цемент, целулозен фибер цемент и 
слично 

\ • , 1 

26.65.12.50.00 Цевки (вклучувајќи и делови за составување, затворање) од азбестен 
цемент, целулозен фибер цемент и слично 

26.65.12.90.00 Производи од азбестен цемент, ,целулозен фибер цемент и слично, 
неспомнати на друго место 
26.66 Производство на други производи од бетон, гипс, 

цемент и вештачки камен 
26.66.11 Други производи од гипс или во мешавина со него, 

неспомнати на друго место 
26.66.11.00.00 Производи од гипс или во мешавина со него, неспомнати на друго место 

I; т 

I; илј.парч. 

1 

26.66.12 Производи од цемент, бетон или вештачки камен, 
неспомнати на друго место 

26.66.12.00.00 Производи од цемент, бетон или вештачки камен (вклучувајќи и 
армирани), неспомнати на друго место 

26.70 Режење, обликување и обработка на камен 
26.70.11 Мермер, травертин, алабастер, обработени; вештачко 

обоени гранулати или прав од мермер, травертин и 
^ алабастер 

26.70.11.00.70 Мермер, травертин, алабастер, сечен, режан или поинаку обработен 
26.70.11.00.01 Димензионирани режани мермерни плочи, до 4 с т дебелина 
26.70.11.00.02 Димензионирани режани мермерни плочи, над 4 с т дебелина 
26.70.11.00.03 Друг мермер, травертин, алабастер, сечен, режан или поинаку обработен 

26.70.12 Друг обработен камен за споменици и градежништво и 
производи од него; друг вештачко обоен гранула* и прав 
од природен камен; производи од агломерирани 
шкрилци 

26.70.12'. 10.00 Коцки, рабници и плочи за тротоари од природен камен (освен од 
шкрилци) 

I; парч. 

т2;1 
т 2 ; * 
т 2 ; * 
т 2 ; I 

т 3 ; I 



15 јзши 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 47 - Стр. 2881 

Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

26.70.12.30.00 Плочки, коцки и друго, од вештачко обоен гранулат, зрнца и прав од 
природен камен, за мозаици 

26.70.12.40.00 Друг варовнички камен, неспомнат на друго место, сечен, режан или 
поинаку обработен 

26.70.12.60.70 Гранит, сечен, режан или поинаку обработен 
26.70.12.60.01 Димензионирани режани гранитни плочи, до 4 с т дебелина 
26.70.12.60.02 Димензионирани режани гранитни плочи, над 4ст дебелина 
26.70.12.60.03 Друг гранит, сечен, режан или поинаку обработен 
26.70.12.80.00 Друг обработен камен за споменици и градежништво, неспомнат на друго 

место, сечен, режан или поинаку обработен 
26.70.12.90.00 Обработени природни шкрилци и производи од природни или 

агломерирани шкрилци 

т 2 ; 1 

т 2 ; 1 

т 2 ; I 
т 2 ; 1 
т 2 ; I 
т2;* 
т 3 ; 1 

т 3 ; * 

26.81 Производство на производи за брусење 
26.81.11 Мелнички камења, брусни камења, брусни плочи и слично 

26.81.11.10.00 Мелнички камења и брусни камења за мелење, дробење и развлакнување 
26.81.11.20.00 Мелнички камења од природен, агломериран или синтетички дијамант 
26.81.11.30.00 Мелнички камења од синтетичка или вештачка смола, зајакнати 
26.81.11.40.00 Мелнички камења од синтетичка или вештачка смола, незајакнати 
26.81.11.50.00 Агломерирани брусеви (абразиви) со керамички или силикатни сврзувачи 
26.81.11.60.00 Други мелнички камења, бруснИ камења, брусни плочи и слично,од други 

агломерирани брусеви (абразиви) 
26.81.11.70.00 Мелнички камења и друго, од природен камен 
26.81.11.80.00 Камења за рачно острење или полирање 

26.81.12 Брусен (абразивен) прав или зрнца на текстилна, хартиена 
или картонска подлога 

26.81.12.30.00 Природен или вештачки брусен (абразивен) прав или зрнца на текстилна 
подлога 

26.81.12.50.00 Природен или вештачки брусен (абразивен) прав или зрнца на хартиена 
или картонска подлога 

26.81.12.90.00 Природен или вештачки брусен (абразивен) прав или зрнца на подлога од 
други материјали 

I; илј.т 

1; илј.т2 

I; илј.т2 

26.82 Производство на други неметални производи, 
неспомнати на друго место 

26.82.11 Преработени азбестни влакна; мешавини врз база на 
азбест; производи од тие мешавини; фрикциони 
материјали за сопирачки, квачила и слично, немонтирани 

26.82.11.10.70 Преработени азбестни влакна и мешавини (освен предива, хартија, 
ткаенини, затнувачи) 

26.82.11.10.01 Азбестна конфекција 
26.82.11.10.02 Азбестни термоизолациони производи 
26.82.11.10.03 Азбестно платно и ленти 
26.82.11.10.04 Други производи од преработени азбестни влакна и мешавини (освен 

предива, хартија, ткаенини, затнувачи) 
26.82.11.30.00 Предиво од азбест и мешавина со азбест 
26.82.11.50.00 Хартија, лепенка и филц од азбест, мешавина со азбест 
26.82.11.70.00 Материјали за затнување од пресувани азбестни влакна,во ролни или 

листови 
26.82.11.93.00 Облоги и плочи за сопирачки врз база на азбест и други минерални 

материи 
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Шифрана Пп.ли0ппл,«0лплт Единична Опис на производот " производот г- п мерка 

26.82.11.95.00 Производи од фрикциони материјали (освен сопирачки), неспомнати на 1 
друго место, од азбест 

26.82.12 Производи од асфалт и слични материјали 
26.82.12.53.70 Производи за покривање на покриви и обложување од асфалт и слични I; ролна; т 2 

материјали, во ролни 
26.82.12.53.01 Битуменски хидроизолациони материјали со влошка од кровен картон, во ролна; т 2 

ролни 
26.82.12.53.02 Битуменски хидроизолациони материјали со влошка од метална фолија, ролна; т 2 

во ролни 
26.82.12.53.03 Други производи за покривање на кровови и обложување од асфалт и Ј; ролна; т 2 

слични материјали, во ролни 
26.82.12.59.70 Други производи од асфалт и слични материјали, во ролни I; ролна; т 2 

26.82.12.59.01 Битуменска хартија, во ролна I; ролна; т 2 

26.82.12.59.02 Битуменски ленти со влошка од стаклен воал, во ролни I; ролна; т 2 

26.82.12.59.03 Битуменски ленти со влошка од стаклена и друга ткаенина, во ролни I; ролна; т 2 

26.82.12.59.04 Битуменски пластифицирани ленти, во ролни ролна; т 2 

26.82.12.59.05 Производи од асфалт и слични материјали, во ролни, неспомнати на друго ролна; т 2 

место 
26.82.12.90.00 Производи од асфалт и слични материјали (освен во ролни) I 

26.82.13 Битуменски мешавини врз база на природен асфалт, 
битумен, нафтен битумен, минерален катран и минерални 
катрански смоли 

26.82.13.00.70 Битуменски мешавини врз база на природен асфалт, битумен и друго (на I 
пр.битуменски кит) 

26.82.13.00.01 Битуменски емулзии 1 
26.82.13.00.02 Ладен асфалт 1 
26.82.13.00.03 Жешка асфалтна маса 1 
26.82.13.00.04' Катрански и други битуменски маси 1 
26.82.13.00.05 Други производи од битуменски мешавини, врз база на природен асфалт, I 

битумен и друго (на пр. битуменски кит) 

26.82.14 Вештачки графит; колдиден и полуколоиден графит, 
препарати врз база на графит и други видови јаглероди во 
облик на полупроизводи 

26.82.14.00.00 Вештачки графит; колоиден или полуколоиден графит, препарати врз I 
база на графит и други видови јаглероди во облик на полупроизводи 

26.82.15 Вештачки корунд 
26.82.15.00.00 Вештачки корунд I 

26.82.16 Производи на неметални минерали, неспомнати на друго 
место 

26.82.16.10.00 Волна од згура, волна од камен и слична минерална волна (вклучувајќи и I, илј.т2 

меѓусебни мешавини) во растурена состојба, во листови, плочи или ролни 

26.82.16.20.00 Експандиран вермикулит, експандирана глина и слични експандирани ^ т
2 

минерали (вклучувајќи и меѓусебни мешавини) 
26.82.16.30.00 Мешавини и производи од минерални материјали за топлотна и звучна т

2 

изолација, неспомнати на друго место 
26.82.16.50.00 Обработен лискун и производи од лискун 1 
26.82.16.70.00 Производи од графит или од други јаглероди, освен за електротехнички I 

цели 
26.82.16.80.00 Производи од тресет I 
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Шифра на - Единична Опис на производот ' л производот к м ^ мерка 

26.82.16.90.00 Производи од камен и други минерални материи, неспомнати на друго I 
место 
ГЅ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД 

МЕТАЛИ 
27 Производство на метали 
27.10 Производство на сирово железо, челик и 

феролегури според Европското здружение за јаглен 
и челик (Еигореап Соа1 апЛ Ѕ1ее1 СоттипПу -
ЕСЅС) 

27.10.11 Сурово железо и манганово (огледално) железо во 
блокови и други примарни облици 

27.10.11.33.00 Нелегирано сурово железо за челик, нефосфорно (до 0,5% Р, над 0,4% 1 
Мп, до 1 % Ѕ'|) 

27.10.11.35.00 Нелегирано сурово железо за челик, фосфорно (над 0,5 % Р, до 1 % Ѕј) I 
27.10.11.51.00 Нелегирано сурово железо за леарници, нефосфорно, освен за топчест 1 

(модуларен) графитен одливок (над 0,1 % Мп) 
27.10.11.53.00 Нелегирано сурово железо, нефосфорно, за топчест (нодуларен) графитен { 

одливок (помалку од 0,1 % Мп) I 
27.10.11.55.00 Нелегирано сурово железо за леарници, фосфорно (над 0,5% Р, над 1 % I 
27.10.11.57.00 Манганово (огледално) железо и друго негирано железо за леарници 1 

27.10.12 Фероманган, со висока содржина на јаглерод,поголема од 
2% С (ЕСЅС) 

27.10.12.00.00 Фероманѓан, со висока содржина на јаглерод,поголема од 2% С (ЕСЅС) V 

27.10.13 Производи од железо добиени со директна редукција на 
железна руда, други сунѓерести производи од железо, 
железо со минимална чистота од 99,94% по маса, во' 
парчиња, пелети и слични форми 

27.10.13.00.00 Сунѓересто железо 

27.10.20 Инготи, други примарни облици и полупроизводи од 
железо и нелегиран челик 

27.10.20.05.00 Течен нелегиран челик за леење I 
27.10.20.13.00 Ингоги од нелегиран челик, за понатамошна преработка во производи 1 

според ЕСЅС 
27.10.20.15.00 Инготи од нелегиран челик, за производство на безшавни цевки I 
27.10.20.17.00 Инготи од нелегиран челик за непосредна употреба (освен за безшавни г 

• 'цевки) - \ \ 
27.10.20.23.00 Полупроизводи, освен плоснати и тркалезни, од нелегиран челик, за I 

понатамошна преработка во производи според ЕСЅС ; 

27.10.20.25.00 Полупроизводи освен плоснати и тркалезни, од нелегиран челик, за I 
производство на безшавни цевки 

27.10.20.27.00 Полупроизводи, освен плоснати и тркалезни, од нелегиран челик, за 1 
непосредна употреба (освен за производство на безшавни цевки) 

27.10.20.33.00 Плоснати полупроизводи, од нелегиран челик, за понатамошна ( 
преработка во производи, според ЕСЅС 

27.10.20.35.00 Плоснати полупроизводи, од нелегиран челик, за непосредна употреба 1 
27.10.20.43.00 Континуирано леени тркалезни одливки, од нелегиран челик, за 1 

понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС 
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Шифра на 
производот 

27.10.20.45.00 

27.10.20.47.00 

27.10.30.05.00 
27.10.30 13.00 

27.10.30.15.00 
27.10.30.17.00 

27.10.30.23.00 

27.10.30.25.00 

27.10.30.27.00 

27.10.30:33.00 

27.10.30.35.00 
27.10.30.43.00 

27.10i30.45.00 

27.10.30.47.00 

27.10.30.55.00 
27.10.30.63.00 

27.10.30.65.00 

27.10.30.67.00 
27.10.30.73.00 

27.10.30.75.00 

27.10.30.77.00 

27.10.30.83.00 

27.10.30.85.00 

27.10.30.93.00 

27.10.30.95.00 

27.10.30.97.00 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

Континуирано леени тркалезни одливки, од нелегиран нел ПКЈ за 
производство на безшавни цевки 
Континуирано леени тркалезни одливки, од нелегиран челик, за 
непосредна употреба (освен за безшавни цевки) ^ 
27,10.30 Инготи, други примарни облици и полупроизводи од 

не'рѓосувачки челик и други негирани челици 
Течен не рѓосувачки челик, за леење . ^ 
Инготи од негодувачки челик, за прнатамошна преработка во производи, 
според ECSC 
Инготи од не рѓосувачки челик, за производство на безшавни це£ки 
Инготи од не'рѓосувачки челик, за непосредна употреба (освен за 
безшавни цевки) 
Полупроизводи »освен плоснати и тркалезни, од нерѓосувачки челик, за; 
понатамошна преработка во производи, според ECSC 
Полупроизводи, освен плоснати и тркалезни, од нерѓосувачки челик, за 
производство на безшавни цевки 
Полупроизводи,освен плоснати и тркалезни, од не'рѓосувачки челик, за 
непосредна употреба (освен за производство на безшавни цевки) 
Плоснати полупроизводи, од нерѓосувачки челик,за понатамошна 
преработка во производи, според ECSC 
Плоснати полупроизводи, од не'рѓосувачки челик,за непосредна употреба 
Контунуирано ивени тркалезни одливки, од нерѓосувачки челик, за 
понатамошна преработка во производи, според ECSC , 
Контунуирано леени тркалезни одливки, од нерѓосувачки ^елик, за 
производство на безшавни цевки 
Континуирано леени тркалезни одливки, од нерѓосувачки челик, за 
непосредна употреба (освен за производство на безшавни цевки) 
Течен легиран челик, освен нерѓосувачки, за леење 
Инготи од негиран челик, освен не'рѓосувачки,за понатамошна преработка 
во производи, според ECSC 
Инготи од негиран челик, освен нерѓосувачки, за производство на 
безшавни цевки 

; Инготи од негиран ченик, освен не'рѓосувачки, за непосредна употреба 
Понупроизводи,освен трканезни и рамни, од негиран ченик, освен 
нерѓосувачки, за понатамошна преработка во производи, според ECSC 
Понупроизводи, освен тркапезни и рамни, од негиран ченик, освен 
не рѓосувачки, за производство на безшавни цевки 
Понупроизводи, освен тркапезни: и рамни, од негиран ченик, освен 
не'рѓосувачки, за непосредна употреба (освен за производство на 
безшавни цевки) 
Рамни понупроизводи,од негиран ченик ,освен не'рѓосувачки, за 
понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС 
Рамни понупроизводи, од негиран ченик, освен нерѓосувачки; за 
непосредна употреба ч 

Континуирано ивени тркапезни понупроизводи од негиран ченик, освен 
не'рѓосувачки, за понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС 
Континуирано неени трканезни понупроизводи, од негиран челик, освен 
нерѓосувачки, за производство на безшавни цевки 
Континуирано неени тркалезни понупроизводи, од негиран чепик, освен 
не'рѓосувачки,за непосредна употреба (освен за производство на 
безшавни цевки) 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

27.10.40 Рамновалани производи од железо и челик 
27.10.40.01.00 Широки топловалани ленти, од нелегиран челик, со дебелина од 3 т т и I 

повеќе, за понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС 
27.10.40.02.00 Широки топловалани ленти, од нелегиран челик, со дебелина до 3 т т , за 1 

понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС 2 
27.10.40.03.00 Широки топловалани ленти, од нелегиран челик, со дебелина од 3 т т и 1 

повеќе, за непосредна употреба ( 

27.10.40.04.00 Широки топловалани ленти,од нелегиран челик, со дебелина до 3 т т , за 
непосредна употреба , I 

27.10.40,06.00 Широки топловалани ленти, од нерѓосувачки челик,со дебелина од 3 т т I;1 

и повеќе, за понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС ; 
27.10.40.07.00 Широки топловалани ленти, од нерѓосувачки челик, со дебелина до 3 т т , 1 

за понатамошна преработка во производи, според ЕСЅС 
27.10.40.08.00 Широки топловалани ленти, од не'рѓосувачки челик,со дебелина од 3 т т 1 

и повеќе, за непосредна употреба 
27.10.40.09.00 Широки топловалани ленти, од не'рѓосувачки челик.со дебелина до 3 т т , II 

за непосредна употреба 
27.10.40.11.00 Широки топловалани ленти,од негиран челик, освен од нерѓосувачки, со II 

дебелина од 3 т т и повеќе, за понатамошна преработка во производи, 
според ЕСЅС 1 1 

27.10.40.12.00 Широки топловалани ленти,од легиран челик, освен нерѓосувачки, со I 
дебелина до 3 т т , за понатамошна преработка во производи, според 

27.10.40.13.00 Широки топловалани ленти, од легиран челик, освен нерѓосувачки, со 1; 
дебелина од 3 т т и повеќе, за непосредна употреба V 

27.10.40.14.00 Широки топловалани ленти, од негиран челик, освен не'рѓосувачки,со * 
дебелина до 3 т т , за непосредна употреба 

27.10.40.21.00 Тесни топловалани ленти, од нелегиран челик,со широчина до 600 т т и 1; 
дебелина од 3 т т и повеќе I' 

27:10.40.22.00 Тесни топловапани ленти, од нелегиран челик, со широчина до 600 т т и 1 
дебелина до 3 т т , 

27.10.40.24.00 Тесни Топловалани ленти, од нерѓосувачки челик, со широчина до 600 т т 1; 
и дебелина од 3 т т и повеќе , 

27.10.40.25.00 Тесни топловалани ленти, од не'рѓосувачки челик, со широчина до 600 т т 11 
и дебелина до 3 т т ' / I 

27.10.40.27.00 Тесни топловалани ленти, од негиран челик,освен нерѓосувачки,со 
широчина до 600 т т и дебелина од З т т и повеќе / 

27.10.40.28.00 Тесни топловалани ленти, од легиран челик,освен не'рѓосувачки,со I 
широчина до 600 т т и дебелина до 3 т т I 

27.10.40.31.00 Широк плоснат челик, од нелегиран челик I 
27.10.40.32.00 Широк плоснат челик, од нерѓосувачки челик 
27.10.40.34.00 Широк плоснат челик, од негиран челик, освен не'рѓосувачки I 
27.10.40.36.00 Кварто-лим, топловалан, од нелегиран челик I 
27.10.40.37.00 Кварто-лим, топловалан, од не'рѓосувачки челик I 
27.10.40.39.00 Кварто-лим, топловалан, од негиран челик, освен не'рѓосувачки I 
27.10.40.41.00 Плочи, сечени од широки топлованани ненти, од ненегиран ченик, со 1Ј 

дебенина од 3 т т и повеќе ѓ 

27.10.40.42.00 Листови, сечени од широки топновалани ненти, од ненегиран ченик, со 11 
дебенина до 3 т т I 

27.10.40.44.00 Пночи,сечени од широки топнованани ненти, од нерѓосувачки ченик,со 11 
дебенина од 3 глт и повеќе ' \ ;; 

27.10.40.45.00 Листови,сечени од широки топнованани ненти, од нерѓосувачки ченик, со I \ 
дебенина до 3 т т 

-27.10.40.47.00 Пночи, сечени од широки топнованани ненти,од негиран чениќ, освен од 1 
не'рѓосувачки, со дебенина од 3 т т и повеќе | 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Едини*-

мерк; 

27.10.40.48.00 

27.10.40.51.00 

27.10.40.52.00 

27.10.40.54.00 

27.10.40.55.00 

27.10.40.57.00 

27.10.40.58.00 

27.10.40.61.00 

27.10.40.63.00 

27.10.40.65.00 

27.10.40.67.00 

27.10.40.73.00 

27.10.40.75.00 
27.10.40.77.00 

27.10.40.82.00 

27.10.40.84.00 

27.10.40.85.00 

27.10.40.87.00 

27.10.40.88.00 

27.10.40.91.(/ 

27.10.40.96.00 

27.10.40.97.00 

27.10.50.10.00 
27.10.50.30.00 
27.10.50.50.00 
27.10.50.70.00 

Листови, сечени од широки топловалани ленти,од легиран челик, освен 
нерѓосувачки, со дебелина до 3 miri , 
Ладновалани плочи, во макари или сечени во плочи, од нелегиран челик, 
ćo широчина од 500 mm и повеќе и дебелина над 3 mm 
Ладновалани листови, во макари или сечени во листови, од нелегиран 
челик, со широчина од 500 mm и повеќе и дебелина до 3 mm 
Ладновалани плочи,во макари или сечени во плочи,од не'рѓосувачки 
челик,со широчина од 500 mrp и повеќе и дебелина над 3 mm 
Ладновалани листови, во макари или сечени во листови, од нерѓосувачки 
челик, со широчина од 500 mm и повеќе и дебелина до 3 mm 
Ладновалани плочи, во макари или сечени во плочи, од легиран 
челик,освен негодувачки, со широчина од 500 mm и повеќе и дебелина 
над 3 mm 
Ладновалани листови, во макари,или сечени во листови,од легиран 
челик,освен не'рѓосувачки,со широчина од 500 mm и повеќе и дебелина до 
3 mm , 
Електрочелик, не до крај жарен, од нелегиран челик, во макари или сечен 
во листови, со широчина од 500 mm и повеќе • у 

Електрочелик, со ненасочено зрно, од нелегиран челик, во макари или 
сечен во листови, со широчина од 500 mm и повеќе 
Електрочелик, со насочено зрно, од легиран челик, во макари или сечен 
во листови 
Електрочелик, со ненасочено зрно, од легјиран челик, во макари или 
сечен во листови, до крај жарен или не 
Црн лим, за производство на бел лим, специјален хромиран лим, според 
ЕСЅС, за непосредна употреба 
Бел лим и калаисан лим 
Хромиран лим, електролитички, пресвлечен со хром или хромов оксид 
(ECSĆ) 
Пооловен лим, пресвлечен со жешко натопување,/од нелегиран челик, со 
широчина од 500 mm и повеќе 
Пооловен лим, електролитички пресвлечена нелегиран челик.со 
широчина од 500 mm и повеќе 
Поцинкуван Ј1ИМ, пресвлечен со жешко натопување, од нелегиран челик, 
со широчина од 500 mm и повеќе 
Поцинкуван лим, ел£ктролитички пресвлечена нелегиран челик, со 
широчина од 500 mm и повеќе 
Лим, пресвлечен со метали со жешко натопување (освен со калај, олово, 
цинк или алуминиум), од нелегиран челик; со широчина од 500 mm и 
Лим, електролитички пресвлечен со метали (освен со калај, олово, цинк, 
хром или хромов оксид) од нелегиран челик, со широчина од 500 mm и 
Лим.пресвлечен со алуминиум, од нелегиран челику со широчина од 500 
mm и повеќе 
Лим, непресвлечен со метали,од нелегиран челик,пресвлечен со органски 
или неоргански материи, со широчина од 500 mm и повеќе 
Лим, пресвлечен со металу од нелегиран челик, понатаму пресвлечен со 
органски или неоргански материи, со широчина од 500 mm и повеќе 

27.10.50 Прачки, топловалани во неправилни намоти 
Ребрест прачкаст челик, во макари, од нелегиран челик 
Мазен прачкаст челик, во макари, рд нелегиран челик 
Прачкаст челик, во макари, од не'рѓосувачки челик 
Прачкасг челик, во макари, од легиран челик, освен не'рѓосувачќи 
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Шифра на 
производот 

I 
Опис на производот 

Единична 
мерка 

27.10.60 Други прачки 
27.10.60.10.00 Бетонски челик 
27.10.60.33.00 Топловалани тешки прачки, од нелегиран челик (освен за безшавни 
27.10.60.35.00 Топловалани тешки прачки, од нелегиран челик,за производство на 

безшавни цевки 
27.10.60.37.00 Топловалан плоснат ченик* од нелегиран челик 
27.10.60.53.00 Топловалан плоснат челик, од нерѓосувачки челик . 
27.10.60.55.00 Топловалани тешки прачки, од нерѓосувачки челик,за производство на 

безшавни цевки 
27.10.60.57.00 Топловалани тешки прачки, од нерѓосувачки челик (освен за 

производство на безшавни цевки) 
27.10.60.73.00 Топловалан плоснат челик, од легиран челик, освен нерѓосувачки 
27.10.60.75.00 Топловалани тешки прачки, од негиран челик,освен не'рѓосувачки,за 

производство на безшавни цевки 
27.10.60.77.00 Топловалани тешки прачки, од легиран челик,освен нерѓосувачки, освен 

за производство на безшавни цевки 

27.10.70 Профили од железо или нелегиран челик, топловалани, 
топлсвлечени,екструдирани, но понатаму необработени 

27.10.70.13.00 Тешки I профили, напоредно прирабени од нелегиран челик 
27.10.70.15.00 Тешки H профили, напоредно прирабени од нелегиран челик и железо 
27.10.70.23.00 Тешки профили, за јамски градби, од нелегиран челик 
27.10.70.25.00 Тешки профили, од нелегиран челик, освен тешки H и I 

I профили,напоредно прирабени и тешки профили за јамски градби 
27.10.70.30.00 Топловалани L и T профили, плоснати полутркалезни профили ..лесни I, U 

и H профили (помали од 80 mm) и специјални профили од нелегиран челик 
27.10.70.53.00 Топловалани профили, од не рѓосувачки челик 
27.10.70.55.00 Топловалани лесни и специјални профили, од легиран челик, освен 

нерѓосувачки 
27.10.70.70.00 Тешки профили, од негиран челик, освен нерѓосувачки 

27.10.81 Преградни плочи од железо или челик 
27.10.81.00.00 Преградни плочи од,железо ини ченик (за рудници и друго) 

27.10.82 Железнички шини и свртнички прибор, од железо или 
челик 

27.10.82.30.00 Железнички шини од железо, лиено железо или челик 
27.10.82.50.00 Топловалан железнички свртнички прибор, освен шини (ЕСЅС) 

27.10.91 Троска, згура,струготини и други отпадоци при 
производството на железо и челик 

27.10.91.00.00 Троска, згура,етруготини и други отпадоци при производството на железо 
и чепик J 

I 27.10.92 Отпадоци и остатоци од лиено железо и негиран челик 

27.10.92.00.00 Отпадоци и остатоци од лиено железо и негиран ченик 

27.10.93 Претопен отпад од инготи (ЕСЅС) 
27.10.93.00.00 Претопен отпад од инготи (ЕСЅС) 



Стр. 2888 -Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2000 

Шифрана 
производот Опис на производот 

27.21 Производство на лиени цевки од железо 
27.21.10 Цевки и шупливи профили од лиено железо 

27.21.10.00.00 Цевки и шупливи профили од лиено железо Ј 

Единична 
мерка 

27.21.20 Пиен прибор за цевки од железо и челик 
27.21.20.33.00 Прибор за цевки од нетемперирано лиено железо, за системи под 
27.21.20.35.00 Прибор за цевки, од нетемперирано лиено железо, освен за системи под 

притисок 
27.21.20.50.00 Прибор за цевки, од темперирано лиено железо 
27.21.20.70.00 Прибор за цевки, од лиен челик 

27.22 Производство на цевки од челик 
27.22.10 Цевки и шупливи профили од железо (освен од лиено) 

или челик 
27.22.10.30.00 Цевки и шупливи профили, безшавни, од железо (освен од лиено) или 

челик 
27.22.10.53.00 Заварени или заковани цевки, од железо или челик, кружни, со 

надворешен пречник поголем од 406,4 mm 
27.22.10.55.00 Цевки и шупливи профили,со отворени споеви,заварени,заковани и 

слично, од железо или челик, кружни, со надворешен пречник до 406,4 
mm (вклучувајќи и некружни) 

27.22.20 Прибор за цевки од железо или челик, неспомнат на друго 
место 

27.22.20.10.00 Прирабници, од челик, нел пени 
27.22.20.30.00 Обработен прибор за цевки, од челик, нелиен (колена, лакови и друго) 
27.22.20.50.00 Прибор за цевки, освен обработен или сочелно заварен, од челик, нелиен 
27.22.20.73.00 Сочелно заварени колена и лакови, од челик, нелиени 
27.22.20.75.00 Сочелно заварен прибор, освен колена и лакови, од челик, нелиен 

27.31 Ладно влечење 
27.31.10 Други прачки од железо или нелегиран челик 

27.31.10.13.00 Ладновлечени прачки, од автоматски челик t 
27.31.10.15,00 Ладновлечени прачки, од нелегиран челик, со помалку од 0,25% C t 
27.31.10.30.00 Ладновлечен плоснат челик, од нелегиран челик, кој содржи помалку од t 

0,25% C 
27.31.10.50.90 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од нелегиран челик, прекриен, t 

пресвлечен и понатаму обработен 
27.31.10.53.50 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од нелегиран челик, прекриен или t 

пресвлечен 
27.31.10.55.50 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од нелегиран челик, понатаму * t 

обработен ^ 
27.31.10.60.00 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од нелегиран челик, од 0,25% C до t 

0,6% C 
27.31.10.70;00 Ладновлечен плоснат челик и прачки од нелегиран челик, со 0,6% Си t 

повеќе 

27.31.20 Профили од железо или нелегиран челик, други прачки од 
друг негиран челик 

27.31.20.10.00 Ладновлечени профили, од нелегиран челик или железо t 
27.31.20.20.00 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од брзорезен челик t 
27.31.20.30.00 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од силикомангански челик t 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

27.31.20.53.00 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од легиран челик,за куглични t 
лежишта 

27.31.20.55.00 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од легиран челик, за алати t 
27.31.20.57.00 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од легиран челик, освен од t 

не рѓосувачки, брзорезен, силикомангански, за куглични лежишта и за 
алати 

27.31.20.70.90 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од легиран челик, освен t 
нерѓосувачки, прекриен, пресвлечен или понатаму обработен 

27.31.20.73.50 Ладновлечен плоснат челик и прачки, од легиран челик, освен t 
не рѓосувачки, прекриен или пресвлечен 

27.31.20.75.50 Ладновлечени плоснати производи и прачки, од легиран челик,освен t 
нерѓосувачки или понатаму обработени 
27.31.30 Прачки и профили од не'рѓосувачки челик; профили од 

легиран челик 
27.31.30.30.00 Ладновлечен плоснат челик, прачки и профили од нерѓосувачки челик t 
27.31.30.50.90 Ладновлечени профили, од негиран челик, освен нерѓосувачки t 
27.31.30.53.50 Ладновлечени профили, од негиран челик, освен од нерѓосувачки, само t 

ладно довршени 
27.31.30.55.50 Ладновпечени профини, од негиран ченик, освен од нерѓосувачки, t 

обликувани од валан пноснат ченик 

27.32.10.13.00 

27.32.10.15.00 

27.32.10.17.00 

27.32.10.23.00 

27.32.10.25.00 

27.32.10.31.00 

27.32.10.33.00 

27.32.10.35.00 

27.32.10.37.00 

27.32.20.13.00 

27.32.20.15.00 

27.32.20.23.00 

27.32.20.25.00 

27.32.20.33.00 

27.32 Ладновалани тесни ленти 
27.32.10 Ладновалани рамни производи од железо или нелегиран 

челик, со широчина до 500 mm 
Ладновапани тесни ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран 
електрочелик, со помалку од 0,25% С, со ненасочено зрно 
Ладновапани цепени ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран 
енектроченик, со поманку од 0,25% С, со ненасочено зрно 
Ладнованани цепени ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран 
енектроченик, со поманку од 0,25% С, без конечно жарење 4 

Ладнованани тесни ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, со 
помалку од 0,25% С, освен електроченик 
Ладновапани цепени ленти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, 
со помалку од 0,25% С, освен електроченик 
Ладновалани тесни ленти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, од 
0,25% C до 9 ,6% C 
Ладнованани цепени ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, 
од 0,25% C до 0,6% C 
Ладновапани тесни ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, со 
0,6% C и повеќе 
Ладновапани цепени ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, 
со 0,6% C и повеќе 

27.32.20 Ладновалани рамни производи, од железо или нелегиран 
челик, со широчина до 500 mm, прекриени или 

Ладновалани тесни ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, 
пресвнечени со друг метан, со жешко натопување 
Ладновапани цепени ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, 
пресвнечени со друг метан, со жешко натопување 
Ладновапани тесни ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран 
ченик.пресвнечени со друг метан, епектропитички 
Ладновалани цепени ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран 
ченик,пресвнечени со друг метан, енектронитички 
Ладновапани тесни ненти, со широчина до 500 mm, од ненегиран ченик, 
пресвнечени со органски ини неоргански материи 
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27.32.20.35.00 Ладновалани цепени ленти, со широчина до 500 mm, од нелегиран челик, 
преовлечени со органски или неоргански материи 

27.32.20.40.00 Ладновалани тесни ленти, со широчина до 500 mm, од нелегиран челик, 
прекриени 

27.32.30 Ладновалани рамни производи, од не'рѓосувачки челик 
или други легури на челик, со широчина над 500 mm 

27.32.30.13.00 ^Ладновалани цепени ленти, со широчина до 500 mm, од легиран 
електрочелик, со насочено зрно 

27.32.30.15.00 Ладновалани цепени ленти, со широчина до 500 mm, од легиран 
електрочелик, со ненасочено зрно 

27.32.30.23.00 Ладновалани тесни ленти, со широчина до 500 mm, од легиран челик, 
освен не'рѓосувачки челик и електрочелик 

27.32.30.25.00 Ладновалани цепени ленти, со широчина до 500 mm, од легиран челик, 
освен нерѓосувачки челик и електрочелик 

27.32.30.53.00 Ладновалани тесни ленти, со широчина до 500 mm, од нерѓосувачки 
27.32.30.55.00 Ладновалани цепени ленти, со широчина до 500 mm, од не рѓосувачки 

челик 

27.33 Ладно обликување на профили 
у 27.33.11 Ладнообликувани профили од железо или нелегиран 

27.33.11.30.00 Ладнообликувани профили, добиени од рамни производи, од нелегиран 
челик, непресвлечени 

27.33.11.50.00 Ладнопрофилирани (ребрасти) листови, од нелегиран челик 
27.33.11.70.00 Ладнообликувани профили, добиени од рамни производи, од нелегиран 

челик, пресвлечени со цинк 

27.33.12 Ладнообликувани профили од не'рѓосувачки челик 
27.33.12.00.00 Ладнообликувани профили, добиени од рамни производи, од 

не'рѓосувачки челик 

27.34. Влечени жици 
27.34.11 Жица од железо или нелегиран челик 

27.34.11.30.00 Жица, од нелегиран челик, со помалку од 0,25% C 
27.34.11.50.00 Жица, од нелегиран челик, од 0,25% C до 0,6%С 
27.34.11.70.00 Жица, од нелегиран челик, со 0,6% C и повеќе 

27.34.12 Жица од не'рѓосувачки челик или други легури на челик 

27.34.12.30.00 Жица, од не'рѓосувачки челик 
27.34.12.50.00 Жица, од негиран челик, освен од не'рѓосувачки 

27.35 Друга примарна преработка на железо и челик, 
неспомнати на друго место, производство на 
феролегури кои не се во ЕСЅС 

27.35.11 Фероманган од 2% и помалку јаглерод 
27.35.11.00.70 Фероманган од 2% C и помалку 
27.35.11.00.01 Фероманган од 2% C и помалку, carbure 
27.35.11.00.02 Фероманган од 2% C и помалку, affine 

27.35.12 Ферохром 
27.35.12.00.70 Ферохром 
27.35.12.00.01 Ферохром, carbure 
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27.35.12.00.02 Ферохром, affine 

27.35.13 Фероникел 
27.35.13.00.00 Фероникел 

27.35.20 Други феролегури 
27.35.20.13.00 Феросилициум 
27.35.20.15.00 Феросиликоманган 
27.35.20.23.00 Феросиликохром 
27.35.20.25.00 Феромолибден 
27.35.20.33.00 Фероволфрам и феросиликоволфрам 
27.35.20.35.00 Феротитан и феросиликотитан 
27.35.20.43.00 Ферованадиум 
27.35.20.45.00 Ферониобиум 
27.35.20.50.00 Ферофосфор 
27.35.20.90.00 Други феролегури (фероциркониум, фероалуминиум и друго) 

27.35.30 Гранули и прав од сиво железо, манганово (огледално) 
железо,железо или челик 

27.35.30.00.00 Гранули и прав од сиво железо, манганово (огледално) железо, железо 
или челик 

/ 

27.35.41 Полупроизводи од железо или нелегиран челик 
27.35.41.00.00 Ковани полупроизводи и грубо обликувани делови со ковање, од 

нелегиран челик 

27.35.42 Полупроизводи од не'рѓосувачки челик или легури на 
27.35.42.30.00 Ковани полупроизводи и грубо обликувани делови со ковање, од 

не'рѓосувачки челик 
27.35.42.50.00 Ковани полупроизводи и грубо обликувани делови со ковање, од негиран 

челик, освен од нерѓосувачки 

27.35.50 Ковани прачки од железо или челик 
27.35.50.00.00 Ковани прачки од нелегиран челик 

27.35.61 Заварени профили од железо или челик 
27.35.61.00.00 Заварени профили, од челик 

27.35.62 Заварен фиксен материјал за железнички шини, од 
железо или челик 

27.35.62.00.00 Заварен фиксен материјал за железнички и трамвајски шини, од железо 
или челик, освен топловалан 

27.35.71 Профили, од железо или челик, неспомнати на друго 
место 

27.35.71.00.00 Ковани профили од нелегиран челик 

27.35.72.30.00 
27.35.72.50.00 

27.35.72 Прачки од не'рѓосувачки челик или други легури на челик 

Ковани прачки, од не'рѓосувачки челик 
Ковани прачки, од брзорезан челик 
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Шифра на 
производ Опис на производот 

27.35.72.70.00 Ковани прачки, од негиран челик, освен од не рѓосувачки и брзорезан 

Единична 
мерка 

I 

27.41 Производство на благородни метали 
27.41.10 Сребро, грубо необработено, како лолулроизвод или во 

прав 
27.41.10.30.00 Сребро (вклучувајќи и позлатено и платинирано), грубо необработено или 

во прав 
27.41.10.50.00 Сребро (вклучувајќи и позлатено и платинирано), како полупроизвод 

27.41.20 Злато, грубо необработено, како полупроизвод или во 
прав 

27.41.20.30.00 Злато (вклучувајќи и платинирано), грубо необработено или во прав 
27.41.20.50.00 Злато (вклучувајќи и платинирано), како полупроизвод 
27.41.20.70.00 Монетарно злато 

27.41.30 Платина, грубо необработена, како полупроизвод или во 
прав 

27.41.30.30.00 Платина, грубо необработена или во прав 
27.41.30.50.00 Платина, како полупроизвод 

27.41.40 Позлатени обични метали или сребро, понатаму 
необработени, освен како полупроизводи 

27.41.40.00.00 Позлатени обични метали или сребро, понатаму необработени, освен како 
полупроизводи 

27.41.50 Посребрени или платинирани обични метали, понатаму 
необработени, освен како полупроизводи 

27.41.50.30.00 Посребрени обични метали, понатаму необработени, освен како 
полупроизводи 

27.41.50.50.00 Платинирани обични метали, понатаму необработени, освен како 
полупроизводи 

27.41.61 Отпадоци и остатоци од злато или позлатени метали 
27.41.61.00.00 Отпадоци и остатоци од злато или позлатени метали 

27.41.62 Отпадоци и остатоци од платина или од други благородни 
метали 

27.41.62.00.00 Отпадоци и остатоци од платина или од други благородни метали 

кд 

кд 

кд 
кд 
кд 

кд 
кд 

кд 

кд 

кд 

кд 

кд 

27.42 Производство на алуминиум 
27.42.11 Суров алуминиум 

27.42.11.30.00 Суров алуминиум, нелегиран 
27.42.11.53.00 Суров алуминиум, негиран, во примарни форми 
27.42.11.55.00 Суров алуминиум, легиран, во секундарни форми 

27.42.12 Алуминиумов оксид (освен вештачки корунд) 
27.42.12.00.00 Алуминиумов оксид (освен вештачки корунд) 

27.42.21 Прав и лушпи од алуминиум 
27.42.21.00.00 Прави лушпи од алуминиум 

27.42.22 Прачки и профили од алуминиум 
27.42.22.30.00 Прачки и профили од алуминиум, нелегирани 
27.42.22.50.00 Прачки и профили од алуминиум, негирани 



15 јуни 2000 . СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 47 - Стр. 2883 

Шифра на 
производот 

Опис на производот 

27.42.23 Жица од алуминиум 
27.42.23.30.00 Жица од алуминиум, нелегирана 
27.42.23.50.00 Жица од алуминиум, негирана 

27.42.24 Алуминиумон плочи, лимови и ленти со дебелина 
над 0,2 тип - 1 

27.42.24.30.00 Алуминиумови плочи, лимови и ленти со дебелина над 0,2 т т , нелегирани 
27.42.24.50.00 Алуминиумон плочи, лимови и ленти со дебелина над 0,2 т т , легирани 

Единична 
ј мерка 

27.42.25 Алуминиумски фолии, со дебелина до 0,2 т т 
27.42.25.00.00 Алуминиумон фолии (без подлогата) дебелина до 0,2 т т 

27.42.26 Алуминиумон цевки и прибор за цевки 
27.42.26.30.00 Алуминиумски цевки, нелегирани 
27.42.26.50.00 Алуминиумски цевки, легирани 
27.42.26.70.00 Алуминиумски прибор за цевки (спојница колена и снично) 

27.42.31 Пепел и остатоци кои главно содржат алуминиум 
27.42.31.00.00 Пепел и остатоци кои главно содржат алуминиум (од преработка или 

хемиска обработка) 
27.42.32 Отпадоци и остатоци од алуминиум 

27.42.32.00.00 Отпадоци и остатоци од алуминиум (од механичка обработка и слично) 

27.43.11.30.70 
27.43.11.30.01 
27.43.11.30.02 
27.43.11.50.00 
27.43.11.90.00 

27.43.12.30.00 
27.43.12.50.00 

27.43 Производство на олово, цинк и кала) 
27.43.11 Сурово олово 
Сурово олово, рафинирано 
Сурово олово, од примарни суровини, рафинирано 
Сурово олово, од секундарни суровини, рафинира^ 
Сурово олово, со антимон 
Сурово оново, друго 

27.43.12 Суров цинк 
Суров цинк, ненегиран 
Суров цинк, негиран 

27.43.13.30.00 
27.43.13.50.00 

27.43.13 Суров калај 
Суров калај, нелегиран 
Суров калај, легиран 

27.43.21 Жица, прачки и профили од олово 
27.43.21.00.00^ Жица, прачки и профили од олово 

27.43.22.00.00 

27.43.22 Плочи, лимови, ленти и фолии од олово; прав и лушпи од 
олово ^ 

Плочи, лимови, ленти и фолии од олово; прав и лушпи од олово 

27.43.23 Цевки и прибор за цевки, од олово 
27.43.23.00.00 Цевки и прибор за цевки, од олово (спојница копана и ен.) 

27.43.24 Прашина, прав и лушпи, од цинк 
27.43.24.00.00 Прашина, прав и лушпи, од цинк 
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27.43.25 Прачки, профили и жици од цинк; плочи; лимови; ленти и 
фолииодцинк 

27.43.25.30.00 Прачки, профили и жици од цинк 
.27.43.25.50.00 Плочи, лимови, ленти и фолии од цинк 

Единична 

27.43.26 Цевки и прибор за цевки од цинк 
/ 27.43.26.00.00 Цебки и прибор за цевки од цинк (спојници, колена и слично) 

27.43.27 Жица, прачки и профили од калај 
27.43.27.00.00 Жица, прачки и профили од калај 

I 

27.43.28 Плочи, лимови, ленти и фолии од калај; прав и лушпи од 
калај 

27.43.28.30.00 Плочи, лимови и ленти од калај, со дебелина над 0,2 т т I 
27.43.28.50.00 Фолии од калај (без подлога) со дебелина од 2 т т и помалку 1 
27.43.28.70.00 Прав и лушпи од калај I 

27.43.29 Цевки и прибор за цевки од калај 
27.43.29.00.00 Цевки и прибор за цевки од калај (спојница колена и слично) 

27.43.31 Пепел и остатоци кои главно содржат цинк и олово 
27.43.31.00.00 Пепел и остатоци кои главно содржат цинк и олово (од преработка или од 

хемиска обработка) 

27.43.32 Отпадоци и остатоци од олово, цинк и калај 
27.43.32.00.00 Отпадоци и остатоци од олово, цинк и калај (од механичка обработка и 

слично) 

27.44. Производство на бакар 
27.44.11 Бакренец; цементен бакар 

27.44.11.00.00 Бакренец; цементен бакар (преципитат на бакар) 

27.44.12 Нерафиниран бакар, аноди од бакар за електролитичка 
рафинација 

27.44.12.00.00 Нерафиниран бакар, аноди од бакар 

27.44.13 Рафиниран бакар и бакарни легури, сурови бакарни 
предлегури 

27.44.13.30.00 Рафиниран бакар, суров, нелегиран 
27.44.13.50.00 Рафиниран бакар, суров, негиран 
27.44.13.70.00 Предлегури на бакар 

27.44.21. Прав и лушпи од бакар 
27.44.21.00.00 Прав и лушпи од бакар 

27.44.22 Прачки и профили од бакар 
27.44.22.00.00 Прачки и профили од бакар 

27.44.23 Бакарнажица 
27.44.23.30.00 Бакарна жица, од рафиниран бакар (со пресек поголем од 6 т т ) и негиран 

бакар 
27.44.23.50.00 Бакарна жица, од рафиниран бакар (со пресек од 0,5 т т до 6 т т ) 
27.44.23.70.00 Бакарна жица, од рафиниран бакар (со пресек од 0,5 т т и помалку) 
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27.44.24 Плочи, лимови и ленти од бакар, со дебелина поголема од 
0,15 т т ^ 

27.44.24.00.00 Плочи, лимови и ленти од бакар, со дебелина поголема од 0,15 т т 

27.44.25 Фолии од бакар со дебелина до 0,15 т т 
27.44.25.00.00 Фолии и ленти од бакар (без подлога), со дебелина до 0,15 т т 

27.44.26 Бакарни цевки и прибор за цевки од бакар 
27.44.26.30.00 ; Бакарни цевки 
27.44.26.50.00 Прибор за цевки од бакар (спојници, колена и слично) 

27.44.31 Пепел и остатоци кои главно содржат бакар 
27.44.31.00.00 Пепел и остатоци кои главно содржат бакар (од преработка и хемиска 

обработка) 

27.44.32.00.00 
27.44.32 Отпадоци и остатоци од бакар 
Отпадоци и остатоци од бакар (од механичка обработка и слично) 

27.45 Производство на други обоени метали 
27.45.11 Никелов камен, синтерувани оксиди на никел и други 

меѓупроизводи на металургијата на никелот 
27.45.11.00.00 Никелов камен, синтерувани оксиди на никел и други меѓупроизводи на 

металургијата на никелот 
27.45.12 Суров никел 

27.45.12.30.00 Суров никел, нелегиран 
27.45.12.50.00 Суров никел, негиран 

27:45.21 Прав и лушпи од никел 
27.45.21.00.00 Прав и лушпи од никел 

27.45.22 Жици, прачки и профили од никел 
27.45.22.00.00 Жици, прачки и профили од никел 

27.45.23 Плочи, лимови, ленти и фолии од никел 
27.45.23.00.00 Плочи, лимови, ленти и фолии од никел 

Единична 
мерка 

27.45.24 Цевки и прибор за цевки од никел Ј 

27.45.24.30.00 Цевки од никел 1 
27.45.24.50.00 Прибор за цевки од никел (спојница конена и снично) 1 

27.45.30 Други обоени метали и производи од нив; кермет, пепел и 
остатоци кои содржат метали и метални соединенија 

27.45.30.13.00 Волфрам, вклучувајќи и остатоци, отпадоци и прав кд 
27.45.30.15.00 Прачки, профини, пночи, ненти, нимови и фонии од вонфрам кд 
27.45.30.17.00 Мопибден и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци кд 
27.45.30.23.00 Тантал и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци кд 
27.45.30.25.00 Магнезиум и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци кд 
27.45.30.27.00 Кобалтно мате и други меѓупроизводи на металургијата на кобалт и негови кд 

производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци 
27.45.30.33.00 Бизмут и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци кд 
27.45.30.35.00 Кадмиум, суров (вклучувајќи и остатоци и отпадоци) и прав кд 
27.45.30.37.00 Производи од кадмиум кд 
27.45.30.43.00 Титан и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци кд 
27.45.30.45.00 Циркониум и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци кд 
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27.45.30.47.00 Антимон и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци 
27.45.30.53.00 Манган и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци 
27.45.30.55.00 Берилиум, хром, германиум и нивни производи, вклучувајќи и остатоци и 

отпадоци 
27.45.30.57.00 Кермет и негови производи, вклучувајќи и остатоци и отпадоци 

\ 

27.45.41.00.00 

2745.41 Пепел и остатоци кои главно содржат ванадиум и други 
метали или метални соединенија 

Пепел и остатоци кои главно содржат ванадиум и други метали или 
метални соединенија 

27.45.42 Отпадоци и остатоци од никел 
27.45.42.00.00 Отпадоци и остатоци од никел (од механичка обработка и слично) 

27.51 Лиење на железо 
27.51.11 Темпериран (ковкаст) одливок 

27.51.11.10.00 Делови за патнички возила, од темпериран (ковкаст) одливок 
27.51.11.30.00 Делови на куќишта на куглични лежишта и обични осовини, од темпериран 

(ковкаст) одливок 
27.51.11.40.00 Други делови на клипни мотори и механички погони од темпериран 

(ковкаст) одливок 
27.51.11.50.00 Делови на други производи на матиноградбата, од темпериран (ковкаст) 

одливок 
27.51.11.90.00 Делови за друга примена, од темпериран (ковкаст) одливок 

27.51.12 Нодуларен одливок 
27.51.12.10.00 Делови на патнички возила, од нодуларен одливок 
27.51.12.20.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина, од Модуларен одливок 
27.51.12.30.00 Делови на куќишта на куглични лежишта и обични осовини, од нодуларен 

одливок 
27.51.12.40.00 Други делови на клипни мотори и механички погони, од нодуларен 
27.51.12.50.00 Делови на други производи на машиноградбата, од нодуларен одливок 
27.51.12.90.00 Делови за друга примена, од нодуларен одливок 

ЕдиНична 7 

мерка 

кд 
кд 
кд 

кд 

27.51.13 Сива одливка 
27.51.13.10.00 Делови на патнички возила, од сива одливка 
27.51.13.20.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина, од сива одливка 
27.51.13.30.00 Делови на куќишта на куглични лежишта и обични осовини, од сива 

одливка 
27.51.13.40.00 Други делови на клипни мотори и механички погони, од сив одливка 
27.51.13.50.00 Делови на други производи од машиноградбата, од сива одливка 
27.51.13.90.00 Делови за друга примена, од сива одливка 

27.52 Леење на челик 
27.52.10 Челична одливка 

27.52.10.10.00 Делови на патнички возила 
27.52.10.30.00 Делови на куќишта на куглични лежишта и обични осовини 
27.52.10.40.00 Други делови за клипни мотори и механички погони 
27.52.10.50.00 Делови на други производи На машиноградбата 
27.52.10.90.00 Делови за други примени 

27.53 Леење на лесни (обоени) метали 
27.53.10 Одливка од лесни (обоени) метали 

27.53.10.10.00 Делови на патнички возила 
27.53.10.20.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина 
27.53.10.30.00 Делови на куќишта на куглични лежишта и обични осовини 
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27.53.10.40.00 Други делови на клипни мотори и механички погони 
27.53.10.50.00 Делови на други производи на машиноградбата 
27.53.10.90.00 Делови за други примени 

27.54 Леење на други обоени метали 
27.54.10 Одливка од други обоени метали 

27.54.10.10.00 Делови на патнички возила 
27.54.10.20.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина 
27.54.10.30.00 Делови на куќишта на куглични лежишта и обични осовини 
27.54.10.40.00 Други делови на клипни мотори и механички погони 
27.54.10.50.00 Делови за други производи на машиноградбата 
27.54.10.90.00 Делови за други примени 

28 Производство на производи од метал, освен 
машини и опрема 

28.11 Производство на метални конструкции и нивни 
28.11.10 Монтажни згради од метал 

28.11.10.30.70 Монтажни згради, од железо или челик 
28.11.10.30.01 Монтажни хали и хангари (вклучувајќи и од цевки), од железо или челик 
28.11.10.30.02 Монтажни киосци, од железо или челик 
28.11.10.30.03 Монтажни контејнери за живеење и метални куќи, од железо или челик 
28.11.10.30.04 Други монтажни згради, од железо или челик 
28.11.10.50.00 Монтажни згради од алуминиум 

* 

V 
* 

1 

I; парч 
I; парч 
I; парч 
1; парч 
I; парч 

парч 

28.11.21 Мостови и нивни делови (скелети), од железо или челик 

28.11.21.00.00 Мостови и нивни делови (скелети), од железо или челик 1; парч. 

28.11.22 Кули и решеткаста столбови, од железо или челик 
28.11.22.00.70 Кули и решеткасти столбови, од железо или челик 
28.11.22.00.01 Столбови за висок напон,од железо или челик 
28.11.22.00.02 Други кули и решеткасти столбови, од железо или челик 

1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 

28.11.23 Други конструкции и нивни делови, плочи, прачки, 
профили и слично, од железо, челик или алуминиум 

28.11.23.10.90 Јамски потпирачи, оплати, скели и слични конструкции, рд железо или 1; парч. 
28.11.23.13.50 Потпирачи за носечки ѕидови, од железо или челик 1; парч. 
28.11.23.15.50 ' Потпирачи за галерии (освен лакови), од железо или челик I; парч. 
28.11.23.17.50 Други потпирачи, од железо или челик - 1 
28.11.23.30.00 Брани, насипи, врати за насипи, од железо или челик I 
28.11.23.40.00 Изолациони елементи за конструкции (плочи, профили), претежно од 1 

метални плочи 
.28.11.23.50.00 Други елементи на конструкции, претежно од метални плочи 1 
28.11.23.60.00 Други конструкции, од железо или челик I; парч. 
28.11.23.70.00 Алуминиумон конструкции и нивни делови (освен врати и прозорци, нивни 1; парч. 

^ рамки и прагови), неспомнати на друго место 

Т/Г', -"ИГО.1 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

28.11.90 Инсталирање на специфични метални конструкции на 
самото место 

28.11.90.00.00 Инсталирање на специфични метални конструкции на самото место илј.ефек.час 

28.12 Производство на градежна столарија од метал 
28.12.10 Врати, прозорци, нивни рамки и прагови за врати од 

железо, челик или алуминиум 
28.12.10.30.90 Врати, прозорци,нивни рамки и прагови за врати, од железо или челик \\ илј.парч. 
28.12.10.33.50 Врати, нивни прагови, рамки и капаци, од железо или челик I; илј.парч. 
28.12.10.35.50 Прозорци, од железо или челик I; илј.парч. 
28.12.10.37.50 Прозорци, застаклена од железо или челик 1; илј.парч. 
28.12.10.50.90 Врати, прозорци, нивни рамки и прагови за врати од алуминиум I; илј.парч. 
28.12.10.53.50 Врати, нивни прагови, рамки и капаци, од алуминиум 1; илј.парч. 
28.12.10.55.50 Прозорци,од алуминиум 1; илј.парч. 
28.12.10.57.50 Прозорци, застаклена од алуминиум I; илј.парч. 

28.21 Производство на цистерни, резервоари и слични 
садови од метал 

28.21.11 Цистерни, резервоари и слични садови од железо, челик 
или алуминиум, со зафатнина поголема од 3001 

28.21.11.10.00 Резервоари, цистерни,од железо или челик, со зафатнина поголема од 1; илј.парч. 
3001, за гасови 

28.21.11.20.00 Резервоари, цистерни од железо или челик, со зафатнина поголема од (; илј.парч. 
3001, за течности, со облога или топлинска изолација 

28.21.11.30.00 Други резервоари и цистерни, за течности, од железо или челик, со I; илј.парч. 
зафатнина поголема од 3001 

28.21.11.50.00 Резервоари, цистерни, бочви и слични садови, од железо или челик, со I; илј.парч. 
зафатнина поголема од 3001, за цврсти предмети 

28.21.11.70.00 Резервоари, цистерни итн.,за сите видови материјали (освен за I; илј.парч. 
компримирани гасови), од алуминиум, со зафатнина поголема од 3001 

28.21.12 Садови за компримирани и течни тасови, од желЈезо, челик 
или алуминиум 

28.21.12.30.00 Садови за компримирани и течни гасови, од железо или челик I; илј.парч. 
28.21.12.50.00 Садови за компримирани и течни гасови, од алуминиум I; илј.парч. 

28.21.90 Поправки и одржување на цистерни, резервоари и садови 
од метал 

28.21.90.00.00 Поправки и одржување на цистерни, резервоари и садови од метал илј.ефек.час. 

28.22.11.30.00 

28.22.11.50.00 

28.22 Производство на радијатори и котли за централно греење 
со топла вода 

28.22.11 Радијатори за централно греење со топла вода, од железо 
или челик 

Радијатори за централно греење со топла вода и нивни делови, од лиено 
железо 
Радијатори за централно греење со топла вода и нивни делови 

28.22.12 Котли за централно греење 
28.22.12.00.90 Котли за централно греење (освен оние од шифра 28.30.11) 
28.22.12.03.50 Котли за централно греење, на гас 
28.22.12.05.50 Котли за централно греење, на течни горива 
28.22.12.07.50 Котли за централно греење, на цврсти и други горива 

I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

28.22.13 Делови на котли за централно греење 
28.22.13.00.00 Делови на котли за централно греење 

28.22.90 Поправки и одржување на котли за централно греење 
28.22.90.00.00 Поправки и одржување на котли за централно греење, вклучувајќи ги и 

оние за домаќинствата 

28.30 Производство на парни котли, освен котли за 
централно греење со топла вода 

28.30.11 Парни котли и други генератори на пареа; котли за 
прегреана вода 

28.30.11.10.00 Парни котли, водоцевни, со капацитет на производство на пареа поголем 
од 451/час 

28.30.11.30.00 Парни котли, водоцевни, со капацитет на производство на пареа до 
вклучително 451/час 

28.30.11.50.00 Други парни котли и генератори на пареа,неспомнати на друго место 
(вклучувајќи и хибридни котли) 

28.30.11.70.00 Котли за прегреана вода 
28.30.12 Помошни уреди за котли; кондензатори за енергетски 

единици за водена и друга пареа 
28.30.12.30.70 Помошни уреди за котли (од шифрата 28.22.42 и 28.30.11) ( 

28.30.12.30.01 Загревачи на вода (економајзери) за парни котли и котли за прегреана 
вода 

28.30.12.30.02 Други помошни уреди за котли (од шифрите 28.22.12 и 28.30.11) 
28.30.12.50.00 Кондензатори за енергетски единици за водена и друга пареа 

1; парч. 

илј.ефек.час. 

1; парч. 

I; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

V 
1 

28.30.13 Делови на парни котли 
28.30.13.30.00 Делови на парни котли и котли за прегреана вода 
28.30.13.50.00 Делови на помошни уреди (од шифра 28.30.12) 

28.30.21 Нуклеарни реактори 
28.30.21.00.00 Нуклеарни реактори 

28.30.22.00.00 
28.30.22 Делови на нуклеарни реактори 
Делови на нуклеарни реактори 

28.30.91.00.00 

28.30.92.00;00 

1 

28.30.91 Инсталирање на парни котли, освен котли џа централно 
греење со топла вода, вклучувајќи го и придружниот 
состав на цевки 

Инсталирање на парни котли, освен котли за централно греење со топла илј.ефек.час 
вода 

28.30.92 Поправка и одржување на парни котли, освен котли за 
централно греење со топла вода 

Поправка и одржување на парни котли освен котли за централно греење илј.ефек.час 
со топла вода 

28.40 Ковање, пресување, штанцување и валање на 
метали, металургија на прав 

28.40.11 Ковање на метали 
28.40.11.33.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина, од челик, слободно 

ковани 
28.40.11.35.00 Делови на машини, апарати, инструменти, возила, од челик, слободно 

ковани 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот Единична 
мерка 

28.40.11.37.00 Делови на други производи од машиноградбата, од обоени метали, 
слободно ковани 

28.40.11.51.00 Делови на патнички возила, од челик, ладновлечени 
28.40.11.52.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина, од челик, 
28.40.11.53.00 Други делови на клипни мотори и механички погони, од челик, 

ладновлечени 
28.40.11.54.00 Делови на други производи на машиноградбата, од челик, ладновлечени 
28.40.11.56.00 Делови на електротехнички производи, од челик, ладновлечени 
28.40.11.57.00 Делови за друга намена, од челик, ладновлечени 
28.40.11.58.00 Делови за машини, апарати, инструменти, возила, од обоени метали, 

ладновлечени I 
28.40.12 Штанцување на метали 

28.40.12.10.00 Делови на патнички возила, од челик, ковани во калап 
28.40.12.23.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина, од челик, ковани во 

калап 
28.40.12.25.00 Делови на купишта на куглични лежишта и обични осовини,од челик, 

ковани во калап 
28.40.12.30.00 Други делови на клипни мотори и механички погони, од челик, ковани во 

калап 
28.40.12.40.00 Делови на земјоделски и шумарски машини,апарати и орудија, од челик, 

ковани во калап 
28.40.12.50.00 Делови на дигалки и кранови, од челик, ковани во калап 
28.40.12.60.00 Делови на машини за градежништвото и производство на градежен 

материјал,од челик, ковани во,калап 
28.40.12.70.00 Делови на други производи од машиноградбата,од челик, ковани во калап 
28.40.12.80.00 Делови за шински возила или авиони, од челик, ковани во калап 
28.40.12.90.00 Делови од машини, апарати, инструменти, возила, од обоени метали, 

ковани во калап 

28.40.13^ Друго обликување на метали 
28,40.13.10.00 Делови на патнички возила, од челичен лим (свиткани, влечени и режани) 
28.40.13.20.00 Делови на клипни мотори и механички погони, од челичен лим (свиткани, 

влечени, режани) 
28.40.13.30.00 Делови на други производи од машиноградбата,од челичен лим (свиткани, 

влечени, режани) 
28.40.13.40.00 Делови на електротехнички производи,од челичен лим (свиткани, 

влечени, режани) 4 

28.40.13.50.00 Делови за други намени, од челичен лим (свиткани, влечени, режани) 
28.40.13.70.00 Делови од лим од обоени метали (свиткани, влечени, режани) 

28.40.20 Металургија на прав 
28.40.20.10.00 Делови на патнички возила, од производите на металургијата на челичен 

прав 
28.40.20.20.00 Делови на преносни осовини и менувачи на брзина, од производите на 

металургијата на челичен прав 
28.40.20.30.00 Делови за клипни мотори и погонски елементи (пумпи,лежишта и слично), 

од производите на метапургијата на челичен прав 
28.40.20.40.00 Делови на други производи на машиноградбата, од прозводите на 

металургијата на челичен прав 
28.40.20.50.00 Делови на електротехнички производи, од производите на металургијата 

на челичен прав 
28.40.20.70.00 Делови за други намени, од производите на металургијата на челичен 

прав 
28.40.20.80.00 Делови за други намени, од производите на металургијата на прав, од 

обоени метали 
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Шифра на 
производот 

28.51.11.30.00 
28.51.11.50.00 
28.51.11.70.00 
28.51.11.90.00 

Опис на производот 

28.51 Обработка и пресвлекување на метали 
28.51.11 Пресвлекување со метал 
Пресвлекување на метал со потопување во растопени метали 
Пресвлекување на метал со топлинско прскање 
Пресвлекување на цинк со електролиза и хемиска обработка 
Пресвлекување на други метали (со никел, бакар, хром итн.) со 
електролиза и хемиска обработка 

Единична 
мерка 

илј.ефек.час 
илј.ефек.час 
илј.ефек.час 
илј.ефек.час 

28.51.12 Пресвлекување со неметали 
28.51.12.30.00 Пластифицирање илј.ефек.час 
28.51.12.50.00 Друго пресвлекување (фосфатирање итн.) илј.ефек.час 

28.51.21 Топлинска обработка, освен пресвлекување со метали 

28.51.21.00.00 Топлинска обработка, освен пресвлекување со метали илј.ефек.час 

28.51.22 Друга површинска обработка на метали 
28.51.22.30.00 Боење, лакирање илј.ефек.час 
28,51.22.50.00 Површинска обработка на метали со анодна оксидација илј.ефек.час 
28.51.22.70.00 Површинска обработка на метали со водена пареа во вакуум илј.ефек.час 
28.51.22.90.00 Друга површинска обработка на метали илј.ефек.час 

28.52 Општи механички работи 
28.52.10 Услуги на општи механички работи 

28.52.10.31.00 Делови за арматура (вклучувајќи и санитарна) 
28.52.10.33.00 Делови за други производи од машиноградбата 
28.52.10.35.00 Делови за патнички возила 
28.52.10.37.00 Делови за воздухопловни возила 
28.52.10.53.00 Делови за електротехнички производи 
28.52.10.55.00 Делови за производи на прецизната механика и оптика 
28.52.10.70.00 Делови за шински возила 

28.61 Поизводство на сечила 
28.61.11 Ножеви, освен за машини, ножици и нивни сечила 

28.61.11.13.00 Трпезни ножеви, со фиксирани сечила, со рачка од не'рѓосувачки челик I; илј.парч. 
28.61.11.19.00 Други трпезни ножеви, со фиксирани сечила I; илј.парч. 
28.61.11.20.00 Ножеви, со фиксирани сечила (освен трпезни) I; илј.парч. 
28.61.11.30.00 Ножеви (освен оние со фиксирани сечила) 1; илј.парч. 
28.61.11.50.00 Рачки и сечила на ножеви од базни метали I; илј.парч. 
28.61.11.70.00 Ножици (фризерски, кројачки и ел.) и нивни сечила I; илј.парч. 

28.61.12 Апарати за бричење, бричеви и сечила за бричење 
(жилети), вклучувајќи ги и недовршените сечила во лента 

28.61.12.33.00 Апарати за бричење, со незаменливи сечила(жилети), електрични кд.; илј.парч. 
28.61.12.39.00 Бричеви и други апарати за бричење, освен електрични кд.; илј.парч. 
28.61.12.50.00 Жилети, вклучувајќи ги и полупроизводите за нив ,во лента кд.; илј.парч. 
28.61.12.90.00 Делови за бричеви и апарати за бричење (освен за кд.; илј.парч. 

електрични),неспомнати на друго место 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

28.61.13 

28.61.13.30.90 

28.61.13.33.50 

28.61.13.35.50 
28.61.13.50.00 

Други ножеви и прибор; прибор за маникирање и 
педикирање 

Ножеви за хартијата отворање на писма,бришење (стружење-радирање), 
за острење на моливи и сечила за нив 
Ножеви за канцелариски потреби: за хартија, за бришење, за отворање на 
писма и друго 
Острилки за моливи и нивни сечила 
Сетови и направи за маникирање или педикирање (вклучувајќи и егиња за 
нокти) 

28.61.13.70.00 Други ножарски производи 

28.61.14 Лажици, вилушки, црпалки, лажици за пена, прибор за 
колачи, ножеви за риба, путер, штипки за шеќер и сличен 
кујнски и трпезен прибор 

Прибор за јадење и друг трпезен прибор, од не рѓосувачки челик 
Прибор за јадење и друг трпезен прибор, неспомнат на друго место 
Прибор за јадење и друг трпезен прибор, од базни метали, позлатен, 
посребрен или платиниран 
28.62 Производство на алати 
28.62.10 Рачен алат што се користи во земјоделството, 

хортмкултурата или во шумарството 
Дурин и лопати 
Вили за земјоделството, хортикултурата или шумарството 
Крампови, казми, мотики и гребла 
Секири, косири и сличен алат за сечење и цепење 
Ножици, што се користат со една рака (вклучувајќи и ножици за живина) 
Ножици, што се користат со помош на двете раце (ножици за жива 
ограда,ножици за режење гранки и слични ножици) 
Коси, српови и друг рачен алат за земјоделството, хортикултурата и 
шумарството 

28.61.14.30.00 
28.61.14.50.00 
28.61.14.70.00 

28.62. 
28.62. 
28.62. 
28.62. 
28.62. 
28.62. 

10.10.00 
10.20.00 
10.30.00 
10.40.00 
10.50.00 
10.60.00 

28.62.10.70.00 

28.62.20.10.00 
28.62.20.20.00 
28.62.20.23.00 
28.62.20.25.00 
28.62.20.30.00 
28.62.20.31.00 

28.62.20.33.00 

28.62.20.35.00 

28.62.20.37.00 

28.62.20.50.00 
28.62.20.53.00 

28.62.20.55.00 

28.62.20.91.00 
28̂ 62.20.93.00 
28.62.20.95.00 

• ' / 

28.62.20 Рачни пили, листови за пили од сите видови 
Рачни пили \ 
Лентасти листови за пили 
Листови за лентасти пили, за обрабоЈка на метал 
Листови за лентасти пили, за обработка на други материјали 
Кружни листови за пили, со работни делови од челик 
Кружни листови за пили, со работен дел од челик, со вметнати запци 
или сегменти 
Кружни листови за пили, за обработка на метал, со работен дел од челик, 
со размер до 315 т т 
Кружни листови за пили, за обработка на метал, со работен дел од челик, 
со размер поголем од 315 т т 

' Кружни листови за пили, за обработка на други материјали, со работен 
дел од челик 
Други кружни листови за пили (вклучувајќи ги и деловите) 
Кружни листови за пили, со работен дел што не е од челик, со вметнати 
запци или сегменти 
Кружни листови за пили, со работен дел што не е од челик, без вметнати 
запци или сегменти 
Режни синџири за пили 
Рамни листови за пили, за обработка на метал 
Други листови заобработкана метал,неспомнати на друго место 

1; илј.парч. 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

1; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

28.62.20.99.00 Други листови за пили, за обработка на други материјали, со работен дел I; илј.парч. 
од челик 

28.62.30 Друг рачен алат 
28.62.30.13.00 Турпии, рампи и сличен алат, рачен I; илј.парч. 
28.62,30.15.00 Пинцети I; илј.парч. 
28.62.30.17.00 Штипки, клешти и слични алати, неспомнати на друго место I; илј.парч. 
28.62.30.23.00 Ножици за сечење метал и сличен рачен алат I; илј.парч. 
28.62.30.25.00 Секачи за цевки, секачи за клинци.дупчалки, клешти за дупчење и слични 1; илј.парч. 

алати, рачни 
28.62.30.33.00 Клучеви за шрафови, со фиксен отвор.рачни ( ' I; илј.парч. 
28.62.30.35.00 Клучеви за шрафови, со подвижен отвор, рачни I; илј.парч. 
28.62.30.37.00 Прстени (отвори)за зацврстување на заменливи алати, со или без рачки 1; илј.парч. 
28.62.30.53.00 Алати за дупчење, нарежување и врежување на навои, рачни илј.парч. 
28.62.30.55.00 Чекани и ковачки чекани, рачни I; илј.парч. 
28.62.30.57.00 Рендиња, диета и слични алати за обработка на дрво 1; илј.парч. 
28.62.30.63.00 Одвртки I; илј.парч. 
28.62.30.65.00 Рачен алат за домаќинството (вклучувајќи и дијамант за сечење стакло) 1; илј.парч. 
28.62.30.73.00 Други алати што ги користат ѕидарите, калапарите, леарите, цементарите I; илј.парч. 

и слично 
28.62.30.75.00 Пиштол за набивање заковки, шајки, чепови ,нитни и слично I; илј.парч. 
28.62.30.79.00 Друг рачен алат, неспомнат на друго место 1; илј.парч. 
28.62.30.83.00 Ламби за лемење I; илј.парч. 
28.62.30.85.00 Менгемиња, стегалки и слично, рачни I; парч. 
28.62.30.87.00 Наковална преносни ковачници, точила за постаменти, вртени со рака или парч. 

педал 

28.62.40 Заменливи делови за рачен алат, на механички или 
електричен погон или за алатни машини 

28.62.40.11.00 Алат за изрежување, со работен дел од синтериран метален карбид I; илј.парч 
28.62.4013.00 Алат за нарежување, со работен дел кој не е од синтериран метален I; илј.парч 

карбид 
28.62.40.14.00 Водоводен алат I; илј.парч 
28.62.40.15.00 Алат за врежување, со работен дел од синтетриран метален карбид I; илј.парч 
28.62.40.16.00 Алати за предење 1; илј.парч 
28.62.40.17.00 Алат за врежување, со работен дел што не е од синтериран метален илј.парч 

карбид 
28.62.40.19.00 Алат за врежување и изрежување, за обработка на други 1; илј.парч 

материјали,освен метали 
28.62.40.23.00 Алат за дупчење, со работен дел од дијаманти I; илј.парч 
28.62.40.25.00 Ѕидарски бургии, со работен дел од други материјали, освен дијаманти илј.парч 
28.62.40.27.00 Алат за дупчење на детали, со работен дел од синтериран метален I; илј.парч 
28.62.40.31.00 Алат за дупчење на метали, со работен дел од челик, со голема брзина 1; илј.парч 

на вртење 
28.62.40.33.00 * Алат за дупчење на метали,со работен дел од други материјали I; илј.парч 
28.62.40.35.00 Алат за дупчење на други материјали, со работен дел од други материјали I; илј.парч 
28.62.40.37.00 Алат за проширување на отвори со дупчење, со работен дел од дијаманти 1; илј.парч 
28.62.40.41.00 Алат за проширување на отвори со дупчење, за обработка на метал,со I; илј.парч 

работен дел од синтериран метален карбид 
28.62.40.43.00 Алат за проширување на отвори со дупчење, за обработка на метал. со 1; илј.парч 

работен дел од1други материјали 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

4 28.62.40.45.00 

28.62.40.47.00 

28.62.40.48.00 
28.62.40.49.00 
28.62.40.50.90 

28.62.40.53.50 

28.62.40.55.50 

28.62.40.61.00 

28.62.40.65.00 

28.62.40.67.00 

28.62.40.69.00 
28.62.40.71.00 
28.62.40.74.00 
28.62.40.75.00 
28.62.40.77.00 

28.62.40.79.00 
28.62.40.81.00 
28.62.40.83.00 
28.62.40.85.00 
28.62.40.87.00 

28.62.40.89.00 

Алат за проширување на отвори со дупчење, на други материјали, со 
работен дел од други материјали 
Алат за дупчење на метали, со работен дел од синтериран метален 
карбид 

Алати за дупчење, за работен метал 
Алат за дупчење на метали,со работен дел од други материјали 
Алат за глодање, за обработка на метали, со работен дел од синтериран 
метален карбид 

Алат за глодање, за обработка на метали, со работен дел од синтериран 
метален карбид, освен алат за глодање со назабени тркала 

Алат за глодање, за обработка на метали, со работен дел од синтериран 
метален карбид, со назабени тркала 

Алат за глодање, со рачка, за обработка на метали, со работен дел од 
други материјали, освен од синтериран метален карбид 

Алат за глодање, за обработка на метали, со назабени тркала, со работен 
дел од други материјали, освен од синтериран метален карбид 

Друг алат за глодање, за обработка на метали, со работен дел од други 
материјали, освен од синтериран метален карбид 

Алат за глодање, за обработка на други материјали (освен метали), други 
Алат за стружење метали, со работен дел од синтериран метален карбид 
Алати за заоблување на метали 
Алат за стружење на метали, со работен дел од дијаманти , ' ' 
Алат за стружење на метали,со работен дел од други материјали, освен 
од синтериран метален карбид или дијаманти 
Алат за стружење (освен на метали), други 
Заменливи делови на алати, со работен дел од дијаманти 
Вметоци за изрежување и врежување на вијоци 
Алат за изработка на запчаници 
Други заменливи делови на алати, со работен дел од синтериран метален 
карбид 
Други заменливи делови на алати, со работен дел од други материјали 

Единична 
мерка 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
/ 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

28.62.50 Друг алат I; илј.парч. 
28.62.50.13.00 Алат за дупчење на карпи и земја,со работен дел од метален карбид или I; илј.парч. 

кермет 
28.62.50.15.00 Алат за дупчење на карпи и земја,со работен дел од дијамант " 1; илј.парч. 
28.62.50.17.00 Алат за дупчење на карпи и земја,со работен дел од други материјали 1; илј.парч. 
28.62.50.23.00 Матрици за влечење и екструдирање на метали, со работен дел од I; илј.парч. 

дијамант 
28.62.50.25.00 Матрици за влечење и екструдирање на метали, со работен дел од I; илј.парч. 

синтериран метален карбид 
28.62.50.27.00 Матрици за влечење и екструдирање на метали, со работен дел од други 1; илј.парч. 

материјали 
28.62.50.33.00 Алат за пресување, ковање, извлекувале и слично, од метали 1; илј.парч. 
28.62.50.39.00 Алат за пресување, ковање, извлекување и слично, од други материјали I; илј.парч. 
28.62.50.43.00 Ножеви и сечила, за машини или за механички направи, за обработка на 1; илј.парч. 

метали 
28.62.50.45.00 Ножеви и сечила, за машини и механички направи, за обработка на дрво I; илј.парч. 
28.62.50.53.00 Кружни ножеви и сечила, за кујнски апарати и машини што се користат во I; илј.парч. 

прехранбената индустрија 
28.62.50.55.00 Други ножеви и сечила, за кујнски апарати и машини што се користат во I; илј.парч. 

прехранбената индустрија -
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

28.62.50.63.00 Ножеви и сечила, за машини во земјоделството, хортикултурата и 
шумарството 
Ножеви и сечила, за машини и механички направи во индустријата 
Заменливи плочки,стапчиња и слично (според 1ЅО 1832), за обработка на 
метали 

28.62.50.90.90 Други плочки, стапчиња,врвови, игли и слично, за алат, немонтирани, од 
синтериран метален карбид и кермет 
Други плочки за алати 
Стапчиња,врвови, игли и друго,немонтирани, за обработка на метали, од 
метален карбид 

28.62.50.65.00 
28.62.50.67.00 

28.62.50.93.50 
28.62.50.95.50 

28.63.11.30.00 
28.63.11.50.00 
28.63.11.70.00 

28.63. 
28.63. 
28.63. 
28.63. 
28.63. 
28.63. 

28.63 Производство на брави и окови 
28.63.11 Ќатанци и брави за моторни возила, брави за мебел, од 

прости метали 
Катанци, од прости метали 
Брави, за моторни возила,од прости метали 
Брави за мебел, од прости метали 
28.63.12 Други брави од прости метали 

12.30.00 Брави за врати во згради, со цилиндар 
12.50.00 Брави за врати во згради, без цилиндар 
12.70.90 Други брави, од прости метали 
12.73.50 Брави за каси и сефови 
12.75.50 Брави за велосипеди 
12.79.50 Други брави 

I; илј.парч 

1; илј.парч 
1; илј.парч 

1; илј.парч 

1; илј.парч. 
1; илј.парч 

1; илј.парч 
I; илј.парч 
1; илј.парч 

1; илј.парч 
I; илј.парч 
I; илј.парч 
I; илј.парч, 
1; илј.парч 
I; илј.парч 

28.63.13 Затворачи и окови со затворачи што имаат вградени 
брави, делови, клучеви испорачани посебно 

28.63.13.30.00 Затворачи и окови со затворачи, што имаат вградени брави, од прости 
метали 

28.63.13.50.00 Клучеви (за катанци и брави),испорачани посебно, од прости метали 
28.63.13.70.00 Делови за катанци и брави, од прости метали 

28.63.14 Окови, прибор и слични производи за моторни возила, 
врати, прозорци, мебел и слично, од прости метали 

28.63.14.10.00 Шарки, од сите видови, од прости метали 
28.63.14.20.00 Тркалца (за мебел и слично), од прости метали 
28.63.14.30.00 Други окови, прибор и слични производи, за моторни возила, од прости 

метали неспомнати на друго место 
28.63.14.40.90 Градежни окови и прибор, за згради, од прости метали,неспомнати на 

друго место 
28.63.14.43.50 Градежни окови, прибор итн., за врати и прозорци на згради, од железо и 

челик 
28.63.14.45.50 Градежни окови, прибор итн., за врати и прозорци на згради, од други 

прости метали 
28.63.14.47.50 Градежни окови, прибор итн., за згради,освен за прозорци и врати, од 

прости метали 
28.63.14.50.00 Оков, негов прибор итн., за мебел, од прости метали,неспомнати на друго 

место 
28.63.14.60.90 Оков и негов прибор, за опремување на врати, скали, од прости метали 
28.63.14.63.50 Оков и негов прибор, за завеси на прозорци и врати, од прости метали 
28.63.14.65.00 Оков и негов прибор, од прости метали, други 
28.63.14.70.00 Автоматски затворачи на врати, од прости метали 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

28.71 Производство на бочви и слични садови од челик 

Единична 
мерка 

28.71.11 Резервоари,танкови, бочви и слични контејнери за кој и 
да било материјал, освен за гасови, од железо или челик, 
со капацитет од 50 до 3001 

28.71.11.00.00 Резервоари,танкови, бочви, итн. (освен за гасови),од железо или челик,со 
капацитет од 50 до 3001 

28.71.12 Резервоари,танкови, бочви и слични контејнери, од 
железо или челик, со капацитет до 50 0 

28.71.12.00.00 Резервоари,танкови, бочви и слични контејнери (освен за гасови), од 
железо или челик, со капацитет до 501 

28.72 Производство на амбалажа од лесни метали 
28.72.11 Амбалажа од лесни метали, освен од алуминиум 

28.72.11.30.90 Лимени кутии, за конзервирање на храна и пијалаци, од железо или 
челик,со капацитет до 501 

28.72.11.33.50 Лимени кутии, за конзервирање на храна, од железо или челик, со 
капацитет до 501 

28.72.11.35:50 Лимени кутии, за конзервирање на пијалаци,од железо или челик,со 
капацитет до 501 

28.72.11.50.90 Лимени кутии, освен за конзервирање на храна и пијалаци, од железо и 
челик, со капацитет до 501 

28.72.11.53.50 Лимени кутии, освен за конзервирање на храна и пијалаци, од железо и 
челик, со капацитет до 501, аербсол 

28.72.11.55.50 Други лимени кутии, освен за конзервирање на храна и пијалаци, од 
железо и челик, со капацитет до 501 

I; илј.парч. 

I; илј.парч 

1; илј.парч 

I; илј.парч 

1; илј.парч 

1; илј.парч 

1; илј.парч 

28.72.12.10.00 
28.72.12.30.00 
28.72.12.50.00 
28.72.12.60.00 
28.72.12.80.90 
28.72.12.83.50 
28.72.12.85.50 

28.72.12.89.50 

28.72.13.30.00 
28.72,13.50.00 
28.72.13.70.00 

28.72.12 Алуминиумов барабани, буриња, конзерви, кутии и 
слични контејнери, со капацитет до 3001 

Свитливи цевчести контејнери од алуминиум (туби),меки 1; илј.парч 
Цевчести контејнери од алуминиум, крути 1; илј.парч 
Други алуминиумов контејнери,со капацитет од 50 до 3001 1;илј.парч 
Алуминиумон контејнери,за аеросоли.со капацитет до 501 V, илј.парч 
Други алуминиумски контејнери, со капацитет до 501 1; илј.парч. 
Алуминиумов лимени кутии, со капацитет до 501,за подготовка на храна 1; илј.парч, 
Алуминиумов лимени кутии, со капацитет до 501,за подготовка на I; илј.парч 
пијалаци 
Други алуминиумон цевчести контејнери, крутигсо капацитет до 501 I; илј.парч 

28.72.13 Метални затки, затворачи, капсули и капаци за шишиња 

Крунски затки, од прости метали 1;илј.парч. 
Оловни и алуминиумон затки.со дијаметар над 21 т т I 
Други затки, затворачи, капсули и капаци, од прости метали I 

28,73 Призводство ма производи од жица 
28.73.11 Впредена жица, јажиња, кабли, плетени ленти и слично 

од железо и челик, електрично неизолирани 
28.73.11.30.00 Впредена жица, јажиња, кабли, од железо или челик, електрично 

поизолирани 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот 
Опис на производот мерка 

28.73.11.50.00 Плетени ленти, плетиво итн.,од железо и челик, електрично неизолирани 

28.73.12 Бодликава жица од железо или челик; впредена лента и 
кабли,плетени ленти и слично, од бакар или алуминиум, 
електрично неизолирани 

28.73.12.30.00 Бодликава жица или друг материјал за огради, од железо или челик 1 
28.73.12.50.70 Вплетена жица, јажиња, кабли од бакар, електрично неизолирани 1 
28.73.12.50.01 Валана жица, од бакар, неизолирана 1 
28.73.12.50.02 Влечена жица, од бакар, неизолирана I 
28.73.12.50.03 Јажиња за надземни водови, од бакар,неизолирани I 
28.73.12.50.04 Јажиња и плетеница од бакар, неизолирани 1 
28.73.12.50.05 Свиткани жици, јажиња и кабли, од бакар, неизолирани, други . 1 
28.73.12.70.00 Впредена жица, јажиња и кабли, од алуминиум,електрично неизолирани I 

28.73.13 ј Ткаенини, решетки, мрежи и огради, од железна или 
челична жица, истегнати решетки од железо, челик или 
бакар 

28.73.13.13.00 . Жичени ткаенини, бесконечни ленти за машини, од железна или челична илј.т2 

жица 
28.73.13.15.00 Други жичани ткаенини, од железна или челична жица 1; илј.т2 

28.73.13.20.00 Заварени решетки, мрежи и огради од железна или челична жица, со 1 
дебелина над 3 т т и со отвори поголеми од 100 ст2 

28.73.13.30.00 Други заварени решетки, мрежи и огради, од железна или челична жица I 
28.73.13.43.00 Решетки, мрежи и огради, од железна или челична жица, непресвлечени 1; илј.т2 

со пластични маси 
28.73.13.45.00 Решетки, мрежи и огради, од железна или челична жица,пресвлечени со { 

пластични маси 
28.73.13.50.00 Истегнати решетки, мрежи и слично, од железо или челик I 
28.73.13.60.00 Обвиткани, заварени, решетки и мрежи, од бакарна жица ( вклучувајќи и I 

бесконечни ленти за машини ) 
28.73.13.70.00 Бескрајни ленти за машини илј.т2 

28.73.13.90.00 Други производи, од бакарна жица 1 

28.73.14 Шајки, клинци, клинчиња за цртачки табли и слични 
производи 

28.73.14.10.00 Клинчиња за, цртачки табли, од железна или челична жица 1 
28.73.14.20.00 Ладно пресувани шајки, од железна или челична жица, во вид на ленти • I 

или калеми 
28.73.14.30.00 Ладно пресувани шајки, од челична жица, со содржина над 0,5 или повеќе 1 

С, зацврстени . 
28.73.14.40.00 Ладно пресувани шајки и клинци, од железна или челична 1 

жица,повикувани 
28.73.14.50.00 Други ладно пресувани шајки и клинци, од железна или челична жица I 
28.73̂ 14.60.00 Други клинци, шајки итн., од железна или челична жица , 1 
28.73.14.70.00 Клинци,шајки,клинчиња за цртачки табли итн., од бакар или делумно од 1 

бакар 
28.73.14.80.00 Клинци, шајки, клинови,шрафови, навртки итн., од алуминиум I 

28.73.15 Жици,прачки, цевки, плочи, електроди и слични 
производи обложени или исполнети со топизели 

28.73.15.10.00 Обложени електроди, за електролачно заварување, од прости метали 
28.73.15.30.00 Жица со јадро, за електролачно заварување,од прости метали 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

28.73.15.50.00 Обложени прачки и жици со јадро, од прости метали, за меко лемење, 
тврдо лемење и за заварување со пламен 

28.73.15.70.00 Жици,прачки, цевки, плочи, електроди итн., од прости метали 

Единична 
мерка 

28.73.16 Игли за шиење, плетење, хеклање и слични производи за 
рачна употреба 

28.73.16.00.00 Игли за шиење, плетење, хеклање и слични производи за рачна употреба, илј.парч. 
од железо или челик 

28.74 Производство на заковки, производи со навој, лаици 
и пружини 

28.74.11 Шрафови (вклучувајќи и со подлошка), од железо или 
челик, неспомнати на друго место 

28.74.11.13.00 Шрафови (вклучувајќи и со подлошка), од рамни плочи, со дебелина до 
6 мм, од железо или челик 

28.74.11.15.00 Шрафови (вклучувајќи и со подлошка), за зацврстување на железнички 
шини, од железо или челик 

28.74.11.17.00 Шрафови (вклучувајќи и со подлошка), без глава, од челик 
28.74.11.23.00 Шрафови (вклучувајќи и со подлошка), со уторена или вкрстена глава, од 

не'рѓосувачки челик 
28.74.11.25.00 Други шрафови(вклучувајќи и со подлошка), со глава, од железо или 

челик 
28.74.11.27.00 Шрафови, шупливи, со шестостранаглава, од нерѓосувачки челик 
28.74.11.29.00 Други шрафови,шупливи, со шестострана глава, од железо или челик 
28.74.11.31.00 Шрафови со подлошка,со шестострана глава, од не рѓосувачки челик 
28.74.11.33.00 Други шрафови со подлошка,со шестострана глава,со отпор на влечење 

помал од 800МРа, од челик 
28.74.11.35.00 Други шрафови со подлошка, со шестострана глава, со отпор на влечење 

поголем од 800 МРа, од челик 
28.74.11.39.00 Други шрафови со подлошка и глава 
28.74.11.53.00 Шрафови за прагови (тирфони), од железо или челик 
28.74.11.55.00 Шрафови за дрво, освен шрафови за прагови (тирфони), од железо или 

челик 
28.74.11.57.00 Шрафови со кука или со прстен, од нерѓосувачки челик 
28.74.11.73.00 Самоврежни шрафови, од нерѓосувачки челик 
28.74.11.75.00 Други самоврежни шрафови, од железо или челик 
28.74.11.83.00 Подлошки со навој, со отвор со дијаметар до 6тт,од нерѓосувачки челик 
28.74.11.85.00 Подлошки, од нерѓосувачки челик 
28.74.11.87.00 Други подлошки, од железо или челик 
28.74.11.90.00 Производи со навој, од железо или челик, неспомнати на друго место 

28.74.12 Подлошки, заковки и слични производи без навој, од 
железо или челик, неспомнати на друго место 

28.74.12.10.00 Подлошки со пружина и други сигурносни подлошки 
28.74.12.30.00 Други подлошки, неспомнати на друго место 
28.74.12.50.00 Заковки 
28.74.12.70.00 Затезни клинови, куки и слични производи без навој,од железо или челик 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

28.74.13 Подлошки, шрафови и слични производи со навој и без 
него, од бакар 

28.74.13.10.00 Подлошки од бакар 
28.74.13.20.00 Производи без навој, како: заковки, затезни клинови, куки итн., од бакар 
28.74.13.30.00 Шрафови за дрво, од бакар 
28.74.13.50.00 Шрафови (вклучувајќи и со подлошка), од бакар 
28.74.13.70.00 Производи со навој, од бакар, неспомнати на друго место 

Единична 
мерка 

28.74.14.13.00 
28.74.14.15.00 
28.74.14.17.00 
28.74.14.31.00 
28.74.14.33.00 
28.74.14.35.00 

28.74 
28.74, 
28.74 
28.74 
28.74 
28.74 
28.74 

14.37.00 
,14.53.00 
14.55.00 
14.60.90 
14.63.50 
14.69.50 
,14.80.00 

28.74.14 Пружини и листови за пружини од железо или челик; 
бакарни пружини 

Листени пружини и листови за нив, од челик, топло обликувани I 
Полулистечи пружини и листови за нив, од челик, топло обликувани I 
Рамни пружини и листови за нив, од челик, ладно обликувани I 
Спирални (хеликоидни) пружини, од челик, ладно обликувани I 
Спирални (хеликоидни) пружини, на притисок, од челик, ладно обликувани I 
Спирални (хеликоидни)/1ружини,на повлекување, од челик, ладно I 
обликувани 
Други спирални (хеликоидни) пружини.од челик, ладно обликувани I 
Спирални рамни пружини, од челик * 
Тркалезни (диск) пружини, од челик 1 
Пружени, од челик, неспомнати на друго место 1 
Пружини, од лачно свиткана жица, од челик I 
Пружини, од челик, неспомнати на друго место 1 
Пружини, од бакар I 
28.74.20 Синџири (освен трансмисиски)и нивни делови 
Распонечни синџири, од железо или челик \ 
Други заварени членковидни синџири (освен распонечни), од железо или I 
челик,со профил помал од 16 т т 
Други заварени членковидни синџири (освен распонечни синџири), од I 
железо или челик, со профил поголем од 16 т т 
Синџири против лизгање, од железо или челик I 
Синџири,неспомнати на друго место, од железо или челик I 
Синџири и нивни делови, од бакар 1 
Делови за синџири, неспомнати на друго место, од железо или челик I 

28.75 Производство на други производи од метал, 
неспомнати на друго место 

28.75.11 Садопери, лавабоа, кади и други санитарни предмети и 
нивни делови од железо, челик, бакар или алуминиум 

Садопери и лавабоа, од нерѓосувачки Челик I; илј.парч. 
Кади за бањање, од лиено железо (вклучувајќи и емајлирани) I; илј.парч. 
Кади за бањање , од железо (освен од лиено)или челик 1; илј.парч. 
Санитарни производи и нивни делови, од железо или челик ' илј.парч. 
Санитарни производи и нивни делови,од бакар I; илј.парч. 
Санитарни производи и нивни делови,од алуминиум I; илј.парч. 

28.75.12 Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството од 
железо, челик, бакар или алуминиум и нивни делови 

28.75.12.13.00 Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството, од лиено железо, 1; илј.парч. 
неемајлирани 

28.75.12.15.00 I Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството,од лиено железо, 1; илј.парч. 
емајлирани 

28.74.20.10.00 
28.74.20.23.00 

28.74.20.25.00 

28.7 .̂20.30.00 
28.74.20.50.00 
28.74.20.70.00 
28.74.20.80.00 

28.75.11.10.00 
28.75.11.21.00 
28.75.11.25.00 
28.75.11.31.00 
28.75.11.35.00 
28.75.11.37.00 
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'Шифрана 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

28.75.12.23.00 Трпезни и кујнски садови.од нерѓосувачки челик I; илј.парч. 
28.75.12.29.00 Други производи за домаќинството, од нерѓосувачќи челик . I; илј.парч. 
28.75.12.33.00 Трпезни и кујнски садови, емајлирани 1; илј.парч. 
28.75.12.35.00 Други трпезни и кујнски производи, од железо или челик,емајлирани илј.парч. 
28.75.12.43.00 Други трпезни и кујнски производи, од железо или челик,неспомнати на 1; илј,парч. 

друго место 
28.75.12.49.00 Други производи за домаќинството, полирани или боени I; илј.парч. 
28.75.12.53.00 Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови, од I; илј.парч. 

бакар 
28.75.12.55.00 Трпезни; кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови, од 1; илј.парч. 

пиен алуминиум 
28.75.12.57.00 Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови, од 1; илј.парч. 

алуминиум (освен од лиен) 
28.75.12.70.00 Мали кујнски неелектрични апарати, рачни, со тежина до 10 кд, за 1; илј.парч. 

подготвување на храна и пијалаци (за сечење месо, мелење зеленчук, ' 
сечење на овошје и слично) 

28.75.12.80.00 Челична волна, перничиња за триење или полирање, ракавици итн.* од X; илј.парч. 
железо или челик 

28.75.21 Каси, сефови, врати и прегради за трезори, од прости 
метали 

28.75.21.30.00 Армирани и зајакнати каси и сефови, од прости метали илј.парч. 
28.75.21.50.00 Армирани и зајакнати врати и прегради, со брави за трезори, од прости 1; илј.парч. 

метали 
28.75.21.70.00 Касети за пари, документи и слично, од прости метали 1; илј.парч. 

28.75.22 Ситна канцелариска опрема од прости метали 
28.75.22.00.00 Ормари за архиви, ормари за картотеки,кутии за сортирање на I; илј.парч. 

документи,регаип за хартија итн., од прости метали 

28.75.23 Механизми за корици со слободни листови и за 
фасцикли,спојници за акти и спојници во "лента", од 
прости метали 

28.75.23.30.00 Механизми за корици со слободни листови и за фасцикли,од прости 
28.75.23.50.00 Прошиени спојници во "лента", од прости метали 
28.75.23.70.00 Спојница аголници итн. за акти ,од прости метали 

1 
I; илј.парч. 

7 1 

28.75.24 Статуети, рамки за фотографии, слики и слични 
1 производи за украсување и огледала од прости метали 

28.75.24.00.00 Статуети, рамки за фотографии, слики и слични производи за украсување 
и огледала, од прости метали 

28.75.25 Колци, ринглички,заковки и слично, од прости метали 
28.75.25.30.90 Колци, ринглички,затварани итн., од прости металија облека, обувки и 

слична намена 
28.75.25.33.50 Колци, ринглички.затварачи итн., од прости метали, прицврстени на 

текстилна подлога 
28.75.25.39.50 Колци, ринглички,затварачи итн., од прости метали, други (освен 

прицврстени на текстилна подлога) 
28.75.25.50.90 Цевчести или чаталести закоски, од прости метали 
28.75.25.53.50 Слепи заковки , 
28.75.25.59.50 Други заковки, од прости метали 
28.75.25.70.90 Заковки и слични производи и нивни делови, од прости метали 
28.75.25.73.50 Други заковки и слично, освен за рачни торби, од прости метали 
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Опис на производот 

28.75.25.75.50 Заковки и слични затворани за рачни торби, од прости метали 
28.75.25.79.50 Други затворачи, од прости метали 

28.75.26 Пропелери и лопатки за бродови и чамци 
28.75.26.00.00 Пропелери и лопатки за бродови и чамци 

Единична 
мерка 

I; илј.парч. 

28.75.27 Други производи од прости метали, неспомнати на друго 
место 

28.75.27/11.00 Котви, кукачки и нивни делови, од лиено железо или челик 1; илј.парч. 
28.75.27.13.00 Производи од нетемпирано лиено железо, неспомнати на друго место I; илј.парч. 

(решетки за канализација, паравани итн.) 
28.75.27.15.00 Топки и слични производи, за мелници, од пиен челик I 
28.75.27.17.00 Лиени производи, од железо или челик, неспомнати на друго место 1 
28.75.27.21.00 Топки и слични производи, за мелници,7 од ковано железо или челик 1; илј.парч. 
28.75.27.23.00 Ковани производи, од железо или челик, неспоманати на друго место 1; илј.парч. 
28.75.27.25.00 Производи од железна или челична жица (кафези, кошнички и 1; илј.парч. 

слично),неспомнати на друго место 
28.75.27.27.00 Кутии за цигари, пудра, козметика и слично, од железо или челик 1; илј.парч. 
28.75.27.31.00 Скали и скалила, од железо или челик 1; илј.парч. 
28.75.27.33.00 Палети и други платформи за ракување со стоки, од железо или челик I; илј.парч. 
28.75.27.35.00 Калеми за намотување на кабли, цевки-и слично, од железо или челик 1; илј.парч. 
28.75.27.37.00 Немеханички вентилатори, жлебови, куки и слично, за употреба во 1 

градежништвото, од железо или челик 
28.75.27.41.00 Перфорирани кабли и слични производи за филтрирање на вода (пред 1 

влез во канализација), од железо или челик 
28.75.27.43.00 Откривки и отпресоци, слободно ковани, од железо или челик 1 
28.75.27.45.00 Откривки и отпресоци, ковани во калап, од железо или челик I 
28.75.27.49.00 Други производи, од железо или челик илј.парч. 
28.75.27.51.00 Игли за плетење и хеклање, од алуминиум I; илј.парч. 
28.75.27.52.00 Ткаенини, решетки, мрежи и огради,од алуминиум I; илј.т2 

28.75.27.53.00 Други производи, од пиен алуминиум I 
28.75.27.55.00 Други производи од алуминиум,освен од пиен 1; илј.т2 

28.75.27.57.00 Лиени, обликувани, пресувани и ковани производи од бакар, поинаку кд 
необработени 

28.75.27.59.00 Производи од бакар, неспомнати на друго место кд 
28.75.27.61.00 Ткаенини, решетки, мрежи и огради од жица од никел кд; т 2 

28.75.27.62.00 Други производи од никел, неспомнати на друго место кд 
28.75.27.63.00 Други производи од олово, неспомнати на друго место кд 
28.75.27.65.00 Производи од цинк, неспомнати на друго место кд 
28.75.27.66.00 Други производи од калај, неспомнати на друго место кд 
28.75.27.81.00 Кукачки за закачување на шапки, конзоли, палта* од прости метали кд; парч. 
28.75.27.82.00 Ѕвона, гонгови, итн., неелектрични, од прости метали кд 
28.75.27.83.00 Свитливи (ребрасти) цевки, од железо или челик I 
28.75.27.85.00 Свитливи (ребрасти) цевки, од други прости метали I 
28.75.27.87.00 Плочи со натписи, ознаки, имиња, адреси и слични плочи, од прости I; илј.парч. 

метали 
28.75.30 Мечови, сабји,бајонети, копја и слични оружја и нивни 

делови 
28.75.30.00.00 Мечови, сабји,бајонети, копја и слични оружја и нивни делови кд 
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Шифра на . Опис на производот 
Единична 

производот 
. Опис на производот мерка 

ГИ ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И УРЕДИ, 
НЕСПОМНАТИ НА ДРУГО МЕСТО 

29 Производство на машини и уреди, неспомнати 
на друго место 

29.11 Производство на мотори и турбини, освен мотори за 
авиони и моторни возила 

29.11.11 Вонбродски клипни мотори, за подвижување на пловила 

29.11.11.00.00 Вонбродски клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош 1; парч.; к\Л/; 
на свеќички, за подвижување на пловила 

29.11.12 Клипни мотори, на палење со помош на свеќичка за 
подвижување на пловила; други мотори 

29.11.12.30.00 Други клипни мотори со внатрешно согорување, за подвижување на 1; парч.; Ш ; 
пловила 

29.11.12.50.00 Други клипни мотори со внатрешно согорување \ 1; парч.; кУУ; 

29.11.13 Други клипни мотори со внатрешно согорување, со 
компресорско палење 

29.11.13.11.00 Дизел-мотори за пловила, со сила до 100 к\А/ ј 
29.11.13.13.00 Дизел-мотори за пловила, со сила од 100 до 200 Ш 
29.11.13.15.00 Дизел-мотори за пловила, со сила од 200 до 500 к\/\/ 
29.11.13.17.00 Дизел-мотори за пловила, со сила од 500 до 10ОО Ш 
29.11.13.19.00 Дизел-мотори за пловила, со сила над 1000 к№ 
29.11.13.20.00 Дизел-мотори за шински возила 
29.11.13.31.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила до 15 Ш 
29.11.13.33.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 15 до 30 МАТ 
29.11.13.35.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 30 до 50 к\Л/ 
29.11.13.37.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 50 до 100 кУУ 
29.11.13.53.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 100 до 200 к\Л/ 
29.11.13.55.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 200 до 300 к\А/ 
29.11.13.57.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 300 до 500 к\А/ 
29.11.13.73.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила од 500 до 1000 куУ, 
29.11.13.75.00 Дизел-мотори за употреба во индустријата, со сила над 1000 к\А/ 

29.11.21 Парни турбини 
29.11.21.30.00 Турбини на водена и друга пареа, неспомнати на друго место 
29.11.21.50.00 Парни турбини, за електрични генератори 

I 
29.11.22 Хидраулични турбини и водени кола 

29.11.22.00.00 Хидраулични турбини и водени кола 

29.11.23 Гасни турбини, освен турбомлазни и турбопропелерни 
29.11.23.00.00 Гасни турбини, за цивилни воздухоплови, со сила до 5000 к\Л/ 

29.11.31 Делови на парни турбини 
29.11.31.00.00 Делови на парни турбини 

1; парч.; к№ 
1; парч.; кМ 
I; парч.; к\Л/ 
1; парч.; М 
I; парч.; к\№ 
I; парч.; кУУ 
1; парч.; к\/У 
1; парч.; кУУ 
1; парч.; Ш 
I; парч.; к\/У 
I; парч.; Ш 
1; парч.; к\/У 
1; парч.; к№ 
I; парч.; к\Л/ 
I; парч.; Ш 

1; парч.; к№; 
1; парч.; кУУ; 

1; парч.; кУУ 
1; парч.; Ш 

1; парч.; Ш 
1; парч.; к\Л/ 

29.11.32 Делови на хидраулични турбини и водени кола, 
вклучувајќи и регулатори 

29.11.32.00.00 Делови на хидраулични турбини и водени кола, вклучувајќи и регулатори 
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29.11.33 Делови на гасни турбини, освен турбомлазни и 
турбопропелерни 

29.11.33.00.00 Делови на гасни турбини, освен турбомлазни и турбопропелерни, за 
цивилни воздухоплови 

29.11.91 Инсталирање на мотори и турбини, освен мотори за 
авиони и моторни возила 

29.11.91.00.00 Инсталирање на мотори и турбина освен мотори за авиони и моторни 
возила 

29.11.92 Поправки и одржување на мотори и турбини, освен 
мотори за авиони и моторни возила 

29.11.92.00.00 Поправки и одржување на мотори и турбини, освен мотори за авиони и 
моторни возила 

илј.ефек.час 

илј.ефек.час 

29.12 Производство на пумпи и компресори 
29.12.11 Хидраулични и пневматски погонски машини и мотори,со 

линеарно движење (цилиндри) 
29.12.11.33.00 .Хидраулични машини и мотори, со линеарно движење (цилиндри); 

хидраулични системи 
29.12.11.35.00 Хидраулични машини и мотори, со линеарно движење (цилиндри); освен 

хидраулични системи 
29.12.11.50.00 Пневматски машини и мотори, со линеарно движење (цилиндри) 

I; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

29.12.12 Други хидраулични и пневматски погонски машини и 
29.12.12.33.00 Хидраулични машини и мотори, освен со линеарно движење (цилиндри), I; парч. 

хидраулични системи 
29.12.12.35.00 Хидраулични флуидни мотори I; парч. 
29.12.12.37.00 Други хидраулични машини и мотори 1; парч. 
29.12.12.50.00 Пневматски машини и мотори, освен со линеарно движење (цилиндри) I; парч. 

29.12.21 Пумпи за течности 
29.12.21.10.00 Пумпи за гориво и мазиво, опремени или неопремени со мерни уреди, што 1; парч. 

се употребуваат на бензинските станици или во гаражите 
29.12.21.30.00 Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди, освен за 1; парч. 

бензински станици и гаражи 
29.12.21.50.00 Рачни пумпи за течности I; парч. 
29.12.21.70.00 Пумпи за гориво, мазиво и ладење, за мотори со внатрешно согорување I; парч. 
29.12.21.90.00 Пумпи за бетон I; парч. 

29.12.22 Пумпи за потиснување со наизменично движење, за 
течности,освен бетонски 

29.12.22.10.00 Пумпи за потиснување, со наизменично движење-хидраулични единици 1; парч. 
29.12.22.30.00 Дозатори и мешалки 1; парч. 
29.12.22.50.00 Други клипни олеохидраулични пумпи I; парч. 
29.12.22.70.00^ Други клипни пумпи, со линеарно движење (цилиндри) I; парч. 
29.12.22.90.00 Други пумпи, за потиснување, со наизменично движење (волуметриски I; парч. 

алтернативни пумпи) 

29.12.23 Пумпи за потиснување, со ротационо движење, за 
течности 

29.12.23.10.00 Пумпи за потиснување, со ротационо движење: хидраулични единици 1; парч. 
29.12.23.33.00 Запчести пумпи, олеохидраулични I; парч. 
29.12.23.35.00 Други запчести пумпи 1; парч. 
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29.12.23.53.00 Крилни пумпи, олеохидраулични 
29.12.23.55.00 Други крилни пумпи 
29.12.23.73.00 Вијчасти пумпи 
29.12.23.75.00 Други ротациони (волуметриски алтернативни) пумпи 

29.12.24 Центрифугални пумпи за течности; други пумпи; 
елеватори за течности 

29.12.24.13.00 Подводни пумпи, еднофазни 
29.12.24.15.00 Подводни пумпи, повекефазни 
29.12.24.17.00 Погонски пумпи за грејни системи и снабдување со топла вода 
29.12.24.20.00 Центрифугални пумпи за течности, со еден излез, со дијаметар до 15тт 
29.12.24.30.00 Каналски пропелерни пумпи 
29.12.24.51.00 Центрифугални пумпи, еднофазни, еднонасочни, со моноблок 
29.12.24.53.00 Центрифугални пумпи, еднофазни, еднонасочни, освен со моноблок 
29.12.24.55.00 Радијални центрифугални пумпи, еднофазни, повеќенасочни 
29.12.24.60.00 Радијални центрифугални пумпи, повеќефазни 
29.12.24.71.00 Други центрифугални пумпи, еднофазни 
29.12.24.75.00 Други центрифугални пумпи, повеќефазни 
29.12.24.80.00 Пумпи за течности; елеватори за течности 

Единична 

V, парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
4; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
X парч: 
I; парч. 

29.12.31 ' Вакуум-пумпи 
29.12.31.30.00 Вакуум-пумпи, други; освен пумпи со подвижен погон и пумпи за дифузија I; парч. 
29.12.31.50.00 Пумпи со подвижен погон,молекуларни пумпи, ротациони пумпи 1; парч. 
29.12.31.70.00 Пумпи за дифузија; крио и апсорпциони пумпи . ' I; парч. 

29.12.32 Воздушни пумпи на рачен или ножен погон 
29.12.32.00.00 Воздушни пумпи на рачен или ножен погон I; парч. 

29.12.33 Компресори за разладни уреди 
29.12.33.33.00 Компресори за разладни уредило моќ до 0,4 кЧ\1 , Ј; парч. 
29.12.33.35.00 Компресори за разладни уреди, со моќ над 0,4 кУУ, херметички или I; парч. 

полухерметички 
29.12.33.37.00 Компресори за разладни уреди, со моќ над 0,4 Ш, освен херметички или I; парч. 

полухерметички , 

29.12.34 Воздушни компресори, вградени на шасија на приколки 

29.12.34.30.00 Воздушни компресори, вградени на шасија на приколки, со капацитет до 
2т3/мин . 

29.12.34.50.00 Воздушни компресори, вградени на шасија на приколки,со капацитет над 
2т3/мин. , 

1; парч. 

1; парч. 

29.12.35 Турбокомпресори 
29.12.35.30.00 Турбокомпресори, еднофазни 
29.12.35.50.00 Турбокомпресори, повеќефазни 

I; парч. 
1; парч. 

29.12.36 Осцилаторни потисни компресори 
29.12.36.30.00 Осцилаторни потисни компресори, кои создаваат притисок до 15 бари, со I; парч. 

капацитет до 60т3/час 
29.12.36.50.00 Осцилаторни потисни компресори, кои создаваат притисок до 15 бари, со I; парч, 

капацитет над 60т3/час 
„̂ 29.12.36.70.00 Осцилаторни,потисни компресори, кри создаваат,притисок поголем од 15 I; парч., 

, бари, со капаципет до 120т/час 
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2. Предмет на набавката е, пребирање на понуди за 
набавка на специјално возило автоподиган со надград-
ба за подигање на контејнери од 5м3 и 7м3. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни, правни и физички лица. 

4. Постапката за набавка се спроведува согласно 
член 10 од Законот за јавните набавки. 

И. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Спецификација на набавката. 
3. Квалитет и стандард: 
4. Технички карактеристики на набавката. 
5. Цена од набавката, посебно, вкупна цена на на-

бавката, валута и начин на плаќање. 
6. Рок и место за извршување на набавката. 
7. Рок на важност на понудата. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Т А 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за 

финансиска способност на понудувачот (доказ за 
бонитет од институцијата за платен промет) согласно 
член 22 од Законот. 

2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност согласно член 23 од Законот. 

- Список на главни испораки на стоки во последни-
те три години со износите,'датумите и примачите. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ Н А П О Н У Д А Т А 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот, истата се доставува во еден оргинален 
примерок, што треба да биде потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
" не отворај", како и бројот на јавниот повик. 

Во средината на ковертот да биде назначена адре-
сата на набавувачот. Во ковертот треба да има уште 
два затворени коверти, во кои едниот ја содржи пону-
дата, а другиот ја содржи техничката документација и 
носи ознака "документација" и точната адреса на по-
нудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. | 

V. РОКОВИ 
1. Понудите по ова барање се поднесуваат во рок 

од 15 дена оД денот на објавувањето во "Службен вес-
ник на РМ". 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 5-тиот 
ден по завршување на јавниот/Повик, во 9 часот во 
просториите на^ЈКП "Комуналец" Прилеп на ул. 
"Питу Гули" бр. 6 во Прилеп, во присуство на овлас-
тени претставници на понудувачите. 

3. Понудите што нема да бидат доставени во пону-
дениот рок, оние кои немаат доказ за финансискиот 
бонитет и техничката оспособеност нема да се разгле-
дуваат. 

4. Телефон за контакт 098-22-908(технички дирек-
тор). 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Заводот за статистика на Република Македони-
ја ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2000 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во мај 
2000 година во однос на април 2000 година е 0.007 
(претходни податоци). 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0.031 (претходни 
податоци). 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во мај 2000 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.103 (претходни податоци). 

, 4. Коефициентот на пораст на пјросекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на мај 2000 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репу-
блика Македонија во 1999 година е 0.053 (конечни по-
датоци). 

Заменик директор, 
Насер Мамути, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страници 

2182. Одлука за утврдување на Националната 
Номенклатура на индустриски произво-
ди 2759 

2183. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 3005 

2184. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 3005 

2185. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 3005 

2186. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 3006 

2187. Решение на Републичката геодетска уп-
рава : 3006 

2188. Решение на Републичката геодетска уп-
рава 3006 

Спогодби 

31. Спогодба за продолжување на важноста 
на Општиот колективен договор за јав-
ните служби, јавните претпријатија, држ-
авните органи, органите на локалната са-
моуправа и други правни лица кои вршат 
нестопанска дејност.'. 

Ј 3006 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец мај 2000 го-
дина 3014 

Издавач: Ј АВНО П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о - Скопје, бул. Шартизански одредив бр. 29. 

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин. 1 

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах51. 
Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 

Печат: НИП Шова Македонијав - АД - Скопје. 
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2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци од прило-
зите 1,2,3 и 4 и кои ја немаат бараната документација 
се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 091/28 22 55. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-129/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

129/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за: изведување на електромонтажни работи на ТС 
110/10 КУ "Велес 2", во се според изготвена Проектна 
документација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен Цовик согласно Законот за јавните набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА 
2.1. Обемот на работите за изградба на ТС 110/10 

КУ "Велес 2" е даден во Проектната документација. 
2.2. Комплетната тендер документација (Проект-

ната документација) заинтересираните понудувачи 
можат да ја подигнат во ЈП "Електростопанство на 
Македонија", нова зграда, ул."0. Николов" бб, Скоп-
је, соба 424, од 8 до 9,30 часот. Контакт телефон 149-
095 и 149-089. 

2.3. При подигање на Проектната документација 
понудувачот е должен да достави уплатница на вред-
ност од 1.500,00 денари, уплатени на жиро сметка 
40100-601-5012 со назнака за отворен повик бр. 01-
129/2000 ЕДБ 4030989128346, депонента банка-Сто-
панска банка. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот (изведувач) и евентуалните 
подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката- Проектната документација. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата набавка, задолжително изразени во 
ДЕМ. 

Данокот на додадена вредност да биде посебно ис-
кажан. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање изработите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22, 
став 3 од Законот зајавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни-
те, набавки (оригинални документи или заверени ко-
пии верни на оригиналот). 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни работи од ваков вид, во последни-
те три години. 

4.3.2. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска и техничка опременост за изведување на ваков 
вид работи. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ 
(заверена копија верна на оригиналот). 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 29, став 2 од Законот за Јавните на-
бавки. 

4.6. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5 % од вкупната вредност на по-
нудата (со вклучен ДДВ). 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

5.1. Квалитет (референти листа и кадровска и 
техничка опременост) 40 бода. 

5.2. Вредност на набавката 40 бода. 
5.3. Рок на изведба 10 бода. 

Ѕ 5.4. Начин и услови на плаќање 10 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. / 

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.07.2000 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

о.б. Понудите кои нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според ба-
рањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

. Врз основа на член 10 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈКП "Комуналец" Прилеп, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 
(ПО ВТОР ПАТ) 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АВТОПОГИДАЧ СО 
НАДГРАДБА ЗА ПОДИГАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ 

ОД 5М3И7М3. 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повик бр. 2 е ЈКП "Кому-
налец" - Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. "Питу 
Гули" бр. 6 Прилеп. - ^ , г 



Стр. 3008 -Бр. 47 . СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2000 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

Можност за поделба на набавката по вид на про-
извод и по количина. , 

Постапката на отворениот повик се спроведува со-
гласно Законот за јавните набавки. 

3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан во цената, 
- начин и услови на плаќање, 
- потекло и квалитет на понудените производи, 
- рок и испорака. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверен кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
. - документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот на бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во 
процес на ликвидација, потпишан и заверен од одго-
ворното лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност 
- забрана на дејност, 

, - техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на Ре-
публика Македонија, ул. "Орце Николов" Скопје, нај-
доцна до 30.06.2000 година или на денот на јавното от-
ворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се врши на ден 
03.07.2000 година со почеток во 09,00 часот, во просто-
рите на Министерството за одбрана на Република 
акедонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учеството на 
јавното отворање. ' ' 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда̂  

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена - 40% 
-квалитет - 10% 
- начин и услови на плаќање - 30% 
-рок на испорака - 10% 
- техничко-технолошки можности за производство 

и испорака...10%. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28-20-09. 

Комисија за јавни набавки 

ри 
М 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при Министерството за одбрана 
на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.16-32/168 

I. За годишно сервисирање, одржување и техничка 
поддршкана: 

1. Програмска опрема ОКАС1Л} (Прилог бр. 1). 
2. Машинска опрема ШЖЕУ\УЕ1Х (Прилог бр. 2). 

3. Машинска и програмска опремја 1ВМ (Прилог 
бр. 3). 

4. Машинска и програмска опрема Ш1ЅУЅ (При-
лог бр. 4). 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за јавни набавки. 

И. Тендерска документација за предметот на наба-
вката е дадена во прилози бр. 1, 2, 3 и 4 кои можат да 
се добијат во Министерството за одбрана на РМ, ул. 
"Орце Николов: бб, соба 707, во работен ден од 09,00 
до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цена за услугите специфицирани во прилозите 

бр. 1, 2, 3 и 4 (да бидат дадени по повик-норма час и 
паушално); / 

3. Начин и услови на плаќање; 
4. Квалитет и техничка оспособеност на понудува-

чот согласно член 23 од Законот за јавни набавки 
(специфицирани податоци во прилозите бр. 1,2,3 и 4); 

5. Рок на испорака и 
6. Рок и важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави следната 
документација: 

1. Документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држина на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр. 32/98); , . 

2. Извод од регистрација на дејноста; 
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден 

од надлежен орган и 
4- Доказ дека на понудувачот не му е изречена 

мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, 
издаден од надлежен орган. 

Бараната документација да се достави во ориги-
нален примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот 
за јавни набавки: 

- Квалитет и техничка оспособеност на 
понудувачот согласно глава I во / 
прилозите 1,2,3 и 4 50 бода; 
- Цени на услугите за одржување и 
техничка поддршка по видови на ѕ 

одржување наведени во прилозите 1,2,3 
и 4 30 бода; 
- Начин и услови на плаќање 20 бода. 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен јавен повик бр. 

16-32/68, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и придружната докумен-
тација треба да бидат уредно доставено согласно член 
52, 53 и 54 од, Законот за јавни набавки, на адреса 
Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 
бб, преку пошта, во архива на Министерството за од-
брана или со предавање на Комисијата на самото от-
ворање. 

2. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

3. Претставниците на понудувачите должни се на 
Комисијата да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање, член 
29, став 2 од Законот за јавни набавки. 

VII. Рок на доставување на понудите 
1. (Отворениот повик трае 15 дена од денот на 

објавувањето во "Службен весник на РМ" сметајќи го 
и денот на објавувањето, а денот, времето и местото 
на отворањето на понудите во присуство на понуду-

вачите ќе бидат наведени во прилозите бр. 1,2,3 и 4. 
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5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на Повикот 6о весниците 11 Дне-
вник" и "Вечер" и "Службен весник на( РМ". Понуда-
та може да се достави и на денот на јавното отворање, 
но најдоцна до почетокот на јавното отворање на по-
нудите. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. "Же-
лезничка" бб, Скопје - Комисија за јавни набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
06.07.2000 година, во 10 часот во просториите на Слу-
жбата, ул. "Железничка" бб, во присуство на овласте-
ни претставници на понудувачите; 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њава од овој повик и Законот за јавните набавки, како 
и оние кои ја немаат целокупната документација која 
се бара во овој повик нема да се разгледуваат. 

Телефон за контакт и и информации 123-238. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката бр. 
05-2939/1 од 01.06.1999 година, Комисијата за јавни на-
бавки на Министерството за правда на Република Ма-
кедонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.10/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 10/2000 е Мини-

стерството за правда на Република Македонија, ул. 
"Димитрија Чуновски" бр. 9, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик бр. 10/2000 е прибира-
ње документација за претходно утврдување подобност 
на понудувачите како можни носители ма набавка на 
мобилна опрема (работни маси, столици, фотелји, 
плакари, пултови, кујни, закачалки, корпи за отпад и 
цвеќарници) за објект: зграда на правосудни органи -
висок дел, Скопје. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со правно 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за правда на Република Македонија има потреба од 
претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација, врз осно-
ва на која ќе се оцени способноста на понудувачите за 
извршување на предметот на набавката и од кои ќе се 
побара понуда. 

- Понудувачите кои се бават со дејноста - предмет 
на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да 
го пријават со документација со која ќе го докажат 
следното: 

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавните набавки); 

- економско-финансиски бонитет (член 22 од Зако-
нот за јавните набавки); 

- расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката; 

- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
- дека нема правосилна пресуда со која е изречена 

мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност; 

- имаат документ за регистрација за вршење на ни-
вните дејности; 

- во случај понудувачот да вклучи подизведувачи 
потребно е да се достави список за истите; 

- референтна листа на понудувачот и на подизведу-
вачот. 

Исполнување на горенаведените услови се докажу-
ва со документи (оригинален примерок или фотоко-
пија заверена кај нотар) и податоци кои се приложува-
ат кон пријавата за понуда. 

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе 
се оцени дека доставените документи во врска со пре-
тквалификациите се лажни и неточни или некомплет-
ни. | 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката "не отворај", кџко и бројот на 
јавниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 15 де-
на. 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Министерство за правда на Република Македонија, ул. 
"Димитрија Чуновски " бр. 9, Скопје , со назнака за Ко-
мисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 15 дена од денот на об* 
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" и во дневниот весник "Дневник". 

- Увидот во проектот и тендерската документација 
(опис, количество и технички карактеристики на мо-
билната опрема) е можен секојработен ден во просто-
риите на ГП Бетон, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, VII кат 
(кај секретарка^ на директорот од проектантско), се-
кој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење 
на јавниот повик. 

4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во Министерството за одбрана 
на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/278 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 
за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

за: 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

2.1. Прехранбени производи (по Список бр. 1, 2 и 

Списокот со потребните елементи и бараните ко-
личини може да се види и добие во Министерството за 
одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје, во работен 
ден од 08,00 до 11,00 часот, соба бр. 305, во времето на 
траење на јавниот повик. 

Квалитетот на бараните производи го гарантира 
продавачот и истиот мора вб целост да ги исполнува 
условите предвидени со важечките прописи и норма-
тиви. • . -.. 
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IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: • 
- висина на цената 300 бода 
-квалитет. 300 бода 
- рок на извршување на работите 300 бода 
- рок и начин на плаќање 5 100 бода 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки" бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 
14,00 часот во соба бр. 1 на VI кат. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот должен е задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација. 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

ност со Правилникот за содржина на документот за 
бонитет (" Сл.весник на РМ" бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

4. Доказ за техничка способност на понудувачот, 
опис на технички средства. 

VII. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник" 
а " Службен весник на Република Македонија"; 

2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

4. Понудат̂  и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи по-
нудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. / 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
14.07.2000 година во 9,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки" бб, Скопје,х во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

7. Понудата со придружната документација да се 
достави на адреса: Народна банка на Република Маке-
донија, ул. "Комплекс банки" бб, Скопје, по пошта 
или преку архивата на Банката. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, 
член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавните набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98"), Комисијата за јавни набавки на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА - ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ НА ГЃАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРНОТО МЕС-
ТО НА КЛУБОТ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

' Ј : 1' ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Репу-
блика Македонија, Скопје ул. "Железничка" бб. 

1.2. Предмет на набавката е изведување на градеж-
но-занаетчиски работи за уредување на дворното мес-
то на Клубот на органите на управата, со фази архи-
тектура, хидро и електро инсталации ц хортикултура. 

Градежно-занаетчиските работи треба да се изве-
дат во се според Изведен проект, кој може да се по-
дигне со надоместок од 2.000,00 денари во Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија. 

1.3. Материјалите и работите кои ќе се вградуваат 
и изведуваат треба да одговараат на пропишаните ста-
ндарди или на стандардите прифатени од Република 
Македонија. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавните набав-
ки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителите на материјалите кои ќе се вградуваат. 
2.3. Понудата треба да содржи цена во денари по 

позиции, како и вкупната цена на целата набавка, со 
сите трошоци. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
наплаќање. 

2.5. Понудата треба да го потврди рокот за изведу-
вање на работите, кој треба да биде најдоцна до 
20.08.2600 година. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавните набавки во оригинал или за-
верено фотокопие кај овластен орган и писмено ов-
ластување за претставникот на понудувачот за учес-
тво на јавното отворање. 

3.2. Понудувачот треба да достави список на изве-
дени исти или слични работи, доказ за расположлива-
та опрема за изведување на работите, број и квалифи-
кациона структура на лицата кои би ги изведувале ра-
ботите, сертификати од надлежни институции дека 
производите кои ќе се вградуваат се во сообразност со 
стандардите. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавните набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

3.5. Со понудата понудувачите треба да достават 
владина банкарска гаранција на износ од 25.000 дем, 
во смисла на член 55 од Законот за јавните набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Висина на цена 50 поени; 
- Рок на изведување 20 поени; 
- Техничка способност на понудувачот 20 поени; 
- Рок и начин на плаќање 10 поени; 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот 

на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоеното прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

; 5Д. Понудата се*доставува восогдасност со член 
52,53 и 54 од Законот за јавните набавки. 
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Свидетелство на име Хава Лимани,Тетово. (22162) 
Свидетелство на име Каббери Хатије,Тетово. (22163) 
Свидетелство на име Сулејмани Бехил,Тетово. (22164) 
Свидетелство на име Ајрули Хисни е. Камењане̂  Те-
тово. (22165) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ " Лирија " 
Скопје на име Ибиши Алије,Скопје. (22232) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 год и Диплома издадени од 
гим. "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Затиќи Креш-
ник, Скопје. (22241) 
Свидетелство за 1 год. издадено од ГУЦ " Здравко Цв-
етковски "Скопје на име Верољуб Поповски,Скопје. 
Свидетелство за 3 година издадено од ФУ "М. М. 
Брицо" на име Мицковска Елена, Скопје. (22276) 
Свидетелство за 1 одд. издадено од ОУ " Климент Ох-
ридски " е. Драчево - Скопје на име Лазаревска Слаѓа-
на,Скопје. (22297) 
Свидетелство за 3 год. и диплома издадени од тим. 
"Ѓорѓи Димтров " Скопје на име Дејан 
Давчев,Скопје. 
Ученичка книшка за 3 година издадена од ЕМУЦ 
"Никола Тесла "-Скопје на име Ѓорѓиевска 
Елена,Скопје. 
Ученичка книшка издадена од АСУЦ " Боро Петруш-
. евски " Скопје на име Грчев Кристијан,Скопје. (22116) 
Индекс бр; 9882 издаден од Земјоделски Факултет -
Скопје на име Андреевски Благоја,Скопје. (22041) 
Индекс издаден од Архитектонски факултет-Скопје 
на име Зукарлиќ Мевјета,Скопје. (22096) 
Диплома издадена од МБУЦ " Илија Николовски 
Луи" Скопје на име Климан Ана, Скопје. ,(22011) 
Диплома на име Сашо Миј алков ул. "Денко Драганов" 
бр. 15,Куманово. (22032) 
Диплома на име Кирова Јордан Слагана с.Грдовци, 
Кочани. 
Диплома на име Огнанчо Лазаровски,Св.Николе. 
Диплома издадена од гим. "Здравко Цветковски" Де-
бар на име Димитриевска Тодорка,Скопје. 
Диплома на име Димоски Гоце,Мак. Брод. (22132) 
Диплома на име Кибрије Јусуфи,Тетово. (22160) 
Диплома издадена од "Димитрије Туцовски" на име 
Хасани Ферус,Скопје. (22290) 
За престанување на вршење на дејност издаден од на 
име Бурегџилница " Весна"- Зоран Николовски, Ско-
пје. . (22046) 
Партиципација на име Илиоски Вален е. Алинци, 
Прилеп. (22059) 
Општ бр.251107 на име Зењили Музафер е. Скудриње, 
Гостивар. (22139) 
Уверение за завршен степен издаден од Економски 
Факултет - Скопје на име Николовски Борис,Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030993194183 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име МГ - Траде,Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030996108334 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име А Д "Тргојут",Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030993225186 издадена од Уп-
рава за приходи на град Скопје на име ТД "Амазон", ... 
Скопје. ' (22168) 
Даночна картичка бр. 4030992106035 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Лае комерц, Скопје. 
Даночна картичка бр. 5030998189451 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Нотар - Биљана Печо-
вска,Скопје. ' - (22277) 
Даночна картичка бр.4030995169240 издадена од Упра-
ва за приходи на име ТД"Аристоирата",Скопје.(22286) 
Избирачка легитимација на име Виолета Настоска 
ул."ЈНА"бр.71,Тетово. (22064) 

Решение бр. 0821-1457/2 за компензациони работи со 
странство издадено од Министерство за трговија -Ско-
пје на име " Сервис импорт - Н ",Скопје. (22067) 
Решение Уп. бр. 12-6284 издадено од Министерство за 
стопанство на име Кадри Емина, Скопје. (22288) 
Решение Уп. бр. 12-7858 издаден од Собрание на опш. 
Центар на име ЗСД " Мона Лиза",Скопје. (22289) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 13 алинеја, 1, член 16 и 17 од За-
конот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/06-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИ-

ОТ ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна бан-

ка на Република Македонија, со седиште во Скопје, 
ул. "Комплекс банки" бб. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
изведување на градежно занатски работи на новиот 
дел - приземје на Народна банка на Република Маке-
донија. х 

3. Повикот е јавен, Отворен и анонимен со право Ш 
учество на сите домашни, странски правни и физички 
лица. 

II. ПРЕДМЕТ Н А НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за градежно занатски работи на новиот дел - при-
земје на Народна банка на Република Македонија и 
тоа: 

- покривање на рамните непрооден тераси со бемо 
кров од алуминиумски профилиран лим, со максима-
лен пад од 3% поставен на потребна метална поткон-
струкција од бемо држачи, со обработка на сите пот-
ребни споеви и опшивки со челните и страничните ѕи-
дови и обработка на сите про дори на кровот (боја по 
избор на инвеститорот) 

горно ниво 112,60 м2 

долно ниво 695,00 м2 

Вкупно 807,60 м2 ' м2 870 
- изработка и монтирање на хоризонтален лежеч-

ки олук од алуминиумски лим систем бемо сите пот-
ребни спојни средства, со можност за дилатирање и 
спој со постојните вертикални испусти, заедно со об-
работката на парапетните ѕитчиња 

горно ниво дим. 15/15 см м' 15,00 
долно ниво дим. 30/20 см м' 120,00 
- изработка и монтажа на кровни светлосни лан-

терни, изработени од алуминиумска конструкција за-
стаклена со лексан или термопан стакло отпорно на 
удари и водонепропустливи по форма и тип на кон-
струкција што треба да ја предложи понудувачот 

58,70x4 = 234,80 м2 235,00 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот; 

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во де-
нари; 

3. Опис на квалитетот за извршување на работите; 
4. Рок на извршување на работите; 
5. Рок и начин на плаќање; 
6. Гаранција; 
7. Сервис; 
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Пасош бр. 788767 издаден од УВР Скопје на име Пан-
довски Драган ул. "Рудо" бр. 65,Скопје. (22285) 
Пасош бр. 556218 издаден од УВР Скопје на име Му-
каетова Весна ул. "Пиринска" бр.39, Скопје. (22291) 
Пасош (5р. 556222 издаден од УВР Скопје на име Му-
каетов Зоран ул, " Пиринска" бр. 39, Скопје. (22292) 
Пасош бр. 0813743 издаден од УВР - Скопје на име Аз-
ир Назми ул. Тиквешка бр. 14, Скопје. (22295) 
Пасош бр. 642892/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Хава Селман ул. А. Писевски бр. 44, Скопје. (22296) 
Пасош бр. 1054172 издаден од УВР Скопје на име Ерх-
ан Љатифул. "Мак. Кос. бригада "бр. 8/2,Скопје. 
Пасош бр. 1337488 издаден од ОВР Кичево на име Ли-
мани Кадрија е. Г. Строгомишта, Кичево. (22300) 
Пасош бр. 1182692 на име Вељо Ников е. Моносгшто-
во,Струмица. (22301) 
Пасош бр. 987403 на име Родиќ Миле ул. "Атанас Ни-
вичански" бр. 36,Струмица. (22302) 1 

Пасош бр. 1272066/99 издаден од УВР - Скопје на име 
Демири Халиме е. Радуша,Скопје. (22303) 
Чековите бр. 956473, 956474 и 956475 од тековна сме-
тка бр. 11332672 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јовановска Снежана, Скопје. (22142) 
Чековите од бр 3061186 до 3061203 од тековна сметка 
бр. 12730390 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Предраг Кировски,Скопје. (22167) 
Чековите од бр. 5324052 до 5324086 од тековна сметка 
бр. 10427530 издадени од Комерцијална банка АД Ск-
опје на име Ѓорѓиевски Стефко,Скопје. (22236) 
Чековите од бр. 5324052 до 5324086 од тековна сметка 
бр. 4469585, издадени од Поштенска Штедилница 
Скопје на име Ѓорческа Душица,Скопје. 
Чековите од бр. 3029686 до 3029696 од тековна сметка 
бр. 1749876 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Лукановска Виолета,Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 66114 издадени од Ког 

мерцијална банка на име Ристовска Флорика,Скопје. 
, Работна книшка на име Ѓорѓиева Јулијана, Кочани. 
Работна книшка на име Назиги Адики е. Корошишта, 
Струга. I (22118) 
Работна книшка на име Мангоска Тања,Струга. 22119 
Работна книшка на име Тафилоски Осман е. Лабуни-
шта,Струга. (22120) 
Работна книшка на име Атанасов Стоилко е. Ораови-
ца,Радовиш: (22123) 
Работна книшка на име Милев Јове ул." Виничка "бр. 
22, Штип. (22128) 
Работна книшка на име Јане Димески е. Св.Митрани, 
Крушево. - (22134) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Адем Хо-
џа,Скопје. . (22143) 
Работна книшка на име Иванов Ацо е. Подареш, Ра-
довиш. (22146) 
Работна книшка на име Бајдевска Богица е. Клечовце, 
Куманово. (22149) 
Работна книшка на име Денковски Ацо,Куманово. 
Работна книшка на име Трпеноски Наумче,Струга. 
Работна книшка на име Багески Методиј а,Прилеп. 
Работна книшка издадена од Скопје на име 
Андоноска Биљана, Скопје. (22224) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Илиоска 
Бети, Скопје. (22231) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Џемаил 
Јадигар,Скопје. (22234) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Стојанов-
ска Силвана,Скопје. (22235) 

-Работна книшка издадена од Скопје на име Наковска 
Јованка,Скопје. (22238) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Виолета 
Лиркова Шекеринова,Скопје. (22243) 
Работна книшка на име Ивановски Саше,Скопје.22275 
Работна книшка на име Менсур Идриз,Скопје. (22279) 
Работна книшка на име Иванова Билјана,Скопје.22280 
Работна книшка на име Алили Емин е. Синѓелиќ, Ск-
опје. 4 (22293) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Кралев Русе, 
Скопје. (22127) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Ивановски 
Петар,Скопје. (22287) 
Свидетелство за 1 година на име Анкица Крстова ул. 
"Никола Карев" бр.1/3-3,Кочани. (22108) 
Свидетелство за 1 година на име Кртова Тодорка ул. 
"Вера Попова"бр.1,Кочани. (22109) 
Свидетелство за 6 одделение на име Јанковски Илчо е. 
Габрово, Делчево. , (22111) 
Свидетелство за 1 година издадено од Гимназија 
"ГоцеДелчев"-Куманово на име Денковиќ Драгана ул. 
"Вараждинска" бр. 12,Куманово. (22114) 
Свидетелство за 6 одделение на име Михајлова, Ане 
,Кратово. (22115) 
Свидетелство за 8 одделение на име Наков Гордан ул. 
"Ј. Гичев" бр. 3,Кратово. (22117) 
Свидетелство за 5 одделение на име Зимбрит Хани е. 
Велешта,Струга. 4 (22121) 
Свидетелство за 8 одделение на име Емине Насуфи е. 
Велешта,Струга. (22122) 
Свидетелство на име Стојанова Б. Милена е. Облеше-
воДИтип. (22124) 
Свидетелство на име Јанева Маја ул."Ц.Јованова"бр. 
3, Штип. (22125) 
Свидетелство издадено од ОУ "Тошо Арсов "-Штип на 
име Ефремов Дејан ул." ЈНА "бр.14/2,Штип. (22126) 
Свидетелства од 1 до 8 одделение на име Костова 
Ирена ул." Б .Ѓорев" бр. 104,Велес. ^ (22129) 
Свидетелство на име Јорданова Елеонора ул."П.Гули" 
бр. 62,Велес. (22130) 
Свидетелство на име Авмедоски Феркан,Мак. Брод. 
Свидетелство на име Бајрами Недрета,Тетово. (22135) 
Свидетелство на име Хасим Мемеди с.Требош,Тетово. 
Свидетелство на име Хакики А бдилс.Челопек,Тетово. 
Свидетелство на име Аријета Шаипи е. Пирок,Тетово. 
Свидетелства за 1,2, 3 и 4 год и Диплома издадени од 
тим."Орце Николов" - Скопје на име Шишовски Јор-
дан, Скопје. (22141) 
Свидетелство на име Лазова Валентина ул."Б. Ѓорев" 
бр. 102/12,Велес. (22145) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Убавка 
Спировска,Ресен. (22147) 
Свидетелство на име.Донев Дејан Мак. Каменица, Де-
лчево. • (22148) 
Свидетелство за 2 година издадено од "Киро Бурназ"-
Куманово на име Стоилков Бојан е. Речица,Куманово. 
Свидетелство на име Рафет Зимбери с.Черкеско 
Село, Куманово. (22152) 
Свидетелство за 6 одделение на име Миладинов Саш-
ко ул."Хр.Карпош" бр.ПбДПтип. (22154) 
Свидетелство за 5 одделение на име Петрушов Иле 
ул. "Д.Груев" бр.85,Пробиштип. (22155) 
Свидетелство за 6 одделение на име Петрушов Иле 
ул. "Д.Груев" бр.85,Пробиштип. (22156) 
Свидетелство на име Ивана Панева,Св[ Николе. 22157 
Свидетелство на име Ајнире Мустафа,Тетово. (22161) 
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52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1,52.72/2,52.73,52.74,55.11,55.12,55.30/1,55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 
65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.30,, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
превоз на патници во меѓународниот друмски сообра-
ќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, услуги во меѓународниот друмски 
сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ист-
апува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Петреска Наташа - управител без ограничување 
во рамките на запишаните дејности мб. 2303973445006 
УВР Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2169/99. (8946) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1275/99, на регистарска влошка бр. 007431, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
претпријатие со ЗТД на Друштво за трговија, произ-
водство, услуги "ПИПИШ-КОМЕРЦ" Луба и Јован 
ЈТД увозгизвоз Битола, ул. "Мирче Ацев" бр. 14 
Битола. 

Дејности: 52.11,52.24,52.21,52.22,52.23,52.12,52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.24, 51.54, 51.53, 55.51, 51.70, 51.35, 
51.51, 51.57, 28.62, 28.71, 28.72, 28.11,28.12, 28.21, 28.75, 
29.40, 29.22, 29.23, 20.10/1, 20.30, 20.51, 20.52, 15.81, 
15.85, 20.20, 25.24, 63.21, 28.40, 28.52, 52.72/1, 52.74, 
20.40,18.21,18.22,18.23,18.24,18.10,19.20,19.30, 25.13, 
15.31,15.32,15.33,15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61, 
15.62,15.71,15.72,15.82,18.83,15.84,15.86,15.87,15.88, 
15.89,15.91,15.92,15.93,15.94,15.95,15.96,15.97,15.98, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 36.63, 93.01, 93.02, 74.70, 74.81, 
92.33,92.34,92:62,92.72,93.04,93.05,74.84. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Луба Василевска - управител 
со неограниченио овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1275/99, (8947) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1281/99, на регистарска влошка бр. 007437, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
Трговското друштво за транспорт, услуги и трговија 
на големо и мало "ШКНДИЈА" Енвер Џамбази, 
ДООЕЈ1 експорт-импорт е. Црвивци - Осломеј. 

Енвер Џамбази од е. Црвивци - Кичево. 
) Содружникот вложува основни средства во опрема 

според судска проценка во вредност од 316.200,00 ден. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 0112/1, 01.13/1, 

01.30,11.20,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 
15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,15.71,15.72,15.84, 
15.82/2,15.81/2,15.81/1,15.82/1,15.85,15.86,15.87,15.88, 
15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20:30, 20.40, 20.51, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 
28.51,28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22; 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 5040/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51 12, 51,13̂  51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51;45, 51.47, 51,51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44 ., 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48, 
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 
90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, 
посредување, застапување, консигнација, малограни-
чен промет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е: Енвер Џамбази - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1281/99. (8948) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение III Л.бр. 381/95 од 29.01.1996 година на Ок-
ружниот стопански суд во Скопје: 

Се заклучува ликвидационата постапка над Прет-
пријатието за промет на големо и мало "ТОБИ" увоз-
извоз ц.о. Скопје, ул. "Доситеј Обрадовиќ" бр. 13, 
Скопје и жиро сметка 40100-601-50935 Филијала -
Скоцје. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од Регистарот на претпријатија-
та при Основниот суд Скопје I - Скоџје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22254) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати: 
Тркалезен печат и штембил Дом на култура " Драги 
Тозија" - Ресен, на име Дом на култура "Драги 
Тозија", Ресен. (22294) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 946427/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Димитрова Сузана ул. Ж. Жорес бр. 127/1-3,Скопје. 
Пас^ш бр. 132787/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Зоран Трајковски ул. Народен Фронт бр.23/5-
16,Скопје 
Пасош бр, 957870/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Танев Митко бул.Србија бр. 1/7,Скопје. (22237) 
Пасош бр. 1038040/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Шефије Рамадан ул. Вашинтонска бр. 111,Скопје. 
Пасош бр. 537425/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Љупчо Кировски ул. 4 јули бр. 146-а,Скопје. .(22240) 
Пасош бр. 1261827/99 издаден од УВР - Скопје на име 
Штерјова Ивана ул. Ѓ. Димитров бр. 21/5-10,Скопје. 
Пасош бр. 722382/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Рамадан Демир ул. Валандовска бр. 4/1-13, Скопје. 
Пасош бр. 643232/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Сали Сали ул. Овчеполска бр.18,Скопје. 
Пасош бр. 1273582/99 издаден од УВР - Скопје на име 
Суат Ибиши ул. Џон Кенеди бр. 12, Скопје. (22249) 
Пасош бр. 761201/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Мирвет Мамутовска ул. 11 Ноември бр. 12,Куманово. 
Пасош бр. 0387574. издаден од УВР Скопје на име Ме-
тодија Игњатов бул. "К.Ј.Питу"бр. 19/6/9,Скопје. 
Пасош бр. 0422816 издаден од УВР Куманово на име 
Зафировска Валентина е. Романовце,Куманово. 
Пасош бр. 995590 издаден,од УВР Тетово на име Јет-
мире Османи е. Пирок, Тетово. (22278) 
Пасош бр. 621256 на име Јусуфи Рамадан е. Огњанци, 
(Мшје.- ^ : (22281) 
Паеош брг0610499 на име Самаровска Горјанќа ул. 
" Леринска" бр. 78, Скопје. (22282) 

' ' А ѓ 
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ред Законот за премер и катаста 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

:ер и катастар на земјиштето (" Сл. ред Законот за от за премер и катаста 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

и катастар на земјиштето ("Сл. 

Бр. 09-2949/1 , Директор, Бр. 09-2952/1 Директор, 
Ѓорѓи Љ 13 јуни 2000 година дипл. правник Ѓор 

Скопје 
1азески, с.р. 13 јуни 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2186. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Рапеш - Опш-
тина Старавина. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на применава на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2950/1 Директор, 
13 јуни 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2187. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Ругинце - Оп-
штина Клечевце. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2951/1 Директор, 
13 јуни 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

иЈ 

2188. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Ново Село -
Општина Чашка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
, Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од, ова решение, рреспганува' да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-

31. 
С П О Т О Д Б И 

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за 
работните односи, Сојузот на синдикатите на Македо-
нија и Владата на Република Македонија, на 18.05.2000 
година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОП-
ШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБИ* ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДРЖАВ-

НИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ 

ВРШАТ НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

1. Потписниците на Општиот колективен договор 
за јавните служби, јавните претпријатија, државните 
органи, органите на локалната самоуправа и други 
правни лица кои вршат нестопанска дејност, склучен 
на ден 20.07.1994 година, продолжен со Спогодба на 
22.05.1996 година, се согласија да продолжи неговата 
важност за периодот од четири години сметано од 
22.05.2000 година. 

2. По склучувањето на Спогодбата, Комисијата за 
следење на примената на овој колективен договор да 
пристапи кон усогласување на Општиот колективен 
договор со соодветните измени и дополнувања на За-
конот за работните односи и други закони. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во "Службен весник на Република Македонија". 

Сојуз на синдикатите 
на Македонија 
Претседател, 

Живко Толески, р.р. 

Владц на Република Македонија 
Потпретседател, 

Бедрин Ибраими, с.р. 

Огласен дел 
( • 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трет. бр. 2169/99, на регистарска влошка бр. 008325, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
Законот за ТД Друштвото за проектирање, инжене-
ринг, консалтинг, производство и трговија увоз-извоз 
Никола и Илија "ЏОН и ЏОНИ" ДОО Прилеп, ул. 
"11-ти Октомври" 64 б. х 

Претворање на Приватно претпријатие за бушење, 
бунари; инженеринг и трговија на големо и мало 
"ЏОН и ЏОНИ" Прилеп Ц.О., во ДОО. 

Основачи: Петрески Никола од Прилеп, со лк. 
140100, мб 1612942440005 УВР Прилеп и Петрески 
Илија од Прилеп, со лк. 217691, мб. 1207969440005 
УВР Прилеп. , 

Седиште: Прилеп, ул. "11 -ти Октомври" 64 б. 
Основна главнина: 1500 ДЕМ. 
Дејности: 01.41/1, 01.41/2, 14.21, 14.22, 26.61, 26.62, 

26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 27.53, 27.54, 28:75, 45.11,45.12, 
45.24, 45.25, 45.50, 74.14, 74.15, 74.21/1, 74.20/4, 74.20/5, 
45.31, 4532, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45,44, 45.45, 
37;10, 37.20,45.21/1,45.21/2,50.10,50.20,50.30/1,50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50:40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51:19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
5Д.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64,51.65, 51.66, 51.70,52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52:23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
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Шифра на Опис на производот . • -
Единична 

производот 
Опис на производот . • - мерка 

40.30.10.80.00 Услуги на снабдување на енергија во ладен облик илј.ефеќ.час. 

40.30.10.90.00 Услуги на снабдување со пареа, топла вода и врела вода илј.ефек.час. 

41 Собирање,пречистување и дистрибуција на 
вода 

41.00 Собирање,пречистување и дистрибуција на вода 
41.00.11 Вода за пиење 

41.00.11.10.00 Подземна вода за пиење : илј.т3 

41.00.11.30.00 Изворска вода за пиење илј.т3 

41.00.11.51.00 Вода за пиење, од реки илј.т3 

41.00.11.55.00 Вода за пиење, од езера илј.т3 

41.00.12 Непиткавода 
41.00.12.10.00 Подземна непитка вода илј.т3 

41.00.12.30.00 Изворска непитка вода илј.т3 

41.00.12.51.00 Непитка вода, од реки илј.т3 

41.00.12.55.00 Непитка вода, од езера и^ј.т3. 

41.00.20 Услуги на дистрибуција на вода 
41.00.20.00.00 Услуги на дистрибуција на вода илј.т 

2183. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии,од 
вредност донесена на седницата одржана на 30.05.2000 
година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ Н А 

ДОЛГОРОЧНИ Х А Р Т И И ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Алатница" АД Охрид се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на акции во вредност од 1.645.716 германски 
марки или во денарска противвредност по среден курс 
на Народна Банка на Република Македонија на ден 
31.05.2000 година во износ од 51.101.137,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е дблжен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение Ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македониј а". 

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На МГ "Леарница" АД Охрид се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на акции во вредност од 2.416.545 германски 
марки или во денарска противвредност по среден курс 
на Народна Банка на Република Македонија на ден 
31.05.2000 година во износ од 75.036:153,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-204/1 
31 мај 2000 година 

Скопје 

2185. 

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

Бр. 01-203/1 
31 мај 2000 година 

Скопје 
\ 

2184. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавале 

и тргување со хартии од вредност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 30.05.2000 
година, Комисијата издава 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите (" Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

"Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Зовиќ I- Опш-
тина Старавина. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". / 

Со денот на примената на катастарот на недви-
* жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо»-
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

40.20 Производство на гас, дистрибуција на гасовити 
горива преку дистрибуциона мрежа 

40.20.10 Гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и слични 
гасови, освен нафтени 

40.20.10.13.00 Градски гас од нафтени деривати 
40.20.10.15.00 Градски гас од земјен гас 
40.20.10.23.00 Биогасови 
40.20.10.29.00 Други гасови, од природно потекло 
40.20.10.33.00 Гас од високи печки 
40.20.10.37.00 Други гасови, од јаглен 
40.20.10.70.00 Други гасови, освен од јаглен 

40.20.20 Услуги на дистрибуција на гасовити горива, преку 
дистрибуциона мрежа 

40.20.20.00.00 Услуги на дистрибуција на гасовити горива, преку дистрибуциона мрежа 

илЈ.т 
илј.т3 

илј.т3 

илј.т3 

илј.т3 

илј.т3 

илј.т3 

илј.ефек.час. 

40.30 Снабдување со пареа и топла вода 
40.30.10/ Снабдување со пареа и топла вода, вклучувајќи и енергија 

во ладен облик 
40.30.10.13.70 Топла вода, врела вода и пареа, од јавни топлани 6Ј 
40.30.10.13.01 Топла вода, од јавни топлани 6Ј 
40.30.10.13.02 Врела вода, од јавни топлани (ЗЈ 
40.30.10.13.03 Пареа, од јавни топлани 6Ј 
40.30.10.17.70 Топла вода, врела вода и пареа, од јавни котларници 6Ј 
40.30'. 10.17.01 Топла вода, од јавни котларници СЗЈ 
40.30.10.17.02 Врела вода, од јавни котларници 6Ј 
40.30.10.17.03 Пареа, од јавни котларници , ОЈ 
40.30.10.23.70 Топла вода, врела вода и пареа, од други топлани 6Ј 
40.30.10.23.01 Топла вода, од други топлани 6Ј 
40.30.10.23.02 Врела вода, од други топлани 6Ј 
40.30.10.23.03 Пареа, од други топлани - , 6Ј 
40.30.10.27.70 Топла вода, врела вода и пареа, од други котларници ОЈ 
40.30.10.27.01 Топла вода, од други котларници ОЈ 
40.30.10.27.02 Врела вода, од други котларници 6Ј 
40.30.10.27.03 Пареа, од други котларници ОЈ 
40.30.10.30.00 Топла вода, врела вода и пареа, од нуклеарни топлани 6Ј 
40.30.10.41.00 Топла вода, врела вода и пареа, од јавни соларни колектори ОЈ 
40.30.10.43.00 Топла вода, врела вода и пареа, од други соларни колектори 6Ј 
40.30.10.45.70 Топла вода, врела вода и пареа за греење и слично,од јавни термални 6Ј 

извори 
40.30.10.45.01 Топла вода за греење и слично, од јавни термални извори 6Ј 
40.30.10.45.02 Врела вода за греење и слично, од јавни термални извори ОЈ 
40.30.10.45.03 Пареа за греење и слично, од јавни термални извори у ОЈ 
40.30.10.47.70 Топла вода, врела вода и пареа за греење и слично, од други термални 6Ј 

извори 
10.47.01 Топла вода за греење и слично, од други термални извори ОЈ 
10.47.02 Врела вода за греење и слично, од други термални извори ОЈ 
10.47.03 Пареа за греење и слично, од други термални извори ОЈ 
10.53.00 Искористена повратна топлина 6Ј 
10.55.00 Искористена топлина од околината 6Ј 
10.57.00 Произведен топол воздух ОЈ 
10.70.00 Енергија во ладен облик (ладна вода или мраз за ладење) 6Ј 

40.30. 
40.30. 
40.30. 
40.30. 
40.30. 
40.30. 
40.30. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

37.20.10.10.04 Обновени секундарни суровини од други текстилни влакна и од 
несортирани волнени и памучни влакна 

37.20.10.10.05 Обновени секундарни суровини од гума 
37.20.10.10.06 Обновени секундарни суровини од пластични маси 
37.20.10.10.07 Обновени секундарни суровини од масла и мазива 
37.20.10.10.08 Обновени секундарни суровини од други неметални остатоци и отпадоци, 

од хемиско потекло 
37.20.10.70.70 Обновени секундарни суровини од неметални остатоци и отпадоци, освен 

од хемиско потекло 
37.20.10.70.01 Обновени секундарни суровини од стаклен крш, сортирани по боја 
37.20.10.70.02 Обновени секундарни суровини од друг стаклен крш 
37.20.10.70.03 Обновени секундарни суровини од дрво и отпадоци од дрво 
37.20.10.70.04 Обновени секундарни суровини од отпадоци од растително потекло (освен 

градски отпад) 
37.20.10.70.05 Обновени секундарни суровини од отпадоци од животинско потекло 

(освен градски отпад) 
37.20.10.70.06 Обновени секундарни суровини од други неметални остатоци и отпадоци, 

освен од хемиско потекло 
Д СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

ГАС И ВОДА 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа 

и топла вода 
40.10 Производство и дистрибуција на електрична 

енергија 
40.10.10 Електрична енергија 

40.10.10.33.00 Електрична енергија, од јавни хидроелектрани 
40.10.10.37.00 Електрична енергија, од други хидроелектрани 
40.10.10.43.00 Електрична енергија, од јавни термоелектрани 
40.10.10.47.00 Електрична енергија, од јавни топлани 
40.10.10.53.00 Електрична енергија, од други термоелектрани 
40.10.10.57.00 Електрична енергија, од други топлани 
40.10.10.63.00 Електрична енергија, од нуклеарни електрани 
40.10.10.67.00 Електрична енергија, од нуклеарни топлани 
40.10.10.73.00 Електрична енергија, од јавни соларни електрани 
40.10.10.75.00 Електрична енергија, од јавни соларни топлани 
40.10.10.77.00 Електрична енергија, од други соларни електрани 
40.10.10.79.00 Електрична енергија, од други соларни топлани 
40.10.10.83.00 Електрична енергија, од јавни електрани на ветар 
40.10.10.85.00 Електрична енергија, од други електрани на ветар 
40.10.10.93.00 Електрична енергија, од други јавни електрани, неспомнати на друго место 

40.10.10.95.00 Електрична енергија, од други електрани,неспомнати на друго место 

40.10.20 Искористени (озрачени) запаливи елементи(патрони) на 
нуклеарни реактори 

40.10.20.00.00 Искористени (озрачени) запаливи елементи (патрони) на нуклеарни 
реактори 7 

1 

I 

Г 

I 

1 

Ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 
ши 

ши 

40.10.30 Услуги на снабдување со електрична енергија 
40.10.30.00.00 Услуги на снабдување со електрична енергија 

/ 
илј.ефек.час. 
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Шифра на Опис на производот 

36.63.73.30.00 ШИРЛИ, игли за кадри, држачи за кадри, витлери за коса итн. и нивни 
; делови 

36.63.73.50.00 Прскалки за мириси и слично, тоалетни прскалка механизми и глави за 
36.63,73.70.00 Перничиња за нанесување на пудра и козметика 

Единична 
мерка 

1 

1 
илј.парч. 

36.63.74 Инструменти, апарати и модели за демонстративна 
36.63.74.00.00 Инструменти, апарати и модели за демонстративна употреба 

36.63.75 Свеќи, свеќички и слично 
36.63.75.00.00 Свеќи, свеќички и слично 

36.63.76 Вештачко цвеќе,лисја, овошје и нивни делови 
36.63.76.50.00 Вештачко цвеќе; лисја, овошје и нивни делови, од пластични маси 
36.63.76.90.00 Вештачко цвеќе, лисја, овошје и нивни делови, од други материјали 

кд 

илј.парч. 
илј.парч. 

36.63.77 Други разновидни производи,неспомнати на друго место 

36.63.77.10.00 Производи од црева (освен свилен кетгут), од цревни поткожици,меури 
илиодтетиви 

36.63.77.20.00 Препарирани (лблнети)птици со пердуви 
36.63.77.30.00 Животински материјали за резбарење И производи од тие материјали 
36.63.77.40.00 Растителни или минерални материјали за резбарење, обликувани 

производи од восок, парафин и слично 
36.63.77.50.00 Рачни сита и рачни решетки 
36.63.77.70.00 Термос-шишиња и други термос-садови, со вакуумска изолација, 

комплетни со влошка и нивни делови 
Кројачки кукли и други фигури за аранжирање на излози 36.63.77.90.00 

37.10.10.00.70 
37.10.10.00.01 
37.10; 10.00.02 
37.10.10.00.03 
37.10.10.00.04 
37.10.10.06.05 
37.10.10.00.06 
37.10.10.00.07 
37.10.10.00.08 

кд 
кд 
кд 

I 
кд 

кд; илј.парч. 

37 Рециклажа 
37.10 Рециклажа на метални остатоци и отпадоци 
37.10.10 Обноват* секундарни суровини, од метал 
Обновени секундарни суровини, од метални остатоци и отпадоци 
Обновени секундарни суровини, од железо и нелегиран челик 
Обновени секундарни суровини, од негиран челик 
Обновени секундарни суровини, од бакар и легури на бакар 
Обновени секундарни суровини, од алуминиум и легури на алуминиум 
Обновени секундарни суровини, од олово и легури на олово 
Обновени секундарни суровини, од цинк и легури на цинк 
Обновени секундарни суровини, од сребро, злато, платина и нивни легури 
Обновени секундарни суровини, од други метални остатоци и отпадоци 

кд 
кд 

37.20 Рециклажа на неметални остатоци и отпадоци 
37.20.10 Обновени секундарни суровини од неметали & 

37.20.10.10.70 Обновени секундарни суровини од неметални остатоци и отпадоци од 
хемиско потекло 

37.20.10.10.01 Обновени секундарни суровини од хартија 
37.20.10.10.02 Обновени секундарни суровини од волнени влакна и од влакна од волнен 

тип 
37.20.10.10.03 Обновени секундарни суровини од памучни влакна и од влакна од 

памучен тип 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

36.63.50 Производи од човечка коса или животински влакна; 
слични производи од текстилни материјали 

36.63.50.30.00 Човечка коса, животински влакна и синтетички материјали, за перики 
36.63.50.50.00 Перики, лажни бради, веѓи и трепки од човечка коса, животински влакна 

или синтетички текстилни материјали, неспомнати на друго место 

36.63.61 Запалки за цигари и други запалки; лулиња и држачи за 
цигари и нивни делови 

36.63.61.10.00 Запалки за цигари и други запалки, 
36.63.61.30.00 Лулиња и глави за лулиња 

36.63.61.35.00 Лулиња и глави за лулиња, од дрво или од корен 

36.63.61.39.00 Лулиња и глави за лулиња, од други материјали 

36.63.61.50.00 Држачи за цигари и нивни делови; делови за лулиња 

36.63.62 Делови за запалки; легури за палење; производи од 
запаливи материјали; парчиња дрво за производство на 
лулиња 

36.63.62.10.00 Фероцериум и други пирофосфорни легури, производи од запаливи 
материјали, неспомнати на друго место 

36.63.62.30.00 Делови за запалки, освен кремен и фитили 
36.63.62.50.00 Грубо обликувани парчиња од дрво или корен, за производство на лулиња 

кд 
кд 

илј.парч.; 1 
илј. парч.; 

илј.т3 

илј. парч.; 
илј.т3 

илј. парч.; 
илј.т3 

илј. парч.; 
илј.т3 

кд 

кд 

36.63.63 Кибрити 
36.63.63.00.00 Кибрити, освен пиротехнички производи кд; мил.кутии 

36.63.64 Течни или гасовити горива за полнење на запалки,за 
садови со зафатнина до 300 ст 3 * 

36.63.64.00.00 Течни или гасовити горива за полнење на запалки,за садови со зафатнина 
до 300 с т 3 

илј.парч. 

36.63.71 Празнични, карневалски и други производи за разонода, 
вклучувајќи и за маѓепснички трикови 

36.63.71.30.00 Производи за новогодишни празници илј.парч. 
36.63.71.50.90 Производи за празнична, карневалска и друга разонода, неспомнати на илј.парч. 

друго место 
36.63.71.55.50 Производи за празнична, карневалска и друга разонодам хартија, илј.парч. 

картон, лепенки итн. 
36.63.71.59.50 Производи за празнична, карневалска и друга разонода, други илј.парч. 

36.63.72 Детски колички и нивни делови 
36.63.72.30.00 Детски колички илј.парч. 
36.63.72.50.00 Делови за детски колички илј.парч. 

36.63.73 Чешли, фуркети за коса и слично; шноли, игли за кадри, 
лак за коса, прскалки за мириси и слични прскалки; 
перничиња за пудри 

36.63.73.15.00 Чешли, фуркети за коса и слично, од тврда гума или пластична маса 1 
36.63.73.19.00 Чешли, фуркети за коса и слично, од други материјали, неспомнати на I 

друго место 
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Шифра на 
производот 

1 
Опис на производот Единична 

1 , мерка 

36.63.23 Сетови за прибор за пишување, држачи за пера, моливи и 
слични држачи и нивни делови 

36.63.23.10.00 Сетови за два или повеќе прибори за пишување кд 
36.63.23.35.00 ВЛОШКИ за хемиски моливи со течно мастило илј.парч. 
36.63.23.39.00 Влошки за хемиски моливи; други илј.парч. 
36.63.23.53.00 Пера и врвови на пера кд 
36.63.23.55.00 Делови за прибор за пишување илј.парч. 

; 36.63.24 Моливи, писалки, креони, мини за моливи, јаглен за 
цртање, креди за пишување или цртање и кројачки креди 

36.63.24.10.00 Моливи и писалки, со мина затворена во цврста обвивка илј.парч. 
36.63.24.30.00 Мини за моливи, црни и во боја ^ илј.парч.; I 
36.63.24.50.00 Креди за пишување или цртање, кројачки креди кд 

36.63.25 Таблици и табли за пишување и цртање, печати за 
датирање, печатење, нумерирање и слично, ленти за 
машини за пишување и слично, перничиња за печати за 
мастило 

36.63.25.10.00 Таблици и табли за пишување и цртање илј.пар .̂ 
36.63.25.30.00 Датумари, жигови И нумератори итн., за рачна употреба парч.; 1 
36.63.25.50.00 Перничиња за жигови парч.; I 
36.63.25.70.00 Ленти за машини за пишување и слични ленти парч.; I 

36.63.31 Чадори и чадори за сонце, бастуни, бичеви, палки за 
јавачи и слично 

36.63.31.30.00 Чадори и чадори за сонце 
36.63.31.50.00 Бастуни, бичеви, палки за јавачи и слично 

илј.парч. 
илј.парч. 

36.63.32 ( Делови и прибор за чадори, чадори за сонце, бастуни, 
/ бичеви, палки за јавачи и слично 

36.63.32.00.00 Делови и прибор за чадори, чадори за сонце, бастуни, бичеви, палки за 
Ј јавачии слично 

илј.парч. 

36.63.33 Копчиња (дрикери), нитни и слично; копчиња, патент -
затворачи и нивни делови 

36.63.33.33.00 Копчиња (дрикери),нитни и слично; нивни делови I 
36.63.33.35.00 Копчиња од пластика, непресвлечени со текстилен материјал кд; илј.парч. 
36.63.33.37.00 Копчиња од прости метали, непресвлечени со текстилен материјал кд; илј.парч. 
36.63.33.39.00 Копчиња, неспомнати на друго место кд; илј.парч. 
36.63.33.50.00 Патент - затворачи 4 илј. т 

36.63.34 Пресвлечени копчиња и други делови за копчиња, 
недовршени копчиња, делови од патент - затворачи 

36.63.34.30.00 Пресвлечени копчиња и други делови за копчиња, недовршени копчиња 
36.63.34.50.00 Делови на патент - затварачи 

36.63.40 Линолеум 
36.63.40.00.00 Линолеум и подни покривки, врз текстилна подлога 

кд; илј.парч. 
илј.парч. 

илј.т2; I 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот Единична 
мерка 

36.62, Производство на метли и четки 
36.62.11 Метли и четки за чистење во домаќинството 

36.62.11.10.00 Метни и четки, од прачки или други растителни материјали, поврзани илј.парч. 
заедно 

36.62.11.30.00 Рачни механички направи за чистење на под,без мотор илј.парч. 
36.62.11.50.90 Други четки за чистење улици, за домаќинство или четки за тимарење на илј.парч. 

животни 
36.62.11.53.50 Метни за домаќинство илј.парч. 
36.62.11.55.50 Четки и метни за чистење на пночници,уници итн. инј.парч. 
36.62.11.57.50 Други четки за употреба во домакинството инј.парч. 
36.62.11.90.00 Четки,неспомнати на друго место инј.парч. 

36.62.12 Тоалетни четки за лична употреба; четки и четкички за 
уметници и за пишување; четки за козметика; четкички за 
заби 

36.62.12.10.00 Четкички за заби ѕ илј.парч. 
36.62.12.33.00 Четки за бричење инј.парч. 
36.62.12.35.00 Четки за коса инј.парч. 
36.62.12.39.00 Други тоанетни четки за нична употреба инј.парч. 
36.62.12.50.00 Четки и четкички за уметници и за пишување инј.парч. 
36.62.12.70.00 Четки и четкички за нанесување на козметика инј.парч. 

36.62.13 Други четки, неспомнати на друго место 
36.62.13.30.90 Четки и четкички за боење,премачкување и слично инј.парч. 
36.62.13.33.50 Правоагонни четки и четкички за боење ѕидови, хартија итн. инј.парч. 
36.62.13.35.50 Округни.равни иии ованни четки и четкички за боење и премачкување инј.парч. 
36.62.13.50.00 Вношки и ванјаци за боење инј.парч. 
36.62.13.70.00 Четки што се составен ден од машини,апарати иии возина,неспомнати на инј.парч. 

друго место 

36.63.10.00.00 

36.63 Други разновидни производи,неспомнати на друго 
36.63.10 Вртелешки,лулашки,стрелиште и други саемски објекти 

за забава 
Вртелешки, лупашки, стреништа и други саемски објекти за забава парч. 

36.63.21 Хемиски моливи, фломастери и маркери, технички моливи 

36.63.21.13.00 Хемиски моливи, со течно мастило ( ролер бон ) инј.парч. 
36.63.21.15.00 Хемиски мониви, со тено иии покнопка од скапоцени метани инј.парч. 
36.63.21.17.00 Хемиски мониви, со заменнива вношка инј.парч. 
36.63.21.19.00 Хемиски моливи,други инј.парч. 
36.63.21.30.00 Фломастери и маркери со врв од филц или друг порозен материјан инј.парч. 
36.63.21.50.00 Патент-моливи илј.парч. 

36.63.22 Пера за цртање со туш, напив пера,стилограф - пера и 
други пера 

36.63.22.30.00 Напив пера и слични пера за цртање со туш,на полнење илј.парч. 
36.63.22.55.00 Напив пера.стилограф пера.итн.со тело и поклопка од скапоцени метали илј.парч. 
36.63.22.59.00 Други напив пера и слично илј.парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

36.50.20.95.00 Други конструкции и играчки за склопување, од пластични маси 
36.50.20.99.00 Други конструкции и играчки за склопување, од други материјали 

илј.парч. 
илј.парч. 

36.50.31 Детски играчки со тркала за јавање или возење; колички 
за кукли * 

36.50.31.30.00 к о л и ч к и за кукли 
36.50.31.50.00 Детски играчки со тркала, за јавање или возење « 

36.50.32.50.00 
36.50.32 Сложувалки 
Сложувала, од дрво 

36.50.32.90.00 Сложувала, од други материјали 

илј.парч. 
илј;парч. 

илЈ.парч. 
илј.парч. 

36.50.33 Други играчки, неспомнати на друго место 
36.50.33.10.00 Играчки-музички инструменти и апарати 
36.50.33.30.00 Играчки во сетови или на подлоги,неспомнати на друго место 
36.50.33.43.00 Играчки и модели со вграден мотор,од пластични маси 
36.50.33.49.00 Играчки и модели со вграден мотор,неспомнати на друго место 
36.50.33.50.00 Играчки - оружје 
36.50.33.63.00 Други играчки, од пластични маси 
36.50.33.65.00 Други играчки, од гума 
36.50.33.67.00 Други играчки, од текстилни ткаенини 
36.50.33.73.00 Други играчки, од метал, минијатурни леени модели 
36.50.33.75.00 Други играчки,од метал,други 
36.50.33.79.00 Други играчки,од други материјали 

илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 
илј.парч. 

36.50.41 Карти за играње 
36.50.41.00.00 Карти за играње кд 

36.50.42 Видеоигри, за употреба со ТВ приемник 
36.50.42.00.00 ВидеоигрИ, за употреба со ТВ приемник илј.парч. 

36.50.43 Производи за билијард,лунапарк,собни игри и игри за на 
маса, други игри на автомати со внесување на метални 
пари или жетони 

36.50.43.10.00 Маси и прибор за билијард . илј.парч. 
36.50.43.30.00 Игри на автомати со внесување на метални пари или жетони,освен опрема илј.парч. 

за автоматски куглани 
36.50.43.55.00 Сетови на електрични тркачки автомобили кои имаат карактер на илј.парч. 

натпреварувачки игри 
36.50.43.59.00 Други забавни игри за лунапарк кд 

36.61.10.30.00 

36.61.10.50.00 

36.61.10.90.00 

36.61 Производство на имитација на накит (бижутерија) 

36.61.10 Имитација на накит (бижутерија) 
Копчиња за манжетни или за крати од прости метали,вклучувајќи и 
посребрени, позлатени и платинирани 
Имитација на накит (бижутерија),од прости метали, вклучувајќи и 
посребрени, позлатени и платинирани, неспомнати на друго место 
Имитација на накит (бижутерија),освен од прости метали 

кд 

кд 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

36.40.11.57.00 Делови и прибор за лизгалки и ролшуи 

36.40.12 Скии за вода,штици за едрење и друга опрема за спортови 
на вода 

36.4012.00.00 Скии за вода.штици за едрење и друга опрема за спортови на вода 

36.40.13 Гимнастички и атлетски прибор и опрема 
36.40.13.00.00 Гимнастички и атлетски прибор и опрема 

36.40.14 Друг прибор и опрема за спорт и игри на отворен простор; 
базени за пливање и веслање 

36.40.14.10.00 Специјални спортски ракавици(без прсти,за бокс и слично), од кожа 
36.40.14.30.00 Палки и друга опрема за голф 
36.40.14.50.00 Опрема и прибор за пинг-понг 
36.40.14.63.00 Рекети за тенис • 
36.40.14.65.00 Рекети за бадминтон и слично 
36.40.14.80.00 Топки,освен за голф и пинг-понг 
36.40.14.90.00 Друга опрема и прибор за спорт и игри на отворен простор, неспомнати на 

друго место 

36.40.15 Стапови, јадици и друг прибор за риболов; прибор за лов 
и риболов, неспомнати на друго место 

36.40.15.30.00 Стапови за риболов, јадици и чекреци за риболов 
36.40.15.50.00 Мрежи за извлекување на риби, мрежи за пеперутка и слични мрежи 

Единична 
мерка 

\ ' 

илј.парч. 

илј.пара 

1;парч. 

илј.пара 
парч. 

илј.парч 
парч. 
парч. 

илј.парч 
илј.парч. 

илј.парч. 
илј.парч. 

36.50 Производство на игри и играчки 
36.50.11 Кукли, само со човечки лик 

36.50.11.00.00 Кукли, само со човечки лик илј.парч. 

36.50.12 Играчки кои претставуваат животни и други 
суштества(освен луѓе) 

36.50.12.30.00 Полнети играчки со ликови на животни и други суштества (освен човечки) илј.парч. 
36.50.12.53.00 Неполнети играчки.со ликови на животни и други суштества (освен илјј.парч. 

човечки), од дрво 
36.50.12.55.00 Исполнети играчки со ликови на животни и други суштества (освен илј.парч. 

човечки),од пластични маси 
36.50.12.59.00 Исполнети играчки со ликови на животни и други суштества (освен илј.парч. 

човечки), од други материјали ' 

36.50.13 Делови и прибор за кукли со човечки лик 
36.50.13.30.00 Облека и прибор за облека.обувки и покривки за глава, за кукли со илј.парч. 

човечки лик 
36.50.13.50.00 Делови и прибор за кукли со човечки лик,неспомнати на друго место илј,парч. 

36.50.20 Возови-играчки и нивен прибор; други намалени модели; 
конструкции и играчки за склопување 

36.50.20.30.00 Електрична железница (вклучувајќи и шини,сигнали и друг прибор за неа) илј.парч. 
36.50.20.55.00 Намалени модели за склопување, освен електрична железница, од илј.парч. 

пластични маси О ' -
36.50.20.59.00 Намалени модели за склопување, освен електрична железница, од други илј.парч. 

материјали 
36.50.20.93.00 Други конструкции и играчки за склопување, од дрво илј.парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

36.30.14.13.50 Тромбон 
36.30.14.15.50 Француска хорна, тенор хорна, баритон труба ј 
36.30.14:17.50 Бас-труба 
36.30.14.19.50 Други лимени дувачки инструменти 
36.30.14.40.90 Други дувачки инструменти, освен лимени 
36.30.14.41.50 Флејта 
36.30.14.43.50 Кларинет^ неспомнати на друго место 
36.30.14.45.50 Саксофони, неспомнати на друго место 
36.30.14.47,50 Фаготи, обои, неспомнати на друго место 
36.30.14.49.50 Други дувачки инструменти, неспомнати на друго место 

36.30.15 Музички и клавијатурни инструменти, чии што звук се 
произведува или се засилува електрично 

36.30.15.10.00 Електрични оргули 
36.30.15.33.00 Електрични дигитални пијана 
36.30.15.37.00 Синтисајзери со клавијатура 
36.30.15.40.90 Кпавијатури и други електрични инструменти со клавијатура 
36.30.15.45Ј50 Електронски клавијатури 
36.30.15.49.50 Други електрични музички инструменти со клавијапгури 
36.30.15.50.00 Електрични гитари 
36.30.15.90.00 Електрични музички инструменти, неспомнати на друго место 

36.30.16 Други музички инструменти 
36.30.16.30.00 Удирачки музички инструменти 
36.30.16.50.00 Музички кутии, саемски оргули итн., пишталки, свирчиња 

Метрономи, тонски вилушки и пишталки за давање висина 
36.30.17 на тонот; механизми за музички кутии; жици за музички 

инструменти 
36.30.17.30.00 Метрономи, тонски вилушки и пишталки за давање висина на тонот; 

механизми за музички кутии 
36.30.17.50.00 Жици за музички инструменти 

36.30.18. Делови и прибор за музички инструменти 
36.30.18.13.00 Делови и прибор за клавири 
36.30; 18.15.00 Делови и прибор за оргули, хармониуми и слични музички инструменти со 

клавијатури 
36.30.18.17.00 Делови и прибор за електрични музички инструменти 
36.30.18.30.00 Делови и прибор за жичани музички инструменти 
36.30.18.50.00 Делови и прибори за хармонИки и усни хармоники 
36.30.18.95.00 Делови и прибор за дувачки инструменти 
36.30.18.99.00 Делови и прибор за други музички инструменти 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 

парч. 
парч. 

парч. 

парч. 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

36.30.90 Поправки и одржување на музички инструменти 
36.30.90.00.00 Поправки и одржување на музички инструменти илј.ефек.час. 

36.40 Производство на спортска опрема 
36.40.11 Скии за снег и друга скијачка опрема; лизгалки за мраз, 

ролшуи и нивни делови 
36.40.11.33.00 Скии за далечинско трчање илј.пара 
36.40.11.35.00 Скии, освен скии за далечинско трчање илј.пара 
36.40.11.37.00 Врзувачи за скии и друга скијачка опрема за зимски спорт илј.парч. 
36.40.11.53.00 Лизгалки за мраз пара 
36.40.11.55.00 Ролшуи пара 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

36.22.11.70.00 Обработени синтетички или реконструирани бесценети и полубесценети 
камења (освен монтирани) 

д; карат 

36.22.12 Индустриски дијаманти, обработени; прашина и прав од 
природни, индустриски, бесценети или полубесценети 
камења 

36.22.12.30.00 Обработени индустриски дијаманти, неврамени и немонтирани, 
неспомнати на друго место 

36.22.12.50.00 Прашина и прав од природни, индустриски, бесценети и полубесценети 
камења 

д; карат 

д; карат 

36.22.13 Накит и делови за накит; златарски и филигрански 
производи и нивни делови 

36.22.13.30.00 Накит и делови за накит од благородни метали (вклучувајќи и 
пресвлечени или платирани со благородни метали) 

36.22.13.51.00 Златарски и филигрански производи и нивни делови, од сребро 
(вклучувајќи и пресвлечени или платирани со благородни метали) 

36.22.13.53.00 Златарски и филигрански производи и нивни делови од благородни 
метали.неспомнати на друго место 

36.22.13.55.00 Златарски и филигрански производи и нивни делови од прости метали, 
пресвлечени или платирани со благородни метали 

кд 

кд 

кд 

кд 

36.22.14 Други производи од благородни метали; производи од 
природни или одгледувани бисери, бесценети и 
полубесценети камења 

36.22.14.30.00 Производи од благородни метали, пресвлечени или платинирани со 
благородни метали, неспомнати на друго место 

36.22.14.50.00 Производи од природни или одгледувани бисери 
36.22.14.70.00 Катализатори,во облик на жичано предиво, решетки или мрежи, од 

платина 

кд 

кд 
кд 

36.30 Производство на музички инструменти 
36.30.11 Клавири и други клавијатурни жичани музички 

иструменти 
36.30.11.10.00 Пијанина, современи 
36.30.11.30.00 Концертни клавири (големи) 
36.30.11.50.00 Клавичембала и други жичани музички инструменти со клавијатура 

парч. 
парч. 
парч. 

36.30.12.35.00 
36.30.12.39.00 
36.30.12.50.00 
36.30.12.90.00 

36.30.13.10.00 

36.30.13.30.00 
36.30.13.50.00 

36.30.14.10.90 
36.30.14.11.50 

36.30.12 Други жичани музички иструменти 
Виолини 
Други гудачки инструменти, неспомнати на друго место 
Гитари 
Други жичени музички инструменти, освен гитари 
36.30.13 Оргули, хармониуми и други слични иструменти; 

хармоники и слични инструменти; усни хармоники 
Оргули со клавиши, хармониуми и слични музички иструменти со 
клавијатура 
Хармоники и слични Музички иструменти 
Усни хармоники 

36.30.14 Дувачки инструменти 
Лимени дувачки инструменти 
Труби, корнет, хорна 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

парч. 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

36.14.13.09.53 Кабинети за машини за шиење 
36.14.13.09.54 Дрвени ормани за радио,телевизиски приемници и грамофони 
36.14.13.09.55 Дрвен мебел, неспомнат на друго место 

36.14.14 Мебел од пластични маси и мебел од други материјали, 
вклучувајќи трска, бамбус, прачки и слични материјали 

36.14.14.30.90 Мебел од пластични маси ; 

36.14.14.33.50 Мебел од пластични маси, за бањи 
36.14.14.35.50 Мебел од пластични маси за градини(освен столови и мебел за 
36.14.14.39.50 Друг мебел од пластични маси 
36.14.14.50.00 Мебел од други материјал и, неспомнат на друго место 

36.14.15 Делови за друг мебел \ 
36.14.15.30.00 Делови за мебел, од метал 
36.14.15.50.00 Делови за мебел, од дрво 
36.14.15.90.90 Делови за мебел, други 
36.14.15.95.50 Делови за мебел,од пластични маси 
36.14.15.99.50 Делови за мебел, од други материјали 

Единична 
мерка 

парч. 
парч. 
парч. 

парч 
парч 
парч 
парч 
парч 

т 
1 
I 
I 

36.14.20 Услуги за довршување на мебел (освен тапацирање на 
столови и седишта) 

36.14.20.00.00 Услуги за довршување на мебел (освен тапацирање на столови и седишта) илј.ефек.час. 

36.15 Производство на мадраци 
36.15.11 Носачи на мадраци 

36.15.11.00.90 Носачи на мадраци 
36.15.11.05.50 Носачи на мадраци, со пружини 
36.15.11.09.50 Носачи на мадраци, неспомнати на друго место 

36.15.12 Мадраци 
36.15.12.30.00 Мадраци, од пенаста гума 1 

36.15.12.50.00 Мадраци, од пенаста пластика 
36.15.12.70.00 Мадраци, со метални пружини 
36.15.12.90.90 Мадраци, од други материјали, неспомнати на друго место г 

36.15.12.95.50 Волнени мадраци 
36.15.12̂ 99.50 Мадраци, од други материјали 

36.21 Производство на пари и медали 
36.21.10 Метални пари и медали 

36.21.10.00.00 Метални пари и медали 
36.22 Производство на накит и сродни производи, 

неспомнати на друго место 
36.22.11 Одгледувани бисери,бесценети и полубесценети камења, ̂  

вклучувајќи и индустриски или 
реконструирани,обработени, но немонтирани 

36.22.11.10.00 Обработени одгледувани бисери (освен нанижани,времени или монтирани) 
36.22.11.30.00 Обработени неиндустриски дијаманти, неврамени и 

немонтирани,неспомнати на друго место 
36.22.11.50.00 Обработени бесценети камења, освен сечени со пила или грубо 

обликувани (освен дијаманти) 

парч. 
парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

кд 

карат 
карат 

карат 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

36.12.12.55.50 Канцелариски дрвен мебел, ормани, регали и слично, со висина до 80 с т 
36.12.12.70.90 Канцелариски дрвен мебел,ормани со фиоки и слично, со висина над 80 
36.12.12.73.50 Преградни компонибилни елементи за мебел, со висина над 80 с т 
36.12.12.75.50 Канцелариски дрвен мебел, ормани,регали и слично, со висина над 80 с т 
36.12.12.90.90 Друг канцелариски дрвен мебел, со висина над 80 с т 
36.12.12.95.50 Компонибилен дрвен мебел, со висина над 80 с т 
36.12.12.99.50 Друг канцелариски дрвен мебел, со висина над 80 с т 

36.12.13 Дрвен мебел за трговија 
36.12.13.00.00 Дрвен мебел за трговија 

36.13 Производство на друг кујнски мебел 
36.13.10 Кујнски мебел 

36.13.10.50.70 Кујнски дрвен мебел; во елементи 
36.13.10.50.01 Компонибилни елементи за дрвен кујнски мебел 
36.13.10.50.02 Кујнски креденци 
36.13.10.50.03 Дрвени кујнски ормани 
36.13.10.50.04 Дрвени кујнски садопери 
36.13.10.50.05 Дрвени кујнски висечки елементи 
36.13.10.50.06 Дрвени кујнски пултови 
36.13.10.50.07 Дрвени ормани за вградување на електрични апарати 
36.13.10.50.08 Друг дрвен кујнски мебел; во елементи 
36.13.10.90.70 Друг дрвен кујнски мебел, освен во елементи 
36.13.10.90.01 Кујнски маси 
36.13.10.90.02 Друг дрвен кујнски мебел, неспомнат на друго место, освен во елементи 

Единична 
мерка 

парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч, 
парч 

парч. 

парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч. 
парч 
парч 
парч 

36.14 Производство на друг мебел 
36.14.11 Метален мебел, неспомнат на друго место 

36.14.11.00.00 Метален мебел, неспомнат на друго место I; парч. 

36.14.12.30.90 
36.14.12.35.50 
36.14.12.39.59 
36.14.12.39.51 
36.14.12.39.52 
36.14.12.39.55 
36.14.12.39.56 
36.14.12.50.70 
36.14.12.50.01 
36.14.12.50.02 
36.14.12.50.03 
36.14.12.50.04 
36.14.12.50.05 

36.14.13.00.90 
36.14.13.03.50 
36.14.13.05.50 
36.14.13.09.59 
36.14.13.09.51 
36.14.13.09.52 

36.14.12 Дрвен мебел за спални соби, дневни соби и трпезарии 
Дрвен мебел за спални соби 
Дрвени кревети 
Друг дрвен мебел за спални соби 
Компонибилен мебел за спални соби 
Ормани (за одела и облека) 
Ормани со фиоки(комоди) 
Дрвен мебел за спални соби, неспомнат на друго место 
Дрвен мебел за дневни соби и трпезарии 
Компонибилен дрвен мебел за дневни соби и трпезарии 
Витрини 
Регали 
Дрвени полици за книги и слично 
Друг дрвен мебел за дневни соби и трпезарии 

36.14.13 Дрвен мебел, неспомнат на друго место 
Дрвен мебел, неспомнат на друго место 
Дрвен мебел, за бањи 
Дрвен мебел, за градини 
Друг дрвен мебел 
Дрвени ормани, за обувки 
Друг дрвен мебел, за претсобје 

парч 
парч 
парч 
парч, 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч 
парч, 
парч 
парч 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
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Шифрана 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

36.11.11.75.50 Тапацирани седишта, со метална рамка, за канцеларии парч. 
36,11.11.79.50 Тапацирани седишта со метална рамка, неспомнати на друго место, освен парч. 

за канцеларии 
36.11.11.90.00 Нетапацирани седишта, со метална рамка парч. 

36.11.12 Седишта, главно со дрвена рамка 
36.11.12.10.70 Седишта, што можат да се претворат во легла, освен за градини и кампинг парч. 

V седишта 
36.11.12.10.01 Фотелји, што можат да се претворат во легла, освен за градини или камп парч. 
36.11.12.10.02 Двоседи, што можат да се претворат во легла, освен за градини или камп парч. 
36.11.12.10.03 Троседи, што можат да се претворат во легла,освен за градини или камп парч. 
36.11.12.30.00 Седишта од трска, прачки, бамбус и слични материјали парч. 
36.11.12.50.90 Тапацирани седишта, со дрвена рамка парч. 
36.11.12.55.50, Тапацирани седишта, со дрвена рамка, за канцеларии парч. 
36.11.12.59.50 Други тапацирани седишта, со дрвена рамка, освен за канцеларии парч. 
36.11.12.90.00 Седишта, со дрвена рамка, нетапацирани парч. 

36.11.13 Други седишта, неспомнати на друго место 
36.11.13.00.90 Други седишта, неспомнати на друго место 
36.11.13.05.50 Градински седишта, од пластика 
36.11.13.09.50 Други седишта, од други материјали 

парч. 
парч. 
парч. 

36.11.14 Делови за седишта 
36.11.14.10.00 Делови за седишта,од дрво 
36.11.14.30.90 Делови за седишта, за воздухоплови и други делови за седишта 
36.11.14.33.50 Делови за седишта, од метали 
36.11.14.35.50 Делови за седишта, од пластика , 
36.11.14.39.50 Делови за седишта, од други материјали 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

36.12 Производство на друг мебел, за деловни и продажни 
простори 

36.12.11 Канцелариски метален мебел х 

36.12.11.10.00 Канцелариски маси за цртање 
36.12.11.30.00 Канцелариски метални маси за пишување, со висина до 80 с т 
36.12.11.50.90 Друг канцелариски метален мебел, со висина до 80 с т 
36.12.11.53.50 Канцелариски метални маси, со висина до 80 с т 
36.12.11.55.50 Канцелариски полици и друг мебел, со висина до 80 с т 
36.12.11.73.00 Канцелариски метален мебел,со висина над 80 ст, ормани со врати и 

други роло ормани 
36.12.11.75.00 Друг канцелариски метален мебел,со висина над 80 ст, ормани со фиоки, 

класери и картотеки 
36.12.11.90.90 Друг канцелариски метален мебел, со висина над 80 с т 
36.12.11.95.50 Преградни компонибилни елементи за мебел, со висина над 80 с т 
36.12.11.99.50 Друг канцелариски метален мебел, со висина над 80 с т 

36.12.12 Канцелариски дрвен мебел 
36.12.12.30.00 Канцелариски дрвени маси за пишување, со висина до 80ст 
36.12.12.50.90 Друг канцелариски дрвен мебел, неспомнат на друго место, со висина до 

80 с т 
36.12.12.53.50 Други канцелариски дрвени маси, со висина до 80ст 

1; парч. 
I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
X] парч. 
1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

парч. 
парч. 

парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

35.42.10.52.50 Велосипеди за планински терени 
35.42.10.53.50 Двоколки на склопување 
35.42.10.54.50 Туристички велосипеди 
35.42.10.55.50 Спортски велрсипеди 
35.42.10.56.50 Тркачки велосипеди 
35.42.10.59.50 Други велосипеди 

у 35.42.20 Делови и прибор за велосипеди и слични возила без 
мотор 

35.42.20.13.00 Рамки за велосипеди 
35.42.20.15.00 Предни вѕилушки за велосипеди 
35.42.20.19.00 Други делови за велосипеди 
35.42.20.23.00 Наплатки за тркала на велосипеди 
35.42.20.25.00 Спици за тркала за велосипеди 
35.42.20.27.00 Глави за тркала (освен за слободен од и за сопирачка 
35.42.20.33.00 Глави за сопирачки 
35.42.20.39.00 Други сопирачки за велосипеди -
35.42.20.40.00 Седишта за велосипеди 
35.42.20.53.00 Педали за велосипеди 
35.42.20.55.00 Лежишта за запчаници за велосипеди х I, 
35.42.20.63.00 Управувачи за велосипеди 
35.42.20.65.00 Носачи на багаж за велосипеди 
35.42.20.67.00 Менувачи на брзина за велосипеди 

Единична 
мерка 

I; парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

1; парч, 
I; парч. 

1 
1; парч 
I; парч 
I; парч 
I; парч 

парч 
1; парч 
1; парч 
I; парч 
I; парч 
I; парч 
I; парч 

35.43 Производство на инвалидски колички 
35.43.11 Инвалидски колички 

35.43.11.30.00 Инвалидски колички и други возила за болни лица и инвалиди,без парч. 
механички уреди за придвижување ^ 

35.43.11.90.00 Инвалидски колички и други возила за болни лица и инвалиди, со мотор парч. 
или други уреди за механичко придвижување 

35.43.12 Делови и прибор за инвалидски колички 
35.43.12.00.00 Делови и прибор за инвалидски колички и други возила за болни лица и парч. 

инвалиди 

35.50 Производство на други возила, неспомнати на друго 
место 

35.50.10 Други возила, неспомнати на друго место 
35.50.10.00.00 Други возила, неспомнати на друго место 

ГЛ ДРУГА ПРЕРАБОТУВАЧКИ ИНДУСТРИЈА, 
НЕСПОМНАТА НА ДРУГО МЕСТО 

36 Производство на мебел, друга преработувачи 
индустрија,неспомната на друго место 

1; парч. 

36.11 Производство на столови и седишта 
36.11.11 Седишта, главно со метална рамка 

36.11.11.10.00 Седишта за воздухоплови у парч. 
36.11.11.30.00 Седишта за моторни возила парч. 
36.11.11.55.00 Подвижни седишта, со дотерување на променлива височина, тапацирани, парч. 

со подвижен наслон, со тркалца или лизгалки 
36.11.11.59.00 Други подвижни седишта, со дотерување на променлива парч. 

височина,нетапацирани, без подвижен наслон, со тркалца или лизгалки 
36.11.11.70.90 Тапацирани седишта, со метална рамка - ги. парч. 
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Шифрана 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

35.30.40.07.50 Сателити(комплетни и нивни делови) 
35.30.40.09.50 Други составни елементи на вселенски летала 

35.30.50 Други делови за воздухоплови и за вселенски летала 
35.30.50.30.00 Пропелери.ротори и нивни делови 
35.30.50.50.00 Стајни трапови и нивни делови 
35.30.50.90.00 Други делови за авиони, хеликоптери или други воздухоплови и вселенски 

летала (вклучувајќи и сателити) и опрема за лансирање на вселенски 
летала 

35.30.91 Поправки и одржување на воздухоплови и мотори за 
воздухоплови 

Поправки и одржување на воздухоплови и мотори за воздухоплови 

35.30.92 Генерален ремонт на воздухоплови 
Генерален ремонт на мотори за воздухоплови 

I 

: * . ' * 

1; парч. 

35.30.91.00.00 

35.30.92.30.00 

35.30.92.50.00: 

35.30.92.70.00 

илј.ефек.час. 

илј.ефек.час. 

илј.ефек.час. 

илј.ефек.час. 

Генерален ремонт на хеликоптери 

Генерален ремонт на авиони и други воздухоплови 

35.41 Производство на мотоцикли 
35.41.11 Мотоцикли и велосипеди со помошен клипен мотор со 

внатрешно согорување, со зафатнина на цилиндер до 50 
ст3 

35.41.11.00.00 Мотоцикли и велосипеди, со помошен кпипен мотор со внатрешно парч, 
согорување, со зафатнина на цилиндар до 50 ст3 

35.41.12 Мотоцикли, СО клипен мотор со внатрешно согорување, со 
зафатнина на цилиндар над 50 ст3 

35.41.12.13.00 Мотоцикли, со клипен мотор со внатрешно согорување, со зафатнина на парч. 
цилиндар од 50 до 250 ст3, скутери 

35.41.12.15.00 Мотоцикли, со клипен мотор со внатрешно согорување, со зафатнина на 1; парч. 
цилиндарод 50 до 250 ст3, други 

35.41.12.30.00 Мотоцикли, со клипен мотор со внатрешно согорување, со зафатнина на I; парч. 
цилиндар од 250 до 500 ст3 

35.41.12.50.00 Мотоцикли, со клипен мотор со внатрешно согорување, со зафатнина на 1; парч. 
цилиндар од 500 до 800 ст3 

35.41.12.70.00 Мотоцикли, со клипен мотор со внатрешно согорување, со зафатнина на , I; парч. 
; цилиндар поголема од 800 ст3 

35.41.13 Мотоцикли и велосипеди со мотор,неспомнати на друго 
место,приколки на мотоцикли 

35.41.13.00.00 Мотоцикли и велосипеди, неспомнати на друго место, приколки за , I; парч. 
мотоцикли ' 

35.41.20 Делови и прибор на мотоцикли и на приколки за 
./ мотоцикли 

35.41.20.30.00 . Седишта за мотоцикли (вклучувајќи иза мопеди) I; парч. 
35.41.20.90.00 Делови и прибор за мотоцикли (вклучувајќи и за мопеди), неспомнати на I 

друго место 

35.42 Производство на велосипеди 
35.42.10 Велосипеди и други слични возила без мотор 

35.42.10.30.00 Велосипеди и други слични возила без мотор и куглични лежишта 1; парч. 
35.42.10.50.90 Други велосипеди и други слични возила, без мотор, ^ I; парч. 
35.42.10.51.50 Крос и БМХ велосипеди 1; парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

35.30.16 Делови на турбомлазни и турбогиропелерни мотори 
35.30.16.00.00 Делови на турбомлазни и турбопропелерни мотори 

35.30.21 Едрилици и пилотирани змејови 
35.30.21.00.00 Едрилици и пилотирани змејови 

/ ' ' . -

35.30.22 Балони,дирижабли и други воздухоплови, без сопствен 
погон 

35.30.22.00.00 Балони,дирижабли и други воздухоплови, без сопствен погон 

Единична 
ка 

I; парч. 

35.30.31 Хеликоптери 
35.30.31.30.90 Хеликоптери, со сопствена тежина до 2000 кд 1; парч. 
35.30.31.33.50 Хеликоптери, со сопствена тежина до 2000 кд, за цивилно 1; парч. 
35.30.31.35.50 Хеликоптери, со сопствена тежина до 2000 кд, за воено воздухопловство I; парч. 
35.30.31.50.90 Хеликоптери; со сопствена тежина поголема од 2000 кд 1; парч. 
35.30.31.53.50 Хеликоптери, со сопствена тежина поголема од 2000 кд, за цивилно I; парч. 

воздухопловство 
35.30.31.55.50 Хеликоптери, со сопствена тежина поголема од 2000 кд, за воено 1; парч. 

воздухопловство 

35.30.32 Авиони и други воздухоплови,неспомнати на друго место, 
со сопствена тежина до 2000 кд 

35.30.32.00.90 Авиони и други воздухоплови, со сопствена тежина до 2000 кд 1; парч. 
35.30.32.03.50 Авиони и други воздухоплови, со сопствена тежина до 2000 кд, за цивилно I; парч. 

воздухопловство 
35.30.32.05.50 Авиони и други воздухоплови,со сопствена тежина до 2000 кд, за воено I; парч. 

воздухопловство 

35.30.33 Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго 
место, со сопствена тежина од 2000 до 15000 кд 

35.30.33.00.90 Авиони и други воздухоплови, со сопствена тежина од 2000 до 15000 кд 
35.30.33.03.50 Авиони и други воздухоплови, со сопствена тежина од 2000 до 15000 кд, 

за цивилно воздухопловство 
35.30.33.05.50 Авиони и други воздухоплови,со сопствена тежинЈа од 2000 до 15000 кд, за 

^ воено воздухопловство 
35.30.34 Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго 

место, со сопствена тежина поголема од 15000 кд 
Авиони и други воздухоплови, со сопствена тежина поголема од 15000 кд 35.30.34.00.90 

35.30.34.01.50 

35.30.34.03.50 

35.30.34.05.50 

35.30.34.07.50 

Авиони и други воздухоплови,со сопствена тежина од 15000 до 35000кд, 
за цивилно воздухопловство 
Авиони и други воздухоплови,со сопствена тежина од 15000 до 35000 кд, 
за воено воздухопловство 
Авиони и други воздухоплови,со сопствена тежина поголема од 35000 кд, 
за цивилно воздухопловство 
Авиони и други воздухоплови, со сопствена тежина поголема од 35000 
кд,за воено воздухопловство 

35.30.40 Вселенски летала,вклучувајќи и сателити и опрема за 
лансирање на вселенски летала 

35.30.40.00.90 Вселенски летала,вклучувајќи и сателити и опрема за лансирање на 
вселенски летала , 

35.30.40.03.50 Вселенски летата, без опрема за лансирање 
35.30.40.05.50 Опрема за лансирање на вселенски летала и нејзини делови 

1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

I 

1 
I 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

35.20.91 Поправки и/одржување на железнички и трамвајски 
локомотиви и на други шински возила 

35.20.91.00.00 Поправки и одржување на железнички и трамвајски локомотиви и на 
други шински возила ~ 

Единична 
мерка 

илј.ефек.час. 

35.20.92 Генерален ремонт на железнички и трамвајски 
локомотиви и на други шински возила 

35.20.92:00.00 Генерален ремонт на железнички и трамвајски локомотиви и на други илј.ефек.час. 
шински возила 

35.30 Производство и поправки на воздухоплови и 
вселенски летала 

35.30.11 Бензински мотори за воздухоплови 
35.30.11.00.90 Бензински мотори за воздухоплови 1; парч. 
35.30.11.03.50 Бензински мотори за воздухоплови,за цивилно воздухопловство I; парч. 
35.30.11.05.50 Бензински мотори за воздухоплови,за воено воздухопловство I; парч. 

35.30.12 Турбомлазни и турбопропелерни мотори 
35.30.12.10*90 Турбомлазни мотори, со сила на потисок до 25кМ I; парч. 
35.30.12.13.50 Турбомлазни мотори, со сила на потисок до 25К1Ѕ1, за цивилно I; парч. 

воздухопловство 4 

35.30.12.15.50 Турбомлазни мотори, со сила на потисок до 25к1Ч, за воено 1; парч. 
воздухопловство 

35.30.12.30.90 Турбомлазни мотори, со сила на потисок поголема од 25кМ 1; парч. 
35.30.12.33.50 Турбомлазни мотори, со сила на потисок поголема од 25кК1, за цивилно 1; парч. 

воздухопловство 4 

35.30.12.35.50 Турбомлазни мотори, со сила на потисок поголема од 25к1Ч, за воено 1; парч. 
воздухопловство 

35.30.12.50.90 Турбопропелерни мотори, со моќ до 1100 к№ 1; парч. 
35.30.12.53.50 Турбопропелерни мотори, со моќ до 1100 к\№, за цивилно воздухопловство I; парч. 
35.30.12.55.50 Турбопропелерни мотори, со моќ до 1100 к№, за воено воздухопловство I; парч. 
35.30.12.70.90 Турбопропелерни мотори, со моќ над 1100 Ш 1; парч. 
35.30.12.73.50 Турбопропелерни мотори, со моќ над 1100 кУУ, за цивилно I; парч. 
35.30.12.75.50 Турбопропелерни мотори, со моќ над 1100 к\А/, за воено воздухопловство 1; парч. 

35.30.13 Реактивни мотори, освен турбомлазни 
35.30.13.00.90 Реактивни мотори, освен турбомлазни, за воздухоплови 
35.30.13.03.50 Реактивни мотори, освен турбомлазни, за цивилно воздухопловство 
35.30.13.05.50 Реактивни мотори, освен турбомлазни, за воено воздухопловство 

I; парч. 
1; парч. 

парч. 

35.30.14 Опрема за лансирање на воздухоплови; палубни запирачи 
' на воздухоплови; земски тренажери за летање и нивни 

, делови 
35.30.14.30.00 Опрема за лансирање на воздухоплови и нејзини делови; палубни 

запирачи на воздухоплови и слична опрема и нивни делови 
35.30.14.50.90 Земски тренажери за летање и нивни делови 
35.30.14.53.50 Земски тренажери за летање и нивни делови , за цивилно 
35.30.14.55.50 Земски тренажери за летање и нивни делови, за воено воздухопловство 

35.30.15 Делови на бензински мотори, за воздухоплови 
35.30.15.00.00 Делови на бензински мотори,за воздухоплови 
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Шифра на 
производот. Опис на производот 

Единична 
мерка 

35.20.13.95.50 Хидраулични и механички дизел локомотиви, со трајна моќ поголема од 
1000 № 

35 20.13.99.50 Други локомотиви,неспомнати на друго место, локомотива тендери 
(вагони со залиха на вода и гориво) 

35.20.20 Самоодни железнички и трамвајски патнички и товарни 
вагони и коли,освен за одржување или сервисирање 

35.20.20.30.90 Самоодни железнички патнички и товарни вагони и коли, напојувани од 
електрична мрежа 

35.20.20.31.50 Самоодни железнички патнички и товарни вагони и коли, напојувани од 
електрична мрежа, со Орзина поголема од 250 кт/час 

35.20.20.33.50 Самоодни железнички и патнички вагони, коли и слично,напојувани од 
електрична мрежа, со брзина до 250 кт/час \ 

35.20.20.35.50 Самоодни вагони и коли за подземна железница (тешки). 
35.20.20.37.50 Самоодни вагони и коли за трамвај или подземна железница(лесни) 
35.20.20.90.00 Самоодни железнички и трамвајски возови,вагони и коли(дизелски) 

35.20.31 Возила за одржување и сервисирање на железници и 
трамваи 

35.20.31.00.00 Возила за одржување и сервисирање на железници и трамваи 

35.20.32 Железнички и трамвајски патнички вагони, несамоодни, 
вагони за багаж и други специјални вагони 

35.20.32.00.90 
35.20.32.01.50 
35.20.32.02.50 
35.20.32.03.50 

35.20.32.04.50 
35.20.32.05.50 
35.20.32.06.50 
35.20.32.09.50 

35.20.33.30.00 
35.20.33.50.00 

35.20.40.30.00 
35.20.40.55.00 
35.20.40.58.00 
35.20.40.59.00 

Железнички и трамвајски патнички вагони,несамоодни, вагони за багаж 
Железнички патнички вагони, со брзина поголема од 250 кт/час 
Железнички патнички вагони, со брзина до 250 кт/час,за меѓуградски 
Железнички патнички вагони, со брзина до 250 кт/час.за локален 
транспорт 
Патнички вагони за подземна железница(тешки) 
Патнички вагони за трамвај или подземна железница(лесни) 
Патнички вагони за самоодни дизел моторни возови 
Други специјални патничко-товарни вагони 

35.20.33 Железнички и трамвајски товарни вагони за превоз на 
стока, несамоодни . 

Товарни и слични и вагони,несамоодни 
Железнички и трамвајски вагони за превоз на 
стока,несамоодни(вклучувајќи и самоистоварни и отворени вагони) со 
фиксни страници и височина поголема од 60 ст и други вагони 

35.20.40 Делови на железнички и трамвајски локомотиви и на 
други шински возила; уреди и опрема за шини и нивни 
делови; механичка опрема за контрола на транспортот 

Делови на железнички и трамвајски локомотиви и на други шински возила 
Опрема и уреди за шини, вклучувајќи и фиксни и прибор 
Делови на железничка и трамвајска опрема за шини, неелектрични 
Механичка и електромеханичка опрема за сигнализација.сигурност и 
контрола на транспортот (освен опрема и уреди за шини) 

1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
1 • Ј 
I; парч. 

1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
I; парч. 

1 
1 
1 

1; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

35.12.11.53.00 Едрилици за разонода и спорт (вклучувајќи и со помошен моторна I; парч. 
пловидба по внатрешни води, со тежина до 100 кд 

35.12.11.55.00 Едрилица за разонода и спорт (вклучувајќи и со помошен мотор),за I; парч. 
пловидба по внатрешни води, со тежина над 100 кд и должина до 7,5 пл 

35.12.11.57.00 Едрилици за разонода и спорт (вклучувајќи и со помошен мотор),за 1; парч. 
пловидба по внатрешни води, со тежина над 100 кд и должина над 7,5 т 

35.12.12 Чамци на надувување за разонода и спорт 
35.12.12.33.00 Чамци на надувување; со тежина до 20 кд и должина до 2,5 т 1; парч. 
35.12.12.35.00 Други чамци на надувување, со тежина од 20 до 100 кд и должина 1; парч. 

поголема од 2,5 т 
35.12.12.37.00 Други чамци на надувување, со тежина поголема од 100 кд парч. 

35.12.13 Други чамци за разонода и спорт,нуркачки чамци и кануа 

35.12.13.30.00 Моторни чамци за разонода и спорт,освен со надворешен бродски мотор, 
за пловидба по море 

35.12.13.55.00 Моторни чамци за разонода и спорт,освен со надворешен бродски мото& 
за пловидба по внатрешни води,со должина до 7,5 т 

35.12.13.57.00 Моторни чамци за разонода и спорт,освен со надворешен бродски мотор, 
за пловидба по внатрешни води,со должина над 7,5 т 

35.12.13.93.00 Други чамци,вклучувајќи и со надворешен бродски моторно тежина до 
100 кд 

35.12.13.95.00 Други чамци,вклучувајќи и со надворешен бродски моторно тежина над 
100 кд и должина до 7,5 т 

35.12.13.97.00 Други чамци,вклучувајќи и со надворешен бродски моторно тежина 
поголема од 100 кд и должина над 7,5 т 
35.12.90 Поправки и одржување на чамци за разонода и спорт 

35.12.90.00.00 Поправки и одржување на чамци за разонода и спорт 

35.20 Производство и поправка на железнички и други 
шински возила 

35.20.11 Железнички локомотиви, напојувани од електрична 
мрежа 

35.20.11.00.90 Железнички локомотиви, напојувани од електрична мрежа 
35.20.11.03.50 Железнички локомотиви, напојувани од електрична мрежа, со моќ до 

1000М / 
35.20.11.05.50 Железнички локомотиви, напојувани од електрична мрежа, со моќ 

поголема од 1000 кМ и со брзина поголема од 250 кт./час 
35.20.11.07.50 Железнички локомотиви, напојувани од електрична мрежа, со моќ над 

1000 к\/У и со брзина до 250 кт/час 

1;парч. 

1;парч. 

I; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

илј,ефек.час. 

I; парч. 
I; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

35.20.12 Дизел електрични локомотиви 
35.20.12.00.90 Дизел електрични локомотиви 
35.20.12.03.50 Дизел електрични локомотиви, со моќ до 10ОО к№ 
35.20.12.05.50 Дизел електрични локомотиви, со моќ поголема од 1000 к№ 

I; парч. 
1; парч. 
I; парч. 

35.20.13 Други железнички локомотиви,локомотивски тендери 
35.20.13.30.00 Железнички локомотиви, напојувани од електрични акумулатори 1; парч. 
35.20.13.90.90 Железнички локомотиви, неспомнати на друго место,локомотивски 1; парч. 

тендери (вагони со залиха на вода и гориво) 
35.20.13.93.50 Хидраулични и механички дизел локомотиви, со постојана моќ до 1000 кУУ 1; парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот [ 
Единична 

мерка 

35.11.24.60.00 Бродови за превоз на автомобили,за пловидба по море 6Т; парч. 
35.11.24.73.00 1.Р6-бродови,за пловидба по море СГГ; парч. 
35.11.24.75.00 ичб-бродови, за пловидба по море ОТ; парч. 
35.11.24.80.00 Товарни бродови и други пловни објекти, за комбиниран превоз на патници парч.; I 

и стока, за пловидба по внатрешни води,без сопствен погон носивост 
35.11.24.90.00 Товарни бродови и други пловила, за комбиниран превоз на патници и ОТ; парч. 

стока, за пловидба по внатрешни води,со сопствен погон 

35.11.31 Рибарски бродови,бродови-фабрики и други бродови за 
преработка и конзервирање на риба 

35.11.31.30.00 Рибарски бродови,бродови-фабрики за преработка на риба итн., за 6Т; парч. 
35.11.31.90.00 Други рибарски бродови итн.,за пловидба по внатрешни води 6Т; парч. 

35.11.32 Бродови влекачи (реморкери) и потискувачи(туркачи) 
35.11.32.30.00 Бродови влекачи (реморкери) 6Т; парч. 
35.11.32.50.00 Бродови потискувачи(туркачи), за пловидба по море ОТ; парч. 
35.11.32.90.00 Други потискувачи(туркачи), за пловидба по внатрешни води 6Т; парч. 

35.11.33 Пловни багери,бродови-светилници,противпожарни 
пловни објекти,пловечки дигалки и други пловни објекти 

35.11.33.30.00 Пловечки багери, за Пловидба по море СГГ; парч. 
35.11.33.53.00 Бродови- светилници,противпожарни пловни^објекти, пловечки дигалки СГГ; парч. 

итн.,неспомнати на друго место, за пловидба по море 
35.11.33.55.00 Пловечки докови, за пловидба по море 0ПГ; парч. 
35.11.33.70.00 Други багери,бродови- светилници,противпожарни пловечки 6Т; парч. 

објекти,пловечки дигалки итн., за пловидба по внатрешни води 
35.11.33.93.00 Други пловила(вклучувајќи и чамци за спасување),освен на весла, за парч. 

пловидба по море 
35.11.33.95.00 Други Пловила(вклучувајќи и чамци за спасување),освен на весла, за парч. 

пловидба по внатрешни води 

35.11.40 Пловечки или фиксни платформи за дупчење и 
35.11.40.00.00 Пловечки или фиксни платформи за дупчење и производство 6Т; парч. 

35.11.50 Други пловни конструкции 
35.11.50.00.00 Други пловни конструкции 1; парч. 

35.11.91 Поправки и одржување на бродови и на други пловни 
објекти 

35.11.91.00.00 Поправки и одржување на бродови и на други пловни објекти илј.ефек.час. 

35.11.92 Преправки и модернизација на бродови и на други пловни 
објекти 

35.11.92.00.00 Преправки и модернизација на бродови и на други пловни објекти илј.ефек.час. 

35.11.93 Демолирање на бродови 
35.11.93.00.00 Демолирање на бродови 1 

35.12 Изградба и поправка на чамци за разонода и спорт 

35.12.11 Едрилици за разонода и спорт 
35.12.11.30.00 Едрилици за разонода и спорт (вклучувајќи и со помошен мотор),за 

пловидба по море . . 
I; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

1 мерка 

34.30.20.23.00 Монтирани облоги на сопирачки на носачот 1; илј.парч. 
34.30.20.25.00 Сопирачка и серво-сопирачки и нивни делови (освен монтирани облоги) 1; илј.парч. 
34.30.20.33.00 Менувачки кутии 1; парч. 
34.30.20.35.00 Погонски осовини,со диференцијал 1; парч. 
34.30.20.37.00 Носечки осовини и нивни делови 1; парч. 
34.30.20.40.00 Тркала,прибор и делови за нив Х\ парч. 
34.30.20.50.00 Амортизери, за ублажување на удар X; парч.. 
34.30.20.61.00 Ладилници, за моторни возила V, парч. 
34.30.20.63.00 Издувни лонци и издувни цевки X; парч. 
34.30.20.65.00 Менувачи на брзина и делови на управуваниот механизам 1; парч. 
34,30.20.67.00 Управувачи(волани),управувачки столбови и кутии 1; парч. 
34.30.20.70.90 Други делови и прибор за возила,неспомнати на друго место 1 
34.30.20.71.50 Резервоари за гориво V, парч. 
34.30.20.73.50 Составни дедови на уреди за климатизација .1 
34.30.20.75.50 Опрема(освен амортизери),за ублажување на удари 1 
34.30.20.77.50 Преносни делови и компоненти,освен менувачки кутии и погонски осовини 
34.30.20.79.50 Други делови и прибор за возила 1 . 

34.30.30 Сигурносни појаси,делови и прибор за каросерии 
34.30.30.30.00 Сигурносни појаси 1 
34.30.30.90.00 Делови и прибор за_каросерии(вклучувајќи и за кабини),неспомнати на 

рруго место ~ 
35 Производство на други транспортни средства ( 

35.11 Изградба и поправка на бродови 
35.11.10 Воени бродови 

35.11.10.00.00 Воени бродови 6Т; парч. 

35.11.21 Бродови за кружни патувања,траекти и слични пловни 
објекти за превоз на патници 

35.11.21.33.00 Бродови за кружни патувања,излетнички и други патнички бродови, за СИТ; парч. 
пловидба по море 

35.11.21.35.00 Траекти, за пловидба по море 6Т; парч. 
35.11.21.90.00 Бродови за кружни патувања,излетнички и други патнички бродови,за 6Т; парч. 

пловидба по внатрешни води 

35.11.22 Танкери 
35.11.22.33.00 Танкери за сурова нафта,за пловидба по море 61; парч. 

35.11.23.30.00 
35.11.23.90.00 

35.11.22.35.00 Танкери за нафтени и други преработки и хемиски производи,за пловидба 
по море 

35.11.22.90.00 Танкери за пловидба по внатрешни води 
Л 

35.11.23 Бродови ладилници 
Бродови ладилниЦи (освен танкериј, за пловидба по море 
Бродови ладилници (освен танкери), за пловидба по внатрешни води 

35.11.24 Товарни бродови и други пловила за комбиниран превоз 
на патници и стока 

Товарни бродови за растурен товар, за пловидба по море / 
Бродови за комбинирани товари, за пловидба по море 
Бродови за општ товар,за пловидба по море 
Бродови за превоз на контејнери,за пловидба по море 

35.11.24.10.00 
35.11.24.20.00 
35.11.24.30.00 
35.11.24.40.00 
35.11.24.50.00 Ро-ро бродови,за пловидба по море 

6Т; парч. 

6Т; парч. 

6Т; парч. 
6Т; парч. 
6Т; парч. 

61; парч. 
6Т; парч. 
С1Т; парч. 
6Т; парч. 
6Т; парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

34.20.21.03.50 Заменливи контејнери 
34.20.21.05.50 Прекуморски контејнери 
34.20.21.07.50 Контејнери за превоз на отпадоци 
34.20.21.09.50 Други контејнери 

Единична 
мерка 

I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

34.20.22 Приколки и полуприколки за домување или кампување 

34.20.22.30.00 Приколки и полуприколки за домување или кампување, што се 1; парч. 
34.20.22.93.00 Други приколки и полуприколки за домување или кампување, со тежина I; парч. 

до 750 кд 
34.20.22.95.00 Други приколки и полуприколки за домување или кампување, со тежина I; парч. 

од 750 до 3500 кд 
34.20.22.97.00 Други приколки и полуприколки за домување или кампување, со тежина I; парч. 

поголема од 3500 кд 

34.20.23 Други приколки и полуприколки за превоз на стока 
34.20.23.00.90 Други приколки и полуприколки за превоз на стока 
34.20.23.03.50 Полуприколки-цистерни 
34.20.23.05.50 Едноосовински приколки-цистерни 
34.20.23.09.50 Други приколки за превоз на стока 

I; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

34.20.30 Делови за приколки,полуприколки и други несамоодни 
возила 

34.20.30.30.00 Шасии за приколки,полуприколки и други несамоодни возила 1; парч. 
34.20.30.50.00 Каросерии, за приколки,полуприколки и други несамоодни возила парч. 
34.20.30.70.00 Осовини за приколки,полуприколки и други несамоодни возила 1; парч. 
34.20.30.90.00 Други делови за приколки,полуприколки и други несамоодни возила I; парч. 

34.30 Производство на делови и прибор за моторни 
возила и нивни мотори 

34.30.11 Делови за бензински мотори,освен за мотори на 
воздухоплови 

34.30.11.00.90 Делови за бензински мотори,освен за мотори на воздухоплови 
34.30.11.03.50 Цилиндрични блокови,цилиндри,куќишта и цилиндрични глави за 

бензински мотори 
34.30.11.05.50 Полут,клипови и клипни прстени, за бензински мотори 
34.30.11.07.50 Карбуратори и системи, за вбризгување на гориво за бензински мотори 
34.30.11.09.50 Други делови за бензински мотори 

кд 
кд 

кд 
кд 
кд 

34.30.12 Делови за други мотори, неспомнати на друго место 
34.30.12.00.90 Делови за дизел и полудизел мотори 
34.30.12.03.50 Полуги,клипови и прстени за дизел и полудизел мотори 
34.30.12.05.50 Системи за вбризгување на гориво за автомобилски, дизел и полудизел 

мотори 
34.30.12.07.50 Други системи за вбризгување на гориво,за дизел и полудизел мотори 
34.30.12.09.50 Други делови за дизел и полудизел мотори 

34.30.20 Други делови и прибор, неспомнати на друго место, за 
моторни возила 

34.30.20.10.00 Браници и нивни делови 

кд 
кд 
кд 

кд 
кд 

I; илј.парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

34.10.41.35.50 Камиони,со дизел или полудизел моторно дозволена вкупна тежина од 
12 до 201 ; 

34.10.41.40.00 Камиони,со дизе/1 или полудизел моторно дозволена вкупна тежина 
поголема од 201 

34.10.42 Возила за превоз на стока, со бензински мотор; други 
возила за превоз на стока 

34.10.42.30.90 Камиони,со бензински мотор,со дозволена вкупна тежина до 51 
34.10.42.33.50 Камиони,со бензински моторно дозволена вкупна тежина до 3,51 
34.10.42.35.50 Камиони,со бензински мотор,со дозволена вкупна тежина од 3,5 до 51 
34.10.42.50.90 Камиони,со бензински моторно дозволена вкупна тежина поголема од 51 
34.10.42.53.50 Камиони,со бензински моторно дозволена вкупна тежина од 5 до 121 
34.10.42.55.50 Камиони,со бензински моторно дозволена вкупна тежина поголема од 121 

Единична 
мерка 

1; парч; 

1; парч. 

34.10.42.90.00 Камиони, со други мотори 

1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

1; парч. 

34.10.44 Друмски влекачи (шлепери), за полуприколки 
34.10.44.00.00 Друмски влекачи (шлепери), за полуприколки 1; парч. 

' ^ - • ' ' I 
34.10.45 Шасии со вградени мотори, за моторни возила 

34.10.45.00.00 Шасии со вградени мотори, за моторни возила 1; парч. 

^ 34.10.51 Самоистоварни моторни возила (дампери) за превоз на 
стокава употреба надвор од патната мрежа 

34.10.51.00,00 Самоистоварни моторни возила (дампери) за превоз на стока,за употреба I; парч. 
надвор од патната мрежа 

34.10.52 Возила со дигалки 
34.10.52.00.00 Возила со дигалки I; парч. 

34.10.53 Возила конструирани за возење по снег; специјални 
возила за превоз на лица на терени за голф и слични 
возила, со мотор 

34.10.53.00.00 Возила конструрани за возење по снег; специјални возила за превоз на 
лица на терени за голф и слични возила, со мотор 

34.10.54 Специјални моторни возила,неспомнати на друго место 

34.10.54.10:00 Подвижни дупчалки и кули , , . 
34.10.54.30,60 Пожарникарски возила/ 
34.10.54.50.00 Возила со вградени бетонски мешалки 
34.10.54.90.00 Други специјални моторни возила (возила за влечење на дефектни 

возила, возила за чистење на патишта , возила-подвижни работилници и 
; СЛИЧНО) 

34.20 Производство на каросерии за моторни возила; 
производство на приколки и полуприколки 

34.20.10 Каросерии за моторни возила 
34.20.10.30.00 Каросерии (вклучувајќи и кабини),за патнички возила 
34.20.10.50.00 Каросерии (вклучувајќи и кабини),за други моторни возила 

34.20.21 Контејнери,специјално конструирани за еден или повеќе 
начини на транспорт 

34.20.21.00.90 Контејнери,специјално конструирани за еден или повеќе начини на 
транспорт 

1; парч. 

1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
1; парч. 

I; парч. 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 47 - Стр. 2981 

' Шифра на Опис на производот 
Единична 

, производот 
Опис на производот мерка 

34.10.30 Моторни возила,со дизел или полудизел мотори, за 
4 превоз на повеќе од 10 лица, вклучувајќи го и возачот 

34.10.30.33.70 Автобуска) дизел или полудизел мотори, со зафатнина до 
2500 cm3 

34.10.30.33.01 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина до 
2500 cm3, меѓуградски, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.33.02 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина до 
2500 cm3, туристички, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.33.03 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина до 
2500 cm3 , градски, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.33.04 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина до 2500 cm3, 
приградски, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30,35.70 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина поголема од 
2500 cm3 

34.10.30.35.01 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина поголема од 
2500 cm3, меѓуградски, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.35.02 Автобуси,со^дизел или полудизел мотори, со зафатнина поголема од 
2500 cm3, туристички j монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.35.03 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина поголема од 
2500 cm3, градски, монтажа на каросерии на шасија ѕ 

34.10.30.35.04 Автобуси,со дизел или полудизел мотори, со зафатнина поголема од 
2500 cm3, приградски, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.53.70 Автобуси,со бензински моторно зафатнина до 2800 cm3 

34.10.30.53.01 Автобуси,со бензински мотор,со зафатнина до 2800 cm3, 
меѓу градски, монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.53.02 Автобуси,со бензински Мотор,со зафатнина до 2800 cm3, туристички, 
монтажа на каросерии на шасија 

34.10.30.53.03 Автобуси,со бензински мотор,со зафатнина до 2800 cm3, градски, монтажа 
на каросерии на шасија / 

34.10.30.53.04 Автобуси,со бензински моторно зафатнина до 2800 cm3, приградски, 
монатажа на каросерии на шасија 

34.10.30.55.70 Автобуси,со бензински мотор,со зафатнина поголема од 2800 cm3 

v * ' f 

34.10.30.55.01 Автобуси,со бензински мотор,со зафатнина поголема од 2800 cm3, 
меѓуградски, монтажа на каросерии на шасија , 

34.10.30.55.02 Автобуси,со бензински мотор,со зафатнина поголема од 2800 cm3 

,туристички, монтажа на каросерии на шасија 
34.10.30.55.03 Автобуси,со бензински моторно зафатнина поголема од 2800 cm3 

.градски, монтажа на каросерии на шасија 
34.10.30.55.04 Автобуси,со бензински моторно зафатнина поголема од 

2800 cm3,приградски, монтажа на каросерии на шасија 
34.10.30.59.00 Автобуси,со други мотори 

t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 

t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.;, 
седишта 
t; парч.;v 

седишта 
t; парч.; 
седишта 
t; парч.; 
седишта 

34.10.41 Возила за превоз на стока,со дизел или полудизел мотор 

34.10.41.10.90 Камиони,со дизел или полудизел мотор,со дозволена вкупна тежина до 5t t; парч. 
34.10.41.13.50 Камиони,со дизел или полудизел мотор,со дозволена вкупна тежина до t; парч. 

3,5t 
34.10.41.15.50 Камиони,со дизел или полудизел мотор,со дозволена вкупна тежина од t; парч. 

3,5 до 5t 
34.10.41.30.90 Камиони,со дизел или полудизел моторно дозволена вкупна тежина од 5 t; парч. 

до 20t 
34.10.41.33.50 Камиони,со дизел или полудизел мотор,со дозволена вкупна тежина од 5 t; парч. 

Д0 121 
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Шифра На 
производот 

34.10.11.55.50 

34.10.12.00.90 
34,10.12.03.50 
34.10.12.05.50 

Опис на производот 

Бензински мотори ,со зафатнина поголема од 250 до 1000 ст3, за други 
возила 

34.10.12 Бензински мотори, со зафатнина поголема од 1000 ст3 

Бензински мотори, со зафатнина поголема од 1000 СРП3, за возила 
Бензински мотори, со зафатнина поголема од 10ОО ст3, за мотоцикли 
Бензински мотори, со зафатнина поголема од 1000 ст3, за други возила 

Единична 
мерка 

I; парч. 

1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 

I; парч. 
I; парч. 

34.10.13 Дизел и полудизел мотори 
34.10.13.00.00 Дизел и полудизел мотори 

34.10.21 Патнички возила со бензински мотор, со зафатнина 
до 1500 ст3 

34.10.21.33.00 Патнички автомобили, со бензински мотор, со зафатнина до 10ОО ст 3 

34.10.21.35.00 Патнички автомобили, со бензински мотор, со зафатнина 
од 1000 до 1500 сгл3 

34.10.21.50.00 Моторни каравани,со бензински мотор,со зафатнина од 1000 до 1500 ст 3 I; парч. 

34.10.22 Патнички возила со бензински мотор, со зафатнина 
поголема од 1500 ст3 

34.10.22.30.90 Патнички автомобили (вклучувајќи и тркачки),со бензински мотор, со I; парч. 
зафатнина поголема од 1500 ст 3 ^ 

34.10.22.33.50 Патнички автомобили(вклучувајќи и тркачки),со бензински моторно I; парч. 
зафатнина од 1500 до 2000 ст 3 

34.10.22.35.50 Патнички автомобили(вклучувајќи и тркачки),со бензински моторно 1; парч: 
зафатнина од 2000 до 2500 ст 3 , 

34.10.22.37.50 Патнички автомо6или(вклучувајќи и тркачки),со бензински моторно I; парч. 
зафатнина поголема 2500 ст 3

 п , 
34.10.22.50.00 Моторни каравани, со бензински мотор ,со зафатнина од 1500 до 3000 ст 3 I; парч. 

34.10.23 Патнички возила,со дизел или полудизел мотори 
34.10.23.10.00 Патнички автомобили, со дизел или полудизел мотори, со зафатнина до 1; парч. 

1500ст3 

34.10.23.30.90 Патнички автомобили, со дизел или полудизел мотори, со зафатнина од 1; парч. 
1500 до 2500 ст 3 

34.10.23.33.50 Патнички автомобили, со дизел или полудизел мотори, со зафатнина од I; парч. 
1500 до 2000 ст 3 

34.10.23.35.50 Патнички автомобили, со дизел или полудизел мотори, со зафатнина од I; парч. 
2000 до 2500 с т 3 7 

34.10.23.40.00 Патнички автомобили, со дизел или полудизел мотор, со зафатнина I; парч. 
поголема од 2500 ст 3 

34.10.23.53.00 Моторни каравани за кампирање, со дизел или полудизел мотор, со парч. 
зафатнина од 1500 до 2500 ст 3 

34.10.23.55.00 Моторни каравани за кампување, со дизел или полудизел мотор, со {; парч. 
зафатнина поголема од 2500 ст 3 

34.10.24 Други моторни возила за превоз на лица,неспомнати на 
друго место 

34.10.24.30.00 Други моторни возила за превоз на лица,неспомнати на друго место, со I; парч. 
електричен мотор 

34.10.24.90.00 Други моторни возила за превоз на лица,неспомнати на друго место, со 1; парч. 
други мотори 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' Бр. 47 - Стр. 2939 

Шифра на 
производот Опис на производот 

33.50.25.00.00 

33.50.25 Комплетни, некомплетни и недовршени механизми за 
часовници, несоставени 

Комлетен, некомлетни и недовршени механизми за часовници, 
несоставени 

Единична 
мерка 

илј.парч. 

33.50.26.13.00 

33.50.26.15.00 
33.50.26.19.00 
33.50.26.30.00 
33.50.26.53.00 
33.50.26.55.00 
33.50.26.57.00 

33.50.27.00.90 
33.50.27.03.50 
33.50.27.05.50 
33.50.27.07.50 

33.50.26 Куќишта за рачни и џебни часовници и нивни делови 
Куќишта за рачни'и џебни часовници, од благородни метали или илј.парч. 
пресвлечени со нив 
Куќишта за рачни и џебни часовници, од прости метали илј.парч. 
Куќишта за рачни и џебни часовници, неспомнати на друго место илј.парч. 
Делови на куќишта за рачни и џебни часовници илј.парч. 
Метални купишта за куќни, канцелариски и слични часовници илј.п&рч. 
Куќишта (освен метални) за куќни, канцелариски и слични часовници илј.парч. 
Делови за куќишта за куќни, канцелариски и слични часовници илј парч. 

33.50.27 Ремени и гривни за рачни часовници и нивни делови, од 
метали 

Ремени и гривни за рачни часовници и нивни делови, од метали илј.парч. 
Ремени и гризни за рачни часовници, од благородни метали илј.парч. 
Ремени и гривни за рачни часовници, од прости метали илј.парч. 
Делови на ремени и гривни за рачни часовници илј.парч. 

33.50.28 Други часовници и нивни делови 
33.50.28.10.00 Лружини за часовници, вклучувајќи и спирални 
33.50.28.30.00 Лежишен камен за часовници 
33.50.28.50.90 Бројници за часовници 
33.50.28.53.50 Бројници за рачни и џебни часовници, од прости метали 
33.50.28.55.50 Бројници за куќни, канцелариски и слични часовници, од прости метали 

33.50.28.57.50 Други бројници 
33.50.28.70.90 Други делови за часовници 
33.50.28.73.50 Други делови за рачни и џебни часовници 
33.50.28.75.50 Други делови за куќни, канцелариски и слични часовници 

33.50.91 Инсталирање на индустриски инструменти и апарати за 
мерење на време 

33.50.91.00.00 Инсталирање на индустриски инструменти и апарати за мерење на време 
33.50.92 Поправки и одржување на индустриски инструменти и 

апарати за мерење на време 
33.50.92.00.00 Поправки и одржување на индустриски инструменти и апарати за мерење 

навреме 

ГК ПРОИЗВОДСТВО НА СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА 
34 Производство на моторни возила, приколки и 

полуприколки 
34.10 Производство ма моторни возила 
34.10.11 Бензински мотори, со зафатнина до 1000 ст3, за возила 

34.10.11.30.00 Бензински мотори* со зафатнина до 250 ст3, за возила 
34.10.11.50.90 Бензински мотори, со зафатнина поголема од 250 до 10ОО ст3, за возила 
34.10.11.53.50 Бензински мотори, со зафатнина поголема од 250 до 10ОО ст3, за 

мотоцикли 

кд; парч 
кд; парч 
илј.парч 
илј.парч 
илј.парч 

илј.парч 
илј.парч 
илј.парч 
илј.ларч 

ефек.час. 

ефекчас 

парч. 
1; парч. 
I; парч. 
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Шифра на Опис на производот Единична 
производот Опис на производот мерка 

33.50.14.79.00 Други часовници (освен на .батериски, акумулаторски и електричен погон), 
неспомнати на друго место 

,илј.парч. 

33.50.15 Часовни уреди за регистрирање На време; паркинг-
часовници; временски прекинувачи со механизам за 
часовници 

33.50.15.10.00 Масовни уреди, за регистрирање на време и на датум илј.парч. 
33.50.15.30.00 Паркинг-часовници и други (освен часовници за контрола на процеси и илј.парч. 

; слични часовници) 
33.50.15.50.00 Часовници за контрола на процеси илј.парч. 
33.50.15.70.90 Временски прекинувачи со механизам за часовници илј.парч. 
33.50.15.75.50 Временски прекинувач^ со механизам за часовници, електрични и илј.парч. 

електронски, за повеќетарифни броила 
33.50.15.79х. 50 Други временски прекинувачи со механизам за часовници илј.парч. 

33.50.21 Механизми за лични часовници, комплетни и составени 

. 33.50.21.33.00 Механизми за лични часовници, на батериски и акумулаторон погон,само " илј.парч. 
; со механички покажувач 

33.50.21.35.00 Механизми за лични часовници, на батериски и.акумулаторон погон, само илј.парч. 
со оптичко-електронски покажувач ^ 

33.50.21.37.00 Апарати за регистрирање на време и на датум, со механизам за часовници,; илј.парч. 
на батериски и акумулаторски погон 

33.50.21.50.00 Механизми за лични часовници,комплетни или составени, неспомнати на илј.парч. 
друго место ; 

33.50.22 Други механизми за часовници,комплетни или составени 

33.50.22.35.00 Други механизми за часовници за будилници, на батериски, акумулаторски илј.парч. 
и електричен погон 

33.50.22.39.00 Други механизми за часовници, на батериски, акумулаторон и електричен илј.парч. 
погон, неспомнати на друго место 

33.50.22.90.00 Механизми за часовници, комплетни или составени, неспомнати на друго илј.парч. 
: место && • 

I 

33.50.23 Комплетни механизми за лични часовници,несоставени 
или делумно составени, некомплетни механизми за лични 
часовници, составени 

33.50.23.30.00 Комплетни механизми за лични часовници, несоставени или делумно илј.парч. 
составени, со балансно тркало и спирална пружина 

33.5,0.23.50.00 Други комплетни механизми за лични часовници, несоставени или делумно илј.парч. 
составени ч 

33.50.23.70.00 Некомплетни механизми за лични часовници, составени илј.парч. 

33.50.24.00.00 
33.50.24 Недовршени механизми за лични часовници 
Недовршени механизми за лични часовници илј.парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

33.50.11.55.50 Џебни и други часовници,со куќнине од благородни метали или илј.парч. 
преовлечени со нив ,на батериски и акумулаторски погон,само со оптичко-
електронски покажувач 

33.50.11.57.50 Други џебни и други часовници, со куќиште од благородни метали или со илј.парч. 
нив пресвлечени,на батериски и акумулаторон погон 

33.50.12 Други рачни часовници,џебни часовници и други 
часовници, вклучувајќи и штоперици 

33.50.12.13.00 Други рачни часовници, на батериски и акумулаторски погон (вклучувајќи илј.парч. 
и штоперица,само со механички покажувач 

33.50.12.15.00 Други рачни часовници, на батериски и акумулаторски погон (вклучувајќи илј.парч. 
и штоперици), само со оптичко-електронски покажувач 

33.50.12.17.00 Други рачни, џебни и други часовници (вклучувајќи и илј.парч. 
штоперица,неспомнати на друго место 

33.50.12.30.00 Други рачни часовници,^ или без уред за автоматско навивање илј.парч. 

33.50.12.50.90 Џебни и други часовници, на батериски и акумулаторски погон, освен со илј.парч. 
куќнине од благородни метали или со нив пресвлечени 

33.50.12.53.50 Џебни и други часовници, на батериски и акумулаторски погон, освен со илј.парч. 
куќнине од благородни метали или со нив пресвлечени, само со 
механички покажувач 

33.50.12.55.50 Џебни и други часовници, на батериски и акумулаторон погон, освен со илј.парч. 
куќнине од благородни метали или со нив пресвлечена само со оптичко-
електронски покажувач 

33.50.12.57.50 Други џебни часовници, на батериски и акумулаторски погон,освен со илј.парч. 
куќнине од благородни метали или со нив пресвлечени 

33.50.13 Часовници за инструмент-табли и часовници од сличен 
тип за возила 

33.50.13.00.00 Часовници за инструмент-табли и часовници од сличен тип, за возила илј.парч. 
33.50.14 Часовници со механизам за лични часовници; алармни 

часовници и ѕидни часовници; други часовници 
33.50.14.13.00 Часовници со механизам за лични часовници, на батериски и илј.парч. 

акумулаторон погон, неспомнати на друго место 
33.50.14.19.00 Други часовници со механизам за лични часовници, неспомнати на друго илј.парч. 

место 
33.50.14.33.00 Будилници, на батериски и акумулаторон погон илј.парч. 
33.50.14.39.00 Будилници (освен на батериски, акумулаторон и електричен погон) илј.парч. 
33.50.14.43.00 Ѕидни часовници на батериски, акумулаторон и електричен погон илј.парч. 
33.50.14.45.00 Ѕидни часовници (освен на батериски, акумулаторон и електричен илј.парч. 

погон),часовници со кукавица 
33.50.14.50.90 Ѕидни часовници (освен на батериски, акумулаторски и електричен погон), илј.парч. 

освен часовници со кукавица 
33.50.14.53.50 Ѕидни часовници (освен на батериски, акумулаторски и електричен погон), илј.парч. 

освен часовници со кукавица, со дијаметар на бројчаник поголем од 10 ѕ т 
33.50.14.55.50 Ѕидни часовници (освен на батериски, акумулаторон и електричен погон), илј.парч. 

освен часовници со кукавица, со дијаметар на бројчаник до 10 ѕ т 
33.50.14.60.90 Часовници за елктрични часовни системи (часовни уреди) илј.парч. 
33.50.14.63.50 Главни часовници за електрични часовни системи илј.парч. 
33.50.14.65.50 Споредни часовници за електрични часовни системи илј.парч. 
33.50.14.73.00 Часовници на батериски,акумулаторон и електричен погон (освен илј.парч. 

часовници за електричен часовен систем) 
33.50.14.75.00 Часовници за на маса и часовници за на камин (освен на батериски, илј.парч. 

акумулаторон и електричен погон) 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

33.40.35.33.00 Кинопроектори за филмови со широчина до 16тпл 
33.40.35.35.00 Кинопроектори за филмови со широчина над 16тт 
33.40.35.50.00 Проектори за дијапозитиви 
33.40.35.90.00 Проектори за слики, неспомнати на друго место 

33.40.36 Флеш-сијалици, апарати за зголемување на фотографии, 
апарати за фото- лаборатории, негатоскопи,екрани за 
проектирање 

33.40.36,15.00 Флеш-апарати со електронски сијалици на празнење 
33.40.36.19.00 Флеш-сијалици и апарати, неспомнати на друго место 
33.40.36.30.00 Апарати за зголемување и намалување на фотографии 
33.40.36.50.00 Апарати и опрема за автоматско развивање на филмови 
33.40:36.70.90 Апарати и опрема за фото-лаборатории, неспомнати на друго место, 

негатоскопи . 
33.40.36.75.50 Апарати и опрема за фото-лаборатории, плочи за печатење и развивање 

на филмови 
33.40.36,79.50 Други апарати и опрема за фото-лаборатории, негатоскопи 
33.40.36.90.00 Екрани за проектирање 

33.40.37 Читачи на микрофилмови,микрофишеви и други 
микроформати 

33.40.37 00.00 Питачи на микрофилмови,микрофишеви и други микроформати 
33.40.38 Делови и прибор за фотографска опрема 

33.40.38:13.00 Делови и прибор за фотрграфски апарати г 

33.40.38:15.00 Делови и прибор за флеш-сијалици и апарати 
33.40.38̂ 33.00 Делови и прибор за филмски камери 
33.40.38.35.00 Делови и прибор за филмски проектори 
33.40.38.50.00 Делови и прибор за проектори за дијапозитиви, читачи на микроформати и 

апарати за зголемување и намалување на фотографии 
33.40.38.70.00 Делови и прибор на апарати за фото-лаборатории и екрани за 

проектирање 
33.40.90 Поправки и одржување на професионални, фотографски, 

кинематографски и оптички инструменти 

33.40.90.00.00 Поправки и одржување на професионални, фотографски, 
кинематографски и оптички инструменти „ 

33.50 Производство на часовници 
33.50.11 Рачни часовници, џебни часовници со куќиште од 

благороден метал или од метал пресвлечен со 
благороден метал 

33.50.11,13.00 Рачни часовници, на батериски и акумулаторски погон(вклучувајќи и 
штоперици), со куќиште од благородни метал и,само со механички 
покажувач ' ' I 

33.50.11.15.00 Рачни часовници, на батериски и акумулаторон погон(вклучувајќи и 
штоперица, со куќиште од благородни метали,само со оптичко-
електронски покажувач 

33.50.11.17.00 Други рачни часовници, на батериски и акумулаторски погон (вклучувајќи 
и штоперици), со куќиште од благородни метали 

33.50.11.30.00 Други рачни часовници, со или без уред за автоматско навивање,со 
куќиште од благоррдни метали 

33.50.11.50.90 Џебни и други часовници, со купиште од благородни метали или 
пресвлечени со нив, на батериски и акумулаторски погон 

33.50.11.53.50 Џебни и други часовници, со куќиште од благородни метали или 
пресвлечени со нив, на батериски и акумулаторон погон, само со 
механички покажувач л 

Единична^ 
мерка 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

парч. 

парч. 
парч. 

илЈ.парч. 

илј.парч. 
илј.парч. 
илј.рарч. 
илј.парч. 
илј.парч. 

илј.парч. 

ефек.час. 

илј.парч. 

илј.парч. 

илј.парч. 

илј.парч. 

илј.парч. 

илј.парч. 
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производот г мерка 

33.40.23 Уреди со течни кристали (1.СО); ласери,освен ласерски 
диоди, други оптички уреди, апарати и инструменти, 
неспомнати на друго место 

33.40.23.10.00 Телескопски нишани за оружје, перископи, телескопи за машини и апарати парч. 
33.40.23.30.00 Ласери, освен ласерски диоди парч. 
33.40.23.55.00 Оптички уреди, апарати и инструменти, неспомнати на друго место, уреди парч. 

со течни кристали (1.СО) 
33.40.23.59.00 Оптички уреди, апарати и инструменти, неспомнати на друго место, освен парч. 

уреди со течни кристали (1СО) 

33.40.24 Делови и прибор за други оптички инструменти 
33.40.24.10.00 Делови и прибор (вклучувајќи и рамки) за двогледи, оптички телескопи парч. 

итн. 
33.40.24.30.00 Делови и прибор за оптички микроскопи парч. 
33.40.24.50.00 Делови и прибор за ласери и други оптички уреди, апарати и инструменти парч. 

33.40.31 Леќи за објективи за фотографски апарати, проектори и 
фотографски апарати за зголемување и намалување 

33.40.31.00.00 Монтирани леќи за објективи од сите видови материјали, за проектори, парч. 
фотоапарати, филмски камери итн. 

33.40.32 Фотографски апарати за подготвување на печатарски 
плочи или цилиндри, фотографски апарати за снимање 
документи на микрофилм, микрофиш и слично 

33.40.32.30.90 Фотографски апарати за подготвување на печатарски плочи или парч. 
33.40.32.35.50 Фотографски апарати за подготвување на печатарски плочи или парч. 

цилиндри, скенери 
33.40.32.39.50 Други фотографски апарати за подготвување на печатарски плочи или парч. 

цилиндри 
33.40.32.50.00 Фотографски апарати за снимање на документи на микрофилм, парч. 

микрофиш,итн. 
33.40.32.70.00 Фотографски апарати за подводни снимањава снимања од воздух,за парч. 

медицинска намена итн. 

33.40.33 Полароид камери со моментно развивање и извлекување 
и други фотографски апарати 

33.40.33.10.00 Полароид камери со моментно развивање и извлекување парч. 
33.40.33.35.00 Фотографски апарати со визура низ објектив (Ѕ1.В), со филм со широчина парч. 

до 35 т т 
33.40.33.39.00 Фотографски апарати со визура низ објектив (освен Ѕ1-Р),со филм со парч. 

широчина до 35т т 
33.40.33.50.00 Други фотографски апарати (освен Ѕ1.Р), со филм со широчина од 35 т т парч. 
33.40.33.90.00 Фотографски апарати, неспомнати на друго место парч. 

33.40.34. Кинематографски камери 
33.40.34.30.00 Кинематографски камери, за филм со широчина до 1 б т т или 2x8 т т парч. 
33.40.34.50.00 Кинематографски камери, за филм со широчина над 16 тт,неспомнати на парч. 

друго место 

33.40.35 Кинопроектори ,проектори за дијапозитиви, други 
проектори 

33.40.35.30.00 Кинематографски проектори парч. 



Стр. 2974 -Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2000 
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производот 

Опис на производот 
I 

Единична 
мерка 

33.30 Производство на опрема за контрола на 
индустриски процеси 

33.30.10 Услуги на дизајнирање и монтирање на опрема за 
контрола на индустриски процеси и автоматизирани 
производни постројки 

33.30.10.00.00 Услуги на дизајнирање и монтирање на опрема за контрола на 
индустриски процеси и автоматизирани производни постројки 

ефек.час. 

33.40.11.30.00 
33.40.11.53.00 
33.40.11.55.00 

33.40.11.59.00 
33.40.11.70.00 

33.40.12.50.00 
33.40.12.90.00 

33.40.13.50,00 
33.40.13.90.00 

33.40 Производство на оптички инструменти и 
фотографска опрема 

33.40.11 Контактни леќи, стаклени леќи за очила, леќи за очила од 
други материјали 

Контактни леќи илј.парч. 
Леќи за очила, без корективно делување . илј.парч. 
Леќи за очила, обработени од двете страни, за корективно делување, со илј.парч. 
еден фокус 
Леќи за очила, обработени од двете страни, за корективно делување, илј.парч. 
Други леќи за очила, за корективно делување, илј.парч. 

33.40.12 Очила за сонце, корективниј заштитни и други 
Очила за сонце илј.парч. 
Очила и слично, неспомнати на друго место, корективни, заштитни и илј.парч. 
ДРУГИ 

33.40.13 Рамки и прибор за очила 
Рамки и прибор за очила, од пластични маси илј.парч. 
Рамки и прибор за очила, од други материјали ^ илј.парч. 

33.40.14 Делови за рамки и прибор за очила 
33.40.14.00.00 Делови за рамки и прибор за очила илј.парч. 

33.40.21 Оптички влакна,листови и плочи од поларизирачки 
материјал, леќи за објектив, филтри и слично 

33.40.21.15,00 Оптички кабли за пренос на слика I 
33.40.21.19.00 Оптички влакна, снопови на оптички влакна и кабли, освен кабли за . I 

• пренос на слика 
33.40.21.30.00 Листови и плочи од поларизирачки материјали,немонтирани илј.парч.; кд 
33.40.21.53.00 Призми, огледала и други оптички елементи, неспомнати на друго место, илј.парч.; кд 

немонтирани 
33.40.21.55.00 Монтирани леќи, призми, огледала итн., од сите видови материјали, илј.парч. 

неспомнати на друго место 
33.40.21.70.00 Монтирани леќи за објективи, од сите видови материјали, неспомнати на илј.парч. 

друго место , \ 
33.40.21.90.00 Монтирани филтри, од сите видови материјали илј.парч. 

33.40.22 Двогледи, монокулари и други оптички телескопи, други 
астрономски инструменти, оптички микроскопи 

33.40.22.30.00 Двогледи,со два објектива (бинокулари) 
33.40.22.50.00 Оптички телескопи и други астрономски инструменти, двогледи (освен 

бинокулари) ј „ -
33.40.22.73.00 Стереоскопски микроскопи 
33.40.22.75.00 Оптички микроскопи за микрофотографија, микрокинематографија и 

микропроекција 
33.40.22.79.00 Оптички микроскопи, неспомнати на друго место 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 

парч. 
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/ производот ' Опис на производот 

Единична 
мерка 

33.20.70.50;00 Инструменти и апарати за автоматска регулација и контрола, хидраулични парч. 
или пневматски 

33.20.70.90.00 Инструменти и апарати за автоматска регулација и контрола, освен парч. 
хидраулични или пневматски, неспомнати на друго место 

33.20.81 Делови и прибор за производите од шифрите 33.20.1; 
33.20.32; 33.20.33; 33.20.4; 33.20.5; 33.20.62; 33.20.65; делови, 
неспомнати на друго место 

33.20.81.10.00 Делови и прибор за инструменти и апарати за навигација, вклучувајќи и илј.парч. 
компаси 

33.20.81.20.00 Делови и прибор за геодетски инструменти и апарати илј.парч. 
33.20.81.30.00 Делови и прибор за инструменти за цртање, мерење итн. илј.парч. 
33.20.81,41,00 Делови и прибор за машини, апарати и уреди за испитување на тврдоста, илј.парч. 

* ' отпорноста итн., на материјали 
33.20.81.43.00 Делови и прибор за термометри , хидрометри, пирометри итн. илј.парч. 
33.20.81.45.00 Делови и прибор за инструменти и апарати за мерење и контрола на илј.парч. 

променливите големини на течностите и гасовите 
33.20.81.47.00 Микротоми, делови и прибор за инструменти за физички и хемиски илј.парч. 
33.20.81.50.00 Делови и прибор за инструменти и апарати за мерење и контрола на илј.парч. 

електрични големини и зрачења , ) 
33.20.81.70.00 Делови и прибор за инструменти, апарати и машини за мерење и/контрола илј.парч. 
33.20.81.90.00 Делови и прибор, неспомнати на друго место, за машини, инструменти и илјларч. 

апарати за мерење, контрола, испитувале итн. , ^ 

33.20.82 Делови и прибор за микроскопи, неспомнати на друго 
место и за дифрактографи 

33.20.82.00.00 Делови и прибор за микроскопи, неспомнати на друго место и за 
дифрактографи 

33.20.83 Делови и прибор за производите од шифрите 33.20.63; 
33.20.64 

33.20.83.33.00 Делови и прибор за електрични броила \ 
33.20.83.35.00 Делови и прибор за гасомери и мерачи за течности 
33.20.83.50.00 Делови и прибор за инструменти и апарати за мерење на брзина, 

стробоскопи итн. 

кд 

кд 
кд 
кд 

33.20.84 Делови и прибор за производите од шифрата 33.20.7 
33.20.84.00.00 Делови и прибор за инструменти и апарати за автоматска регулација и 

контрола 
кд 

33.20.91.00.00 

33.20.91 Инсталирање на инструменти и апарати за мерење, 
контрола, тестирање, навигација и други намени 

Инсталирање на инструменти и апарати за мерење, контрола, тестирање, 
навигација и други намени 

ефек.час. 

33.20.92 Поправки и одржување на инструменти и апарати за 
мерење, контрола, тестирање, навигација и други намени 

33.20.92.00.00 Поправки и одржување на инструменти и апарати за мерење, контрола, ефек.час. 
тестирање, навигација и други намени 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

33.20.62.59.00 Други машини и апарати за испитување на други материјали (освен 
метали) 

парч. 

33.20.63 Мерачи на производството или потрошувачката на гасови, 
течности или на електрична енергија 

33.20.63.30.00 Гасометри (вклучувајќи и калибрирани) парч. 
33.20.63.50.00 Мерачи на течности (вклучувајќи и калибрирани) парч. 
33.20.63.70.00 Електрични броила (вклучував и калибрирани) парч. 

33.20.64 Бројачи на обрти, бројачи на производство, таксиметри, 
покажувачи на брзина и таџометри; стробоскопи 

33.20.64.30.00 Бројачи на обрти, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на 
километри и слично 

33.20.64.53.00 Покажувачи на брзина на возила 
33.20.64.55.00 Тачометри 
33.20.64.70.00 Стробоскопи 

парч. 

парч. 
парч. 
парч. 

33.20.65 Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, 
неспомнати на друго место 

33.20.65.10.90 Машини за урамнотежување на механички делови парч. 
33.20.65.15.50 Машини за урамнотежување на механички делови: за возила парч. 
33.20.65.19.50 Машини за урамнотежување на механички делови: други парч. 
33.20.65.20.90 Пробни маси парч. 
33.20.65.23.50 Пробни маси: за возила парч. 
33.20.65.29.50 Пробни маси: други парч. 
33.20.65.30.00 Проектори на профили парч. 
33.20.65.40.90 Други оптички инструменти и апарати за мерење и контрола, неспомнати парч. 

на друго место 
33.20.65.43.50 Други оптички инструменти и апарати за мерење и контрола, неспомнати парч. 

на друго место, за возила 
33.20.65.49.50 Други оптички инструменти и апарати за мерење и контрола,неспомнати парч. 

на друго место, освен за возила 
33.20.65.50.90 Електронски инструменти и апарати за мерење и контрола на геометриски парч. 

големини 
33.20.65.53.50 Електронски инструменти и апарати за мерење и контрола на геометриски парч. 

големини: за простор (30) 
33.20.65.59.50 Електронски инструменти и апарати за мерење и контрола на геометриски парч. 

големини, други 
33.20.65.70.90 Други електронски инструменти, апарати и машини за мерење и контрола парч. 
33.20.65.73.50 Електронски инструменти, апарати и машини за мерење и контрола на парч. 

материјали со ултразвук, кружни струења и слично 
33.20.65.79.50 Други електронски инструменти, апарати и машини за мерење и контрола парч. 
33.20.65.83.00 Други инструменти,апарати и машини за мерење и контрола на парч. 

геометриски големини 
33.20.65.89.00 Други инструменти и апарати за мерење и контрола парч. 

33.20.70 Инструменти и апарати за автоматска регулација и 
контрола 

33.20.70.15.00 Електронски термостати 
33.20.70.19.00 Други термостати 
33.20.70.30.00 Маностати 

парч. 
парч. 
парч. 
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Шифра на Опис на производот (Единична 
производот Опис на производот 

мерка 

33.20.51.39.00 Други термометри, некомбинирани со други инструменти и неполнети со парч. 
течност, неспомнати на друго место 

33.20.51.50.00 Барометри, некомбинирани со други инструменти парч. 
. 33.20.51.75.00 Електронски хидрометри, пирометри, хигрометри, психометри итн.и нивни парч. 

комбинации 
33.20.51.79.00 Хидрометри, пирометри, хигрометри и психометри, итн., освен парч. 

електронски 

33.20.52 Инструменти за мерење на проток,ниво,притисок ш други 
променливи големини, на течности и на гасови 

33.20.52.35.00 Електррнски дебиметри и инструменти за мерење Аа проток и ниво на парч. 
течности 

33.20.52.39.00 Други електронски инструменти за мерење на проток и ниво на течности парч. 
33.20.52.55.00 Други дебиметри, освен електронски парч. 
33.20.52-5^00 Други инструменти за мерење на проток и ниво на течности, освен парч. 

електронски 
33.20.52.71.00 Електронски инструменти за мерење на притисок парч. 
33.20.52.73.00 Спирални манометри и манометри со метална мембрана и неавтоматска ' парч. 

регулација на притисок, во автогумите 
33.20.52.75.00 Други спирални манометри и манометри со метална мембрана парч. 
33.20.52.79.00 Други инструменти за мерење и контрола на притисок парч; 
33.20.52.83.00 Електронски инструменти и апарати за мерење и контрола на парч. 

променливите големини на течностите и гасовите 
33.20.52.89.00 Други инструменти за мерење' и контрола на променливи големини на парч. 

течности и гасови 

/ \ 33.20.53 Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи , 
\ неспомнати на друго место 

33.20.53.13.00 Електронски апарати за анализа на гас или на чад , , • . ' парч. 
33.20.53.19.00 Други апарати за анализа на гас или на чад парч. 
33.20.5Ј3.23.00 Хроматографи парч. 
33.20.53.29.00 Инструменти за мерење на електрофореза (катафореза) парч. 
33.20.53.30.00 Спектрометри, спектрофотометри и.спектрографи, што користат оптички парч. 

зрачења 
33.20.53.40.00 Експозиметри (светлометри) . парч. 
33.20.53.50.00 Други инструменти и апарати, што користат оптичко зрачење парч. 
33.20.53.81.00 Други електронски инструменти и апарати, за мерење на спроводливост, парч. 

вклучувајќи РН, метри и ВИ метри 
33.20.53.83.00 Други електронски инструменти и апарати парч. 
33.20.53.85.00 Вискозиметри.порозиметри, експанзиометри и дилатометри парч. 
33.20.53.89.00 Други инструменти и апарати за физичка и хемиска анализа, неспомнати парч. 

на друго место 

33.20.61 Микроскопи, освен оптички и дифракцирни апарати 
33.20.61.00.00 Микроскопи, освен оптички и дифракциони апарати 

33.20.62 Машини и апарати за испитување на механичките својства 
на материјалите 

33.20.62.10.00 Електронски машини и апарати за испитување на метали 
33.20.62.33.00 Универзални машини и апарати за испитување на цврстината на стегање 

на металите 
33.20.62.35:00 Машини и апарати за испитување на тврдоста на деталите 
33.20:62.39.00 Други машини и апарати за испитување на метали 
33.20.62.55.00 Електронски машини и апарати за испитување на други материјали (освен 

метали) 

парч. 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
парч. 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

мерка 

33.20.32 Маси и инструменти за цртање; инструменти за 
обележување или математичко пресметување 

33.20.32.30.09 Маси и апарати за цртање, вклучувајќи и автоматски 
33.20.32.53.00 Прибор за цртање 
33.20.32.55.00 Инструменти за обележување 
33.20.32.59.00 Други инструменти за цртање и математичко пресметување 

33.20.33 Мерни инструменти за рачно мерење 
33.20.33.10.00 Микрометарски мерила и капилари 
33.20.33.30.90 Други микрометарски, калибарски и слични Герила 
33.20.33.35.50 Статички микрометарски, калибарски и слични мерила 
33.20.33.39.50 Други микрометарски, калибарски и слични мерила (за капацитет, 

димензии и слично) 
33.20.33.55.00 Мерни шипки,мерни ленти, ленири и друго 
33.20.33.59.00 Други мерни инструменти, за рачна употреба 

33.20.41 Инструменти и апарати за мерење и откривање на 
јонизирачки зрачења 

33.20.41.00.00 Инструменти и апарати за мерење и откривање на јонизирачки зрачења 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 

парч. 

33.20.42. Катодни осцилоскопи и осцилографи 
33.20.42.00.00 Катодни осцилоскопи и осцилографи 

V 
33.20.43 Инструменти за мерење на електрични големини,без 

уреди за регистрирање 
33.20.43.10.00 Мултиметри за мерење на електрични големини 
33.20.43.30.00 Инструменти и апарати за мерење и контрола на електрични големини, 

електронски х 

33.20.43.55.00 Волтметри, инструменти и апарати за мерење и контрола на електрични 
големини 

33.20.43.59.00 Други инструменти за мерење и контрола на електрични големини 

33.20.44 Инструменти и апарати за телекомуникации 
33.20.44.00.00 Инструменти и апарати за телекомуникации 

парч. 

парч. 
парч. 

Ј 

парч. 

парч. 

парч. 

33.20.45 Инструменти и апарати за мерење и контрола на 
електрични големини .неспомнати на друго место 

33.20.45.20.00 Инструменти и апарати, за мерење или проверка на полупроводници парч. 
33.20.45.30.00 Инструменти и апарати за регистирање на електрична заштеда парч. 
33.20.45.55.00 Електронски инструменти и апарати за мерење и контрола на електрична парч. 

заштеда, без регистрирање 
33.20.45.59.00 Други инструменти и апарати за мерење и контрола на електричната парч. 

заштеда, без регистрирање, освен електронски 

3120.51 Хидрометри, термометри, пирометри, барометри, 
хигрометри и психометри 

33.20.51.15.00 Медицински и ветеринарни термометри, полнети со течност, за парч. 
непосредно отчитување, некомбинирани со други инструменти 

33.20.51.19.00 Термометри, полнети со течност,за непосредно отчитување, парч. 
некомбинирани со други инструменти, освен за медицина и ветерина 

33.20.51.35.Р0 Електронски термометри, некомбинирани со други инструменти и парч. 
неполнети со течност 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

33.10.18.90.00 Делови и прибор на протетски и ортопедски справи и помагала; делови и I 
прибор на апарати за стимулација на работата на срцевите мускули 

33.10.20 Медицински, хируршки, забарски и ветеринари мебел; 
берберски столови и слични столови и нивни делови 

33.10.20.30.00 Забарски, берберски и слични столови и нивни делови 
33.10.20.50.00 Медицински, хируршки и ветеринари мебел и негови делови 

парч. 
парч. 

33.10.91 Инсталирање на медицинска и хируршка опрема 
33.10.91.00.00 Инсталирање на медицинска и хируршка опрема ефек.час. 

33.10.92 Поправки и одржување на медицинска и хируршка опрема 

33.10.92.00.00 Поправки и одржување на медицинска и хируршка опрема ефек.час. 

33.20 Производство на инструменти и апарати за мерење, 
контрола, испитување,за навигациска и друга 
намена, освен контролна опрема за индустриски 
процеси 

33.20.11 Компаси и други навигацони инструменти и апарати 
33.20.11.30.00 Компаси парч. 
33.20.11.55.00 Инструменти и апарати за аеронаутичка и вселенска навигација парч. 
33.20.11.59.00 Инструменти и апарати за навигација, неспомнати на друго место парч. 

33.20.12 Други геодетски, хидрографски, океанографски, 
хидролошки,метеоролошки инструменти и апарати 

33.20.12.15.00 Електронски далномери,теодолити, таџиметри, инструменти и апарати за парч. 
нивелирање и фотограметрија 

33.20.12.19.00 Други далномери, теодолити, таџиметри, инструменти и апарати за парч. 
нивелирање и фотограметрија 

33.20.12.35.00 Други електронски инструменти и апарати за метеоролошка употреба парч. 
33.20.12.39.00 Други електронски инструменти и апарати,неспомнати на друго место парч. 
33.20.12.53.00 Инструменти и апарати за геодезија, топографија, хидрографија и парч. 

слично(освен електронски) 
33.20.12.55.00 Инструменти и апарати за метеорологија, хидрологија и геофизика(освен парч. 

електронски) 
33.20.12.57.00 Други инструменти и апарати (освен електронски) парч. 

33.20.20 Радари,помошни уреди за радионавигација и уреди за 
радио далечинско управување 

33.20.20.30.00 Радари парч.;кд 
33.20.20.50.00 Помошни апарати за радио навигација парч.;кд 
33.20.20.70.00 Апарати за радио далечинско управување парч.;кд 

33.20.31 Ваги, со осетливост до 5 центиграми 
33.20.31.50.00 Баги, со осетливост до 5 центиграми,вклучувајќи и со тегови кд; парч. 
33.20.31.80.00 Делови на ваги, со осетливост до 5 центиграми,вклучувајќи и со тегови кд; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

33.10.13.30.00 

33.10.13.50.00 

33.10.14.00.00 

33.10.15.11.00 
33.10.15.13.00 

33.10.15.15.00 

33.10. 
33.10. 
33.10. 
33.10. 
33.10. 
33.10. 
33.10. 
33,10. 
33.10. 
33.10. 

15.17.00 
15.20.00 
15.33.00 
15.35.00 
15.53.00 
15.55.00 
15.63.00 
15.65.00 
15.73.00 
15.79.00 

33.10.16.53.00 

33.10.16.55.00 

33.10.16.90.00 

33.10.17.35.00 
33.10.17.39.00 
33.10.17.53.00 
33.10.17.55.00 
33.10:17.59.00 

33.10.17.90.00 

33.10.18.33.00 
33.10.18.39.00 
33.10.18.50.00 

33.10.13 Други инструменти и апарати за забарството 
Забарски дупчалки (вклучувајќи и комбинирани со друга забарска опрема парч. 
на еден заеднички постамент) 
Инструменти и апарати за забарството, освен дупчалки парч. 

33.10.14 Медицински,хируршки или лабораториски апарати за 
стерилизација 

Медицински,хируршки и лабораториски апарати за стерилизација илј.парч. 

33.10.15 Шприцеви,игли, катетри, канили и слично; офталмолошки 
(окулистички) и други инструменти и апарати ,неспомнати 
на друго место 

Шприцеви, за медицинска,хируршка,забарска и ветеринарна употреба кд; илј.парч. 
Цевчести метални игли за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна кд; илј.парч. 
употреба 
Игли за шиење за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна кд; илј.парч. 
употреба 
Игли (освен цевчести метални и за шиење), катетри, канили итн. кд; илј.парч. 
Инструменти и апарати за офталмологија (окулистика) кд; илј.парч. 
Инструменти и апарати за мерење крвен притисок кд; илј.парч. 
ЕНДОСКОПИ кд; илј.парч. 
Опрема за бубрежна дијализа парч. 
Диатермички апарати (ултразвучни и други) парч. 
Апарати за трансфузија парч. 
Инструменти и апарати за анестезија парч. 
Ултразвучни инструменти и апарати I; парч. 
Други инструменти и апарати I; парч. 
33.10.16 Терапевтски инстументи и апарати; респираторни и 

слични апарати за дишење 
Апарати за механотерапија,апарати за масажа и апарати за психолошки I; парч. 
тестирања 
Апарати за озонотерапија.оксигенотерапија, аеросол-терапија и други 1; парч. 
терапевтски апарати за дишење 
Други апарати за дишење и гасмаски(освен заштитни маски без механички парч. 
делови и заменливи филтри) 

33.10.17 Вештачки зглобови, ортопедски справи и помагала, 
вештачки заби,забни протези, вештачки делови на 
телото, неспомнати на друго место 

Вештачки зглобови парч. 
Ортопедски справи, шини и други ортопедски помагала за фрактури парч. 
Вештачки заби, од пластични маси парч. 
Вештачки заби, од други материјали -парч. 
Забни протези за забна протетика, мостови и слично (освен вештачки парч. 
заби) 
Вештачки делови на телото, неспомнати на друго место парч. 

33.10.18 Апарати за подобрување на слухот, апарати за 
стимулација на работата на срцевите мускули; нивни 
делови; делови и прибор на протетски и ортопедски 

Апарати за подобрување на слухот, освен делови к прибор парч. 
Делови и прибор на апарати за подобрување на слухот парч. 
Апарати за стимулација на работата на срцевите мускули, освен делови и парч. 
прибор 
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Шифрана 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

32.30.51.80.00 Делови на микрофони, звучници, електрични аудиофреквентни 
засилувачи, апарати за зајакнување на звук итн. 
32.30.52 Антени од сите видови и нивни делови; делови на 

радиоприемници и предаватели; делови за радарска 
опрема 

32.30.52.20.00 Телескопски антени (на склопување),за лесно преносливи портабл 
апарати и апарати за вградување во моторни возила 

32.30.52.35.00 Надворешни антени за прием преку сателит (радио и телевизиски) 
32.30.52.39.00 Други надворешни антени за радио и телевизиски приемници 
32.30.52.50.00 Внатрешни антени за радио и телевизиски приемници,вклучувајќи и 

вградени 
32.30.52:70.00 Други антени и делови за нив ^ 
32.30.52.80.00 Делови за радио и телевизиски приемници и предаватели, делови за 

радарска опрема 

\ 32.30.91 Инсталирање на професионална 
^ радио,телевизиска,звучна и видеоОпрема 

32.30.91.00.00 Инсталирање на професионална радио,телевизиска,звучна и видео 
опрема 

32.30.92 Поправки и одржување на професионална радио, 
телевизиска, звучна и видео опрема 

Поправки и одржување на професионална радио,телевизизиска, звучна и 
видео опрема 

33 

илј.парч.; кд 

32.30.92.00.00 

1; парч. 

I; парч. 
1; парч. 
I; парч. 

1; парч. 
1; парч. 

илј.ефек.час. 

илј.ефек.час. 

33.10.11.15.00 

33.10,11.19.00 
33.10.11.35.00 

33.10.11.39.00 

33.10.11.50.00 
33.10.11.70.90 

33.10.11.75.50 

33.10.11.79.50 

Производство на медицински, прецизни и 
оптички инструменти и часовници 

33.10 Производство на медицинска и хируршка опрема и 
ортопедски помагала 

33.10.11 Рендген апарати и апарати кои користат алфа,бета или 
гама зрачење 

Рендген апарати за медицинска,хируршка, забарска и ветеринарна парч.; кд 
употреба \ 
Рендген апарати за друга употреба, неспомнати на друго место парч.; кд 
Апарати со алфа,бета или гама зрачење, за парч.; кд 
медицинска,хируршка,забарска и ветеринарна употреба 
Апарати со алфа,бета или гама зрачење, за друга употреба, неспомнати парч.; кд 
на друго место 
Рендгенски цевки I; парч. 
Рендген-генератори, генератори со висок напон, вклучувајќи и делови на 1; парч. 
апарати со X, алфа,бета или гама зрачење , 1 

Рендген-генератори, генератори со висок напон, вклучувајќи и делови на I; парч. 
апарати со X, алфа, бета или гама зрачење, за магнетна резонанција 
Други рендген-генератори,генератори со висок напон вклучувајќи и делови I; парч. 
за апарати со X, алфа, бета или гама зрачење, неспомнати на друго место 

33.10.12 Електродијагностички апарати и апарати за 
ултравиолетово или инфрацрвено зрачење, за 
медицината, хирургијата, з^барството и ветерината 

33.10.12.10.00 Електрокардиографи(ЕКГ) 
33.10.12.30.00 Електродијагностички апарати (освен ЕКГ), неспомнати на друго место 
33.10.12.50.00 Апарати со ултравиолетово или инфрацрвено зрачење, за медицинска, 

хируршка, забарска или ветеринарна употреба 

парч. 
парч. 
парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

32.30.32 

32.30.32.30.00 

32.30.32.50.00 

Магнетофони и други апарати за снимање на звук (со уред 
за репродукција на звук и без него) 

Апарати за диктирање, што не можат да работат без надворешен извор 
на енергија 
Апарати за одговарање на телефонски повици (автоматски секретара) 

32.30.32.75.00 Магнетофони за снимање и репродукција на звук, со касети 
32.30.32.79.00 Магнетофони за снимање и репродукција на звук, со магнетна 

лента,неспомнати на друго место 
32.30.32.90.00 Магнетофони и други апарати за снимање и репродукција на звук, 

; неспомнати на друго место 

32.30.33 Апарати за снимање и репродукција на слика (со вграден 
видеотјунер или без него) 

32.30.33.35.00 Видеорекордери со вградена телевизиска камера, со магнетна лента со 
широчина до 1,3 с т и брзина до 50 тт/сек 

32.30.33.39.00 Други видеорекордери (со видеотјунер), со магнетна лента со широчина . 
до1,3 с т и брзина до 50 тт/сек 

32.30̂ 33.50.00 Други видеорекордери со магнетна лента (со вграден видеотјунер или без 
него) 

32.30.33.70.00 Други видеоапарати за снимање и репродукција на слика, освбн со \ 
магнетна лента - „ '' 

Единична 
мерка 

парч. 

парч. 

парч. 
парч.; кд 

парч.; кд 

парч. 

парч.; кд 

парч.; кд 

парч.; кд 

32.30.41 Микрофони и нивни стативи 
32.30,41.00.00 Микрофони и нивни стативи 

32.30.42.35.00 
32.30.42.37.00 
32.30.42.39.00 
32.30.42.70.00 

32.30.42 Звучници, наглавни слушалки, слушалки за едно уво и 
комбинирани сетови на микрофони и слушалки 

Звучни кутии со еден звучник 
Звучни кутии со повеќе звучници 
Звучници без звучни кутии 
Наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинирани сетови на 
микрофони и слушалки 

32.30.43 Електрични аудиофреквентни засилувачи, електрични 
комплети за зајакнување на звук 

32.30.43.55.00 Електрични аудиофреквентни засилувачи, за телефонија и мерење 
32.30.43.59.00 Други електрични аудиофреквентни засилувачи 
32.30.43.70.00 Електрични апарати за зајакнување на звук 

32.30.44 Приемници за радиотелефонија или 
радиотелеграфија,неспомнати на друго место 

32.30.44.50.00 Лесно преносливи портабл приемници за повикување или барање на лица 
(пејџери) у 

32.30.44.90.00 Други приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија и радиоврска, 
неспомнати на рруго место 

1; парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 

парч. 
парч. 

парч.; кд 

парч. 
- г 

парч.; кд 

32.30.51 Делови и прибор за звучна опрема и видео опрема 
32.30.51.30.00 Читач на звук од грамофонски плочи (рјск ир) илј.парч.; кд 
32.30.51.50.00 Скапоцени или полускапоцени камења(природни синтетички или илј.парч.; кд 

реконструирани), за грамофонски игли 
32.30.51.70,00 Други делови и прибор на апарати за снимање и репродукција на звук и илј.парч.; кд 

слика (аудиоапарати и видеоапарати) 
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Шифрана 
производот, Опис на производот 

Единична 
мерка 

32.20.30.70.00 

32.20.91.00.00 

32.20,92.00.00 

Делови за електрични телеграфски апарати 
32.20.91 Инсталирање на телевизиски и радио предаватели 
Инсталирање на телевизиски и радио предаватели 

32.20.92 Поправки и одржување на телевизиски и радио 
предаватели 

Поправки и одржување на телевизиски и радио предаватели 

32.30 

кд 

илј.ефек.час. 

илј.ефек.час. 
Производство на телевизиски приемници, радио 
приемници, апарати за снимање и репродукција на 
звук и слика, со соодветна опрема 

32.30.11 Радиоприемници (освен за моторни возила), кои можат 
да работат без надворешен извор на енергија 

32.30.11.55.00 Преносни радиоприемници, комбинирани со апарат за снимање и парч. 
репродукција на звук 

32.30.11.59.00 Преносни радиоприемници, неспомнати на друго место 4 парч. 
32.30.11.75.00 Други радиоприемници, комбинирани со апарат за снимање и репродукција парч. 

на звук 
32.30.11.77.00 Радиоприемници без апарат за снимање и репродукција на звук, со парч. 

вграден часовник 
32.30.11.79.00 Други радиоприемници, неспомнати на друго место парч. 

32.30.12 Радиоприемници, кои што не можат да работат без 
надворешен извор на енергија 

32.30.12.70.00 Радиоприемници, за вградување во моторни возила, комбинирани со 
апарат за снимање и репродукција на звук 

32.30.12.90.00 Радиоприемници, за вградување во моторни возила, неспомнати на друго 
место 

парч. 

парч. 

32.30.20 Телевизиски приемници 
32.30.20.20.00 Телевизиска проекција опрема во боја 
32.30.20.30.00 Телевизори во боја, со вграден видеорекордер или со апарат за 

репродукција, во боја 
32.30.20.45.00 Видео рекордери, со катодни цевки 
32.30.20.49.00 Други видеорекордери 
32.30.20.50.00 Телевизори со катодни цевки, во боја, неспомнати на друго место 
32.30.20.60.00 Други телевизори, во боја 
32.30.20.75.00 Видеотјунери 
32.30.20.79.00 Други телевизори, во боја, без екран 
32.30.20.83.00 Црно-бели и други еднобојни видеомонитори 
32.30.20.85.00 Црно-бели и еднобојни телевизори 

32.30.31 Грамофони, касетофони и други апарати за репродукција 
на звук (без уред за снимање) 

32.30.31.35.00 Музички апарати со грамофонски плочи, што се вклучуваат со метални 
пари или со жетони 

32.30.31.39.00 Други грамофони , вклучувајќи и со механизам за автоматско менување на 
плочи 

32.30.31.50.00 Апарати за репродукција на диктат , ; 
32.30.31.75.00 Касетофони , без уред за снимање на звук 
32.30.31.79.00 Други апарати за репродукција на звук, без уред за снимање на звук 

парч 
парч 

парч 
парч 
парч. 
парч, 
парч 
парч. 
парч 
парч, 

парч. 

парч.; кд 

парч. 
парч. 
парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

32.10.6070.00 МОЅ дигитал ни,монол итни,електронски интегрирани кола, , кд; парч. 
микропроцесори ) 

32.10.60.93.00 Други МОЅ дигитални,монолитни електронски интегрирани кола кд; парч. 
32.10.60.95.00 Монолитни,електронски,интегрирани кола,освен дигитални кд; парч. 
32.10.60.97.00 Хибридни електронски интегрирани кола кд; парч. 
32.10.60.99.00 Електронски интегрирани кола и микроцелини, неспомнати на друго место кд; парч. 

32.10.71 Делови на електрични кондензатори 
32.10.71.00.00 Делови на електрични кондензатори 

32.10.72 Делови на електрични отпорници,реостати и 
32.10.72.00.00 Делови на електрични отпорници,реостати и потенциометри 

32.10.73.20.00 
32.10.73.30.00 
32.10.73.50.00 

32.10.73.70.00 

32.10.73 Други делови за елктронски цевки и за други електронски 
компоненти, неспомнати на друго место 

Делови за катодни цевки 
Делови за електронски цевки(освен делови за катодни цевки) , 
Делови за диоди,транзистори,полупроводнички елементи(вклучувајќи и 
фотоосетливи), светлечки диоди, монтирани пиезо-електрични кристали, 
итн. 
Делови за елетронски интегрирани кола и микроцелини 

кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 

кд; парч. 

32.20.11.50.00 
32.20.11.70.00 

32.20 Производство на телевизиски предаватели, 
радиопредаватели и апарати за жичана телефонија и 
телеграфија 

32.20.11 Предаватели за радио телефонија, радиотелеграфија, 
радиодифузија и телевизија 

Предаватели за радиодифузија и телевизија, без вграден приемник 
Предаватели за радиотелефонија, со вграден приемник 

кд; парч.; к№ 
кд; парч.; Ш 

32.20.12 Телевизиски камери 
32.20.12.50.00 Телевизиски камери, со вграден апарат за снимање и репродукција на кд; парч. 

звук 
32.20.12.90.00 Телевизиски камери * кд; парч. 

32.20.20 Електрични апарати и уреди за жичана телефонија и 
телеграфија 

32.20.20.20.00 Телефонски апарати I; илј.парч. 
32.20.20.30.00 Телепринтери 1; илј.парч. 
32.20.20.40.00 Телефонски и телеграфски централи прикл.; 1; 
32.20.20.50.00 Телефонски и телеграфски апарати, за жичани системи со носечка струја, I; илј.парч. 

неспомнати на друго место 
32.20.20.60.00 Други електрични апарати за телефонија, неспомнати на друго место 1; илј.парч. 
32.20.20.75.00 Електрични телеграфски апарати: телефакс I; и/1ј.парч. 
32.20.20.79.00 Електрични телеграфски апарати: други апарати и опрема I; илј.парч. 

32.20.30 Делови за електрични, телефонски и телеграфски уреди 

32.20.30.30.00 Делови за електрични, телефонски и телеграфски апарати, за жичени 
системи, со носечка струја 

32.20.30.50.00 Делови за електрични телефонски апарати 
32.20.30.60.00 Делови за електрични телефонски или телеграфски апарати 

кд 

кд 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

32.10.42 Магнетронски, клистронски,микробранови цевки и друга 
електроника 

32.10.42.00.00 Магнетронски, клистронски,микробранови цевки и друга електроника 

Единична 
мерка 

kg; парч. 

32.10.51 Диоди, транзистор*,тиристори,диак-елементи и триак-
елементи 

32.10.51.20.00 Диоди (освен фртоосетливи и диоди за емитување светлост) kg; парч 
32.10.51.30.00 Диоди за исправување на сила kg; парч 
32.10.51.55.00 Транзистори(освен фотоосетл иви), со степен на растурање до1 W kg; парч 
32.10.51 i57.00 Транзистори(освен фотоосетливи), со степен на растурање над 1W kg; парч 
32.10.51.70.00 Тиристори, диак-елементи, триак-елементи, освен фотоосетливи kg; парч 

елементи \ 

32.10.52 Tloлупроводнички елементи, диоди за емитување на 
светлост,монтирани пиезо електрични кристали, нивни 
делови 

32.10.52.35.00 Фотоосетливи полупроводнички елементи; диоди за емитување светлост kg; парч, 
32.10.52.37.00 Фотоосетливи полупроводнички елементи,соларни ќелии,фотодиоди,фото- kg; парч 

транзистори итн. 
32.10.52.50.00 Други полупроводнички елементи(освен фотоосетливи) kg; парч. 
32.10.52.70.00 Монтирани пиезо-електрични кристали kg; парч 

32.10.60 Електронски интегрирани кола и микросклопови 
32.10.60.15.00 MOS дигитални,монолитни,електронски интегрирани кола, kg; парч. 

плочки,наречени во чипови 
32.10.60.17.00 MOS дигитални,монолитни,електронски интегрирани кола, чипови kg; парч. 
32.10.60.21.00 MOS динамичка меморија со влез по случаен H3čop(D-RAM), со капацитет kg; парч. 

на меморија до 256КВ N . 
32.10.60.23.00 MOS динамичка меморија со влез по случаен избор (D-RAM), со капацитет kg; парч. 

на меморија поголем од 256КВ до 1 MB ' 
32.10.60.25.00 MOS динамичка меморија со влез по случаен избор (D-RAM), со капацитет kg; парч. 

на меморија поголем од 1 MB до 4МВ 
32.10.60.27.00 MOS динамичка меморија со влез по случаен избор (D-RAM), со капацитет kg; парч. 

на меморија поголем од 4МВ 
32.10.60.31.00 MOS статичка меморија со влез по случаен избор (S-RAM), со капацитет на kg; парч. 

меморија до 64КВ 
32.10.60.33.00 MOS статичка меморија со влез по случаен избор (S-RAM), со капацитет на kg; парч. 

меморија поголем од 64 KB до 256 KB 
32.10.60.35.00 MOS статичка меморија со влез по случаен избор (S-RAM), со капацитет на kg; парч. 

меморија поголем од 256 KB до1 MB 
32.10.60.37.00 MOS статичка меморија со влез по случаен избор (S-RAM), со капацитет на kg; парч. 

меморија поголем од1МВ 
32.10.60.40.00 MOS со меморија Само за читање, непрограмибилна (ROM) kg; парч. 
32.10.60.51.00 MOS UV со меморија само за читање, програмибилна, која што може да се kg; парч. 

избрише (EPROM), со капацитет до 256 KB 
32.10.60.53.00 MOS UV со меморија само за читање, програмибилна, која што може да се kg; парч. 

избрише (EPROM), со капацитет поголем од 256 KB до 1 MB 
32.10.60.55.00 MOS UV со меморија само за читање, програмибилна, која што може да се kg; парч. 

избрише, со капацитет поголем од 1 MB до 4 MB 
32.10.60.57.00 MOS UV со меморија само за читање, непрограмибилна, која што може да kg; парч. 

се избрише, со капацитет поголем од 4МВ 
32.10.60.65.00 MOS со меморија само за читање, програмибилна.која што може да će kg; парч. 

избрише (EPROM) 
32.10.60.69.00 Други MOS мемории kg; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

32 Производство на радиотелевизиски и 
комуникациски апарати и опрема 

\ 32.10 Производство на електронски цевки и други 
електронски компоненти 

32.10.11 Константни кондензатори предвидени за употреба во 
струјни кола,со фрекфенција50/60Нг, што можат да 
апсорбираат реактивна сила најмалку од 0,5куаг 

32.10.11.00.00 Константин кондензатори, предвидени за употреба во струјните кола,со 
фрекфенција 50/60Нг,кои имаат сила поголема од 0,5куаг 

32.10.12.30.00 
32.10.12.50.00 
32.10.12.73.0(3 

32.10.12.75.00 

32.10.12.7^.00 

32.10.12.79.00 

32.10.12 Константин електрични кондензатори 
Константни електрични кондензатори.од тантал 
Константин електрични кондензатори, од електролитички алуминиум 
Константин електрични кондензатори, керамички диелектрични, 
еднослојни 
Константни електрични кондензатори,керамички 
диелектрични.повеќеслојни 
Константин електрични кондензатори, диелектрични,од хартија или од 
пластична маса 
Константин електрични кондензатори, неспомнати на друго место 

32.10.13 Променливи или прилагодливи(однапред 
прилагодени)електрични кондензатори 

32.10.13.00.00 Променливи или прилагодливи(однапред прилагодени) електрични 
кондензатори 

кд; парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 

32.10.20 Електрични отпорници,освен грејни отпорници 
32.10.20.20.00 Константин јаглени отпорници,агломерирани или слоевити 
32.10.20.35.00 Константин јаглени отпорници, со моќ до 20М 
32.10.20.37.00 Константни јаглени отпорници, со моќ над 20УУ 
32.10.20.55.00 Променливи жичани отпорници, со моќ до 20\Л/ 
32.10.20.57.00 Променливи жичани отпорници, со моќ над 20УУ 
32.10.20.70.00 Променливи отпорници, неспомнати на друго место(вклучувајќи и 

реостати и потенциометри) 

кд; пкрч. 
(кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 
к̂ ; парч. 
кд; парч. 

32.10.30 Печатени кола 
32.10.30.50.00 Крути повеќеслојни печатени кола 
32.10.30.70.90 Други печатени кола, кои содржат само проводни и контактни елементи 
32.10.30.75.50 Крути печатени еднослојни кола, кои содржат само проводни и контактни 

елементи 
32.10.30.77.50 Меки печатени еднослојни кола, кои содржат само проводни и контактни 

елементи 
32.10.30.90.00 Други печатени кола, со вградени пасивни елементи 

„ 2 . т ; кд; парч. 
т2; кд; парч. 

т2; кд; парч. 

т ; кд; парч. 

„ 2 . т ; кд; парч. 

32.10.41 Катодни цевки за телевизиски приемници, цевки за 
телевизиски камери и други катодни цевки 

32.10.41.35.00 Катодни телевизиски цевки во боја (вклучув1ајќи и за видеомонитори) парч.; кд 
32.10.41.37.00 Катодни телевизиски цевки, црно-бели или еднобојни (вклучувајќи и за парч.; кд 

видеомонитори) ^ 
32.10.41.39.00 Катодни цевки, неспомнати на друго место парч.; кд 
32.10.41.50.00 Цевки за телевизиски камери, претворачи и засилувачи на слика, парч.; кд 

фотокатодни цевки 
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Шифра на ~ Единична Опис на производот 

производот к мерка 

31.62.12.90.00 Електромагнетски стегачки глави,стегачки направи и нивни делови кд; парч. 

31.62.13 Електрични машини и уреди, со посебни функции 
31.62.13.30.00 Акцелератори на честички кд 
31.62.13.50.00 Генератори за сигнали кд 
31.62.13.70.90 Машини и апарати за галванотехника, електролиза и електрофореза кд; парч. 
31.62.13.73.50 Машини и апарати за галванотехника кд; парч. 
31.62.13.75.50 Машини и апарати за електролиза и електрофореза кд; парч. 
31.62.13.90.90 Електрични машини и уреди, со посебни функции, неспомнати на друго кд; парч. 

место 
31.62.13.93.50 Ротациони електрични машини, неспомнати на друго место, кд; парч. 
31.62.13.95.50 Други електрични машини и уреди, со посебни функции, неспомнати на кд; парч. 

друго место 
31.62.14 Електрични изолатори,изолационен прибор за електрични 

машини и опрема,електрични цевки 
31.62.14.30.00 Електрични изолатори од други материјали, неспомнати на друго место кд 
31.62.14.50.00 Изолационен прибор, неспомнат на друго место,за електрични кд; парч. 

машини,итн., цевки за електрични проводници 

31.62.15 Јаглени електроди и други производи од графит или друг 
јаглен, за употреба во електротехниката 

31.62.15.30.00 Јаглени електроди, за печки кд 
31.62.15.50.00 Јаглени електроди, освен за печки (на пр. за електролиза) кд 
31.62.15.70.00 Јаглени четкички кд 
31.62.15.90.00 Производи од графит или друг јаглен, неспомнати на друго место, за кд 

употреба во електротехниката 

31.62.16 Делови на друга електрична опрема, електрични делови 
за машини и апарати, неспомнати на друго место 

31.62.16.30.00 Делови на електрична опрема за сигнализација, сигурност, управување и кд 
контрола на железничкиот, трамвајскиот и патничкиот сообраќај 

31.62.16.50.00 Делови на електрични апарати за звучна или визуелна сигнализација, (на кд 
пр. ѕвона, сирени, индикаторски табли,алармни апарати за заштита од 
пожари или кражби) 

31.62.16.70.00 Делови на електрични машини и уреди, со посебни функции неспомнати кд; парч. 
на друго место 

31.62.16.90.00 Електрични делови за машини и апарати, неспомнати на друго место кд; парч. 

31.62.91 Инсталирање на друга електрична опрема, неспомната на 
друго место, освен на електрична опрема за сигнализација 
во патничкиот и воздушниот сообраќај 

31.62.91.00.00 Инсталирање на друга електрична опрема, неспомната на друго место, илј.ефек.час. 
освен на електрична опрема за сигнализација во патничкиот и воздушниот 
сообраќај 

31.62.92 Поправки и одржување на друга електрична опрема, 
неспомната на друго место 

31.62.92.00.00 Поправки и одржување на друга електрична опрема, неспомната на друго илј.ефек.час. 
место 
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Шифра на 
произ 

31.61.22.70.90 
31.61.22.73.50 

31.61.2275.50 
31.61.22.77.50 

Опис на производот 

Опрема, неспомнати на друго место, за мотори со внатрешно согорување 
Опрема, неспомната на друго место, за мотори со внатрешно согорување, 
освен за автомобили 
Опрема, неспомната на друго место, за мотори со внатрешно согорување, 
Свеќички за загревање,за патнички автомобили 

31.61.23 Електрична опрема за осветлување и сигнализација, 
бришачи за стакло, уреди за одмрзнување и уреди за 
одметнување, за велосипеди и моторни возила 

31.61.23.10.00 Опрема за осветлување и за визуелна сигнализација, за велосипеди 

31.61.23.30.00 Опрема за осветлување и за визуелна сигнализација, за моторни возила и 
31.61.23.50.00 Опрема за звучна сигнализација,за моторни возила и мотоцикли (освен за 
31.61.23.70.00 Бришачи за стакло, уреди за одмрзнување и уреди за одмаглубање за 

велосипеди, моторни возила и мотоцикли 

31.61.24 Делови на друга електрична опрема, неспомнати на друго 
место, за мотори и моторни возила 

31.61.24.30.00 Делови на електрична опрема за палење и придвижување на мотори со 
внатрешно согорување, што се палат со помош на свеќичка и со 
компресија 

31.61.24.50.Ј90 Делови на електрична опрема за осветлување, сигнализација и делови за 
бришачи, уреди за одмрзнување итн., за велосипеди и моторни возила 

31.61.24.53.50 Делови на електрична опрема за осветлување, сигнализација, делови за 
бришачи, уреди за одмрзнување итн.,за моторни возила 

31.61.24.55.50 Делови на електрична опрема за осветлување, сигнализација итн., за 
велосипеди и мотоцикли 

Единична 
мерка 

кд 
кд 

кд 
кд 

кд; илј.парч. 

кд 
кд 
кд 

кд 

кд 

кд 

кд 

31.62 Производство на електрична опрема, неспомната на 
друго место 

31.62.11 Електрични уреди за звучна и визуелна сигнализација 
освен за велосипеди, мотоцикли и моторни возила 

31.62.11.10.00 Електрична опрема за сигнализација, за железнички и трамвајски кд; парч. 
сообраќај 

31.62.11.30.00 Електрична опрема за сигнализација за патнички сообраќај, внатрешни кд; парч. 
водени патишта, паркиралишта, за пристаништа или аеродроми 

31.62.11.53.00 Електрични аларми за заштита од кражби или пожар, за моторни возила, кд; парч. 
освен за патнички автомобили 

31.62.11.55.00 Електрични аларми за заштита од кражби или пожари,за патнички кд; парч. 
автомобили 

31.62.11.57.00 Електрични аларми за заштита од кражби или пожар, неспомнати на друго кд; парч. 
место 

31.62.11.73.00 Индикаторски табли со вградени уреди со течни кристали ((-СО) кд 
31.62.11.75.00 Индикаторски табли со диоди за емитување на светлост (1-ЕО) кд 
31.62.11.90.00 Електрични уреди за звучна и визуелна сигнализација, неспомнати на кд; парч. 

друго место 

31.62.12 Перманентни магнети, електромагнетни 
спојници,менувачи на брзина и сопирајќи, 
електромагнетски глави за кревање и нивни делови 

31.62.12.10.00 Перманентни магнети и производи наменети за производство на магнети, кд; парч. 
од метал 

31.62.1230.00 Перманентни магнети и производи наменети за производство на кд; парч. 
перманентни магнети, освен од метал I 

31.62.12.50.00 Електромагнетни спојници, менувачи на брзина и сопирачки кд; парч. 
31.62.12.70.00 Електромагнетски глави за кревање кд; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

31.50.34.55.50 Осветлување за морски, речен и воздушен простор 
31.50.34.59.50 Друго надворешно осветлување 

31.50.41 Делови за сијалици со усвитена нишка и со празнење 
31.50.41.00.00 Делови за сијалици со усвитена нишка и со празнење 

31.50.42 Делови за ламби и опрема за осветлување 
31.50.42.30.00 Делови на преносни електрични светилки, со сопствен извор на енергија 
31.50.42.50.90 Делови за светилки (освен од стакло и од пластика) и опрема за 

осветлување 
31.50.42.53.50 Шини за електрично осветлување и делови 
31.50.42.55.50 Абажури за светилки од хартија и картон 
31.50.42.57.50 Други делови на светилки (освен од стакло и од пластика) и опрема за 

осветлување 
31.61 Производство на електрична опрема за мотори и 

возила, неспомната на друго место 
31.61.10 Сетови на проводници за палење и други сетови на 

проводници за патнички моторни возила, воздухоплови 
или бродови 

31.61.10.00.90 Сетови на проводници за палење и други сетови на проводници за 
патнички моторни возила, воздухоплови и бродови 

31.61.10.03.50 Сетови на проводници, што се употребуваат за автомобили 
31.61.10.05.50 Сетови на проводници, што се употребуваат за други сообраќајни 

средства 
31.61.21 Свеќички за палење, магнети за палење, динамо-магнети, 

магнетни замавници,разводници, калеми за палење 

31.61.21.30.90 Свеќички за палење 
31.61.21.33.50 Свеќички за палење, за моторни возила, освен за автомобили 
31.61.21.35.50 Свеќички за палење, за автомобили 
31.61.21.37.50 Свеќички за палење, за стационарни мотори со внатрешно согорување 
31.61.21.50.90 Магнети за палење, динамо-магнети, магнетни замавници 
31.61.21.53.50 Магнети за палење, за моторни возила , освен за автомобили 
31.61.21.55.50 Магнети за палење, динамо-магнети и магнетни замавници, за патнички 
31.61.21.57.50 Магнети за палење, динамо-магнети и магнетни замавници, освен за 
31.61.21.70.90 Разврдници и калеми за палење 
31.61.21.73.50 Разводници и калеми за палење, за моторни возила, освен за патнички 
31.61.21.75.50 Разводници и калеми за палење, за патнички автомобили 
31.61.21.77.50 Разводници и калеми за палење, освен за моторни возила (за стационарни 

индустриски мотори) 
31.61.22 Електрозадвижувачи и машини со двојна намена 

(електрозадвижувачи-генератори); други генератори и 
опрема 

31.61.22.30.90 Електрозадвижувачи и електрозадвижувачи-генератори со двојна намена 
31.61.22.33.50 Електрозадвижувачи и електрозадвижувачи со двојна намена за моторни 
31.61.22.35.50 Електрозадвижувачи и електрозадвижувачи-генератори со двојна намена, 
31.61.22.37.50 Електрозадвижувачи и електрозадвижувачи-генератори со двојна намена, 
31.61.22.50.90 Генератори, неспомнати на друго место, за мотори со внатрешно 
31.61.22.53.50 Генератори, неспомнати на друго место, за мотори со внатрешно 
31.61.22.55.50 Генератори,неспомнати на друго место,за мотори со внатрешно 

согорување,за патнички автомобили 
31.61.22.57.50 Генератори,неспомнати на друго место, за мотори со внатрешно 

согорување,освен за моторни возила (за стационарни индустриски 
мотори) 

I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

кд 

кд 
кд 

кд 
кд 
кд 

илј.парч. 
илј.парч. 

I; илј.парч. 
илј.парч. 

кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 

кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 
кд 

кд 
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Шифра на 
производот 

31.50.25.30.90 

31,50.25.31.50 

31.50.25,32.50 
/ 

31.50.25.33.50 

31.50.25.34.50 

Опис на производот Единична 
мерка 

31,50.25. 
31.50.25, 
31.50.25. 
31.50.25. 
31.50.25. 
31.50.515. 
31.50.25. 

47.50 
48.50 
53.50 
55.50 
59.50 
63.50 
65.50 

31.50.25.67.50 

31.50.25.69.50 
31.50.25.71.50 
31.50.25.79.50 

31.50.31.00.00 

31.50.25 Лустери и други електрични плафонски или ѕидни 
светлечки тела I * . 

Лустери и други електрични ллафонски ијѕидни светлечки тела, освен за 
осветлување на јавни отворени простори 
Плафонски и ѕидни ламби за домаќинствата (освен рефлектори), за 
сијалици со усвитена нишка • / 
Плафонски и ѕидни ламби за домаќинствата (освен рефлектори), за 
халогени сијалици 
Плафонски и ѕидни ламби за домаќинствата (освен рефлектори), за 
компактни сијалици 
Плафонски и ѕидни ламби за домаќинствата (освен рефлектори), за други 
сијалици 
Рефлектори за внатрешно осветлување, за сијалици со усвитена нишка 
Рефлектори за внатрешно осветлување, за други сијалици 
Индустриски ламби (со над 20 1Р), за сијалици со усвитена нишка 
Индустриски ламби (со над 20 1Р), за флуоресцентни сијалици 
Индустриски ламби (со над 20 1Р), за други сијалици, 
Канцелариски ламби (за работен простор), за сијалици со усвитена нишка 
Канцелариски ламби (за работен простор) за компактни, флуоресцентни 
сијалици ј 
Канцелариски ламби (за работен простор), за други флуоресцентни 
сијалици 
Канцелариски ламби (за работен простор), за други сијалици 
Други светлечки тела, фиксни, за опасност . 
Други светлечки тела, фиксни, за внатрешно осветлување, неспомнати на 
друго место 
31.50.31 Фотографски флеш сијалици, флеш коцки и слично 
Фотографски флеш сијалици, флеш коцки и слично 

3150.32 Сетови за осветлување на новогодишни елки 
31.50.32.00.00 Сетови за осветлување на новогодишни е^ки 

1 . • I ' 
31.50.33 Рефлектори за отворени престори 

31.50.33.00.90 Друга електрична опрема за осветлување:' рефлектори за отворени 
простори 

31.50.33.р3.50 Рефлектори за отворени простори: за сијалици со усвитена нишка 
31.50.33.05.50 Рефлектори за отворени простори: за други сијалици 

31.50.34 Други електрични ламби и опрема за осветлување 
31.50.34.30.90 Други електрични ламби и опрема за осветлување 
31.50.34.33.50 Ламби за осветлување на сцени , 
31.50.34.35.50 Надворешно осветлување на дворови и куќи, за сијалици со усвитена 

нишка 
31.50.34.37.50 Надворешно осветлување на дворови и куќи, за други сијалици 
31.50:34.41.50 Осветлување за улици: украсно осветлување на пешачки зони и слично, 

за сијалици со усвитена нишка 
31.50.34.42.50 Осветлување за улици: украсно осветлување на пешачки зони и слично, 

за флуоросцентни сијалици I 
31.50.34.43.50 Осветлување за улици: украсно осветлување на пешачки зони и слично, 

за други сијалици 
31.50.34.44.50 Друго осветлување за улици, за сијалици со усвитена нишка 
31.50.34.45.50) Друго осветлување за улици, за флуоросцентни сијалици 
31.50.34.46.50 Друго осветлување за улици, за натриумови сијалици под висок притисок 
31.50.34.47.50 Друго осветлување за улици, за натриумови сијалици под низок притисок 
31.50.34.48.50 , Друго осветлување за улици : за други сијалици 
31.50.34.53.50 Осветлување за тунели 

1; илј.парч. 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 

1; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

илј.парч.1 

кд; парч. 

кд; парч. 

I; Илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 

илј.парч. 
I; илј.парч. 

илј парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот Единична 
мерка 

31.50.14.30.00 
31.50.14.50.00 
31.50.14.60.00 
31.50.14.70.00 

31.50.14.93.00 

31.50.14.95.00 

31.50.15.10.00 

31.50.15.30.00 

31.50.15.51.00 
31.50.15.53.00 
31.50.15.55.00 

31.50.15.56.00 
31.50.15.57.00 
31.50.15.59.00 

31.50.15.70.00 

31.50.21.00.90 

31.50.21.03.50 

31.50.21.05.50 

31.50.14 Сијалици со усвитена нишка, неспомнати на друго место 

Други сијалици со усвитена нишка, за проектори ч илј.парч. 
Други сијалици со усвитена нишка, за предни светла на моторни возила илј.парч. 
Други сијалици со усвитена нишка: за моторни возила илј.парч. 
Други сијалици со усвитена нишка, за моторни возила,освен за предни илј.парч. 
светла 
Други сијалици со усвитена нишка, за напон над 100\/, неспомнати на друго илј.парч. 
место 
Други сијалици со усвитена нишка, за напон до 100У, неспомнати на друго илј.парч. 
место 

31.50.15 Сијалици со празнење, ултравиолетови и инфрацрвени 
сијалици, лачни сијалици 

Флуоросцентни цевки(освен ултравиолетов^, со усвитена катода и со две илј.парч. 
подножја на краевите л 

Други флуоросцентни цевки(освен ултравиолетов^, со усвитена катода, илј.парч 
освен со две подножја на кроевите 
Други сијалици со празнење (освен ултравиолетови), со мешана светлост илј.парч, 
Други сијалици со празнење(освен ултравиолетови), со живина пареа Илј.парч 
Други сијалици со празнење (освен ултравиолетов^, со натриумови пареа, ̂  илј.парч 
со свиткана II цевка 
Сијалици со празнење, со натриумова пареа, освен ултравиолетови илј.парч 
Други сијалици со празнење (освен ултравиолетови), со натриумова пареа илј.парч 
Други сијалици со празнење (освен ултравиолетови), неспомнати на друго илј.парч 
место 
Ултравиолетови и инфрацрвени сијалици, лачни сијалици илј.парч 
31.50.21 Преносни електрични светилки со сопствен извор на 

енергија (на пример суви батерии, акумулатори и 
Преносни електрични тела за осветлување, на суви батерии, акумулатори (; илј.парч. 
и електромагнети 
Преносни електрични тела за осветлување, на суви батерии, акумулатори 1; илј.парч. 
и електромагнети, осветлување за опасност 
Други преносни електрични тела за осветлување, на суви батерии, , • 1; илј.парч. 
акумулатори и електромагнети 

31.50.22 Електрични ламби за на маса или на под 
31.50.22.00.90 Електрични ламби за на маса или на под 1; илј.парч. 
31.50.22.03.50 Ламби за на маса или на под за домаќинствата (освен рефлектори), со 1; илј.парч. 

сијалици со усвитена нишка 
31.50.22.05.50 Ламби за на маса или на под за домаќинствата (освен рефлектори),со I; илј.парч. 

сијалици со празнење 
31.50.22.09.50 Ламби за на маса или на под за домаќинствата (освен рефлектори),со I; илј.парч. 

други сијалици 

31.50.23 ^електрични ламби и светлечки тела 
31.50.23.00.00 Неелектрични ламби и светлечки тела I; илј.парч. 

31.50.24 Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично 

31.50.24.00.00 Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично I; илј.парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

31.40.22 Оловни акумулатори, освен за задвижување на клипни 
мотори 

31.40.22.10.00 Оловни погонски акумулатори, со течен електролит I; парч.; АН 
31.40.22.30.00 Оловни погонски акумулатори, со други електролит I; парч.; АН 
31.40.22.50.90 Други оловни акумулатори, со течен електролит 1; парч.; АН 
31.40.22.53.50 Други оловни акумулатори, со течен електролит, стационарни X; парч.; АН 
31.40.22.55.50 Други оловни акумулатори, со течен електролит, други 1; парч.; АН 
31.40.22.70.90 Други оловни акумулатори, со други електролиТи I; парч.; АН 
31.40.22.73.50 Други оловни акумулатори, со други електролит^ стационарни I; парч.; АН 
31.40.22.75.50 Други оловни акумулатори, со други електролити, други 1; парч.; АН 

31.40.23 Никел-кадмиум ,никел-железо и други електрични 
акумулатори 

31.40.23.10.00 Други никел-кадмиум акумулатори,херметички запечатени 
31.40.23.30.00 Други никел-кадмиум акумулатори, погонски 
31.40.23.50.90 Други никел-кадмиум акумулатори, други 
31.40.23.53.50 Други никел-кадиум акумулатори, стационарни 
31.40.23.55.50 Други никел-кадмиум акумулатори, други 
31.40.23.70.00 Други никел-железо акумулатори 
31.40.23.83.00 Други електрични акумулатори, никел-хибридни 
31.40.23.85.00 Други електрични акумулатори, други 

кд; парч 
кд; парч 
кд; парч 
кд; парч 
кд; парч 
кд; парч 
кд; парч 
кд; парч 

31.40.24 Делови на електрични акумулатори, вклучувајќи и 
сепаратори 

31.40.24.30.00 Делови на електрични акумулатори, плочи кд; илј. парч. 
31.40.24.50.00 Делови на електрични акумулатори, сепаратори кд 
31.40.24.90.90 Делови на електрични акумулатори, други кд 
31.40.24.93.50 Делови на електрични акумулатори, куќишта од други материјали кд 
31.40.24.95.50 Делови на електрични акумулатори, други кд 

31.50 Производство на сијалици и електрични светилки 

31.50.11 Затворени рефлекторски влошки,со вградени сијалици 

31.50.11.00.00 Затворени рефлекторски влошки,со вградени сијалици 1; илј.парч. 

31.50.12 Волфрам-халогени сијалици со нишки,освен 
ултравиолетови и инфрацрвени 

31.50.12.30.00 Волфрам-халогени сијалици со нишки(освен ултравиолетови и илј.парч. 
инфрацрвен^, за проектори 

31.50.12.50.00 Волфрам-халогени сијалици (освен ултравиолетови и инфрацрвени), за илј.парч. 
моторни возила 

31.50.12.93.00 Други волфрам-халогени сијалици со нишки(освен ултравиолетови и илј.парч. 
инфрацрвени), за напон над 100\/ 

31.50.12.95.00 Други волфрам-халогени сијалици со нишки(освен ултравиолетови и илј.парч. 
инфрацрвени), за напон до 100У 

31.50.13 Сијалици со усвитена нишка, со моќ до 200УУ, за напон над 
100У,неспомнати на друго место 

31.50.13.00.00 Сијалици со усвитена нишка, со моќ до 200УУ, за напон над илј.парч. 
100\/,неспомнати на друго место 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка , 

31.40 Производство на акумулатори, примарни ќелии и 
примарни батерии 

31.40.11 Примарни ќелии и батерии, со надворешен волумен до 
ЗОО cm3 

31.40:11.11.00 Ал кал ни примарни ќелии и батерии, со манган диоксид, до ЗОО cm3, 
цилиндрични 

31.40.11.12.00 Алкални примарни ќелии и батерии, со манган диоксид, до ЗОО cm3, 
31.40.11.13.00 Други алкални примарни ќелии и батерии, со манган диоксид, до ЗОО cm3 

31.40.11.15.00 Други примарни ќелии, и батерии, со манган диоксид, до ЗОО cm3, 
цилиндрични 

31.40.11.17.00 Други примарни ќелии и батерии, со манган диоксид, до ЗОО cm3, 
31.40.11.19.00 Други примарни ќелии и батерии, со манган диоксид, ДО ЗОО cm3 

31.40.11.23.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на жива, до ЗОО cm3, цилиндрични 
31.40.11.25.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на жива, до ЗОО cm3, копчести 
31.40.11.27.00 Други примарни ќелии и батерии, со оксид на жива, до ЗОО cm3 

31.40.11.33.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на сребро, до ЗОО cm3,цилиндрични 
~ 31.40.11.35.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на сребро, до ЗОО cm3, копчести 
31.40.11.37.00 Други примарни ќелии и батерии, со оксид на сребро, до ЗОО cm3 

31.40.11.51.00 Примарни ќелии и батерии, со литиум, до ЗОО cm3, цилиндрични 
31.40.11.52.00 Примарни ќелии и батерии, со литиум, до ЗОО cm3, копчести 
31.40.11.53.00 Други примарни ќелии и батерии, со литиум, до ЗООст3 

31.40.11.55.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на цинк, до ЗОО cm3, цилиндрични 
31.40.11.56.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на цинк, до ЗОО ст3,копчести 
31.40.11.58.00 Други примарни ќелии и батерии, со оксид на цинк, до ЗОО cm3 

31.40.11.73.00 Други примарни ќелии и батерии, до ЗОО cm3, други, цилиндрични 
31.40.11.75.00 Други примарни ќелии и батерии, до ЗОО cm3, други, копчести 
31.40.11.79.00 Други примарни ќелии и батерии, до ЗОО cm3, други 

31.40.12 Примарни ќелии и примарни батерии со надворешен 
волумен над ЗОО cm3 

31.40.12.10.00 Алкални примарни ќелии и батерии, со манган диоксид, над ЗОО cm3 

31.40.12.20.00 Други примарни ќелии И батерии, со манган диоксид, над ЗООст3, освен 
алкални . 

31.40.12.30.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на жива, над ЗОО cm3 

31.40.12.50.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на сребро, над ЗОО cm3 

31.40.12.60.00 Примарни ќелии и батерии, со литиум, над ЗОО cm3 

31.40.12.70.00 Примарни ќелии и батерии, со оксид на цинк, над ЗОО cm3 

31.40.12.80.00 Други примарни ќелии и батерии, над ЗОО cm3 

kg; илј.парч. 

kg; илј.парч, 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 

kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч, 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч. 
kg; илј.парч. 

kg; парч 
kg; парч 

kg; парч 
kg;парч 
kg; парч 
kg; парч 
kg; парч 

31.40.13 Делови на примарни батерии и ќелии 
31.40.13.00.00 Делови на примарни батерии и ќелии kg 

31.40.21 Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори 

31.40.21.10.00 Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори, со тежина до 5kg, t; парч.; Ah 
со течен електролит 

31.40.21.30.00, Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори, со тежина до 5kg, t; парч.; Ah 
со други електролити 

31.40.21.50.00 Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори, со тежина над t; парч.; Ah 
5kg,со течен електролит 

31.40.21.70.00 Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори, со тежина над t; парч.; Ah 
5kg, со други електролит 



Стр. 2966 -Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Шифрана 
производот Опис на производот 

15 јуни 2000' 

Единична 
мерка 

31.20.40.90.00 Други делови на прекинувачи, осигурувачи и уреди за управување со I 
електрични струјни кола 

31.20.91 Инсталирање на уреди за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија 

31.20.91.00.00 Инсталирање на уреди за дистрибуција; и контрола на електрична енергија илј.ефек.час. 

31.20.92 Поправки и одржување на уреди за дистрибуција и 
контрола на електрична енергија 

31.20.92.00.00 Поправки и одржување на уреди за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија 

илј.ефек.час. 

31.30 Производство на изолирана жица и кабли 
31.30.11 Изолирана жица за намотки 

31.30.11.30.00 Жица за намотки, лакирана и емајлирана 
31.30.11.50.00 Друга жица за намотки 

31.30.12 Коаксијални кабли и други коаксијални електрични 
проводници, за напон до 80 V 

31.30.12.00.00 Коаксијални кабли за пренос на податоци и контрола, со конектор, за I 
напон до 80\/ 
31.30.13 Други електрични проводници, за напон до 1000У 

31.30.13.30.00 Телекомуникациони електрични проводници, вклучувајќи и со конектор, 1 
за напон до 80У 

31.30.13.50.00 Други електрични проводници за пренос на податоци и контрола, 1 
вклучувајќи и со конектор, за напон до 80У 

31.30.13.70.90 Електрични проводници, вклучувајќи и со конектор, за напон над 80\/ до I 
Ш0У 

31.30.13.73.50 Електрични проводници, вклучувајќи и со конектор, за напон од 1000У X 
31.30.13.75.50 Електрични проводници, вклучувајќи и со конектор, за напон над 80У до I 

1000У 

31.30.14 Електрични прово^ници, за напон над 1кУ 
31.30.14.00.70 Електрични проводници, за напон над 1 кУ ^ 
31.30.14.00.01 Електрични кабли, за напон над 1к\/, изолирани со термопластика, со * 

бакарни проводници 
31.30.14.00.02 Електрични кабли, за напон над 1 ку, изолирани со термопластика, со 1 

алуминиумски проводници 
31.30.14.00.03 Други електрични проводници, за напон над 1кУ 1 

31.30.15 Кабли од одделни обложени оптички влакна 
31.30.15.00.90 Кабли од оптички влакна I 
31.30.15.03.50 Кабли од оптички влакна за пренос на информации: телекомуникациони кд 

кабли 
31.30.15.05.50 Кабли од оптички влакна за пренос на податоци кд 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

31.20.26 Сијалмчни грла, за напон до 1000У 
31.20.26.00.90 Сијалични грла, за напон до 10ООУ 
31.20.26.03.50 Сијалични грла, за напон до 1000У, за сијалици со вжарена нишка 
31.20.26.05.50 Сијалични грла, за напон до 1000У, за флуоресцентни цевки 

Единична 
мерка 

I; парч. 
I; парч. 
X] парч. 

31.20.27 Електрични штекери, вклучници и други уреди за 
исклучување, вклучување и заштита на електрични кола, 
неспомнати на друго место 

31.20.27.10.00 Штекери и вклучници за коаксијални кабли, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.30.00 Штекери и вклучници за печатени кола, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.50.90 Штекери и вклучници за напон до 1000У, освен за коаксијални кабли и I; парч. 

печатени кола 
31.20.27.51.50 Штекери и вклучници за фиксни инсталации, за напон до 1000\/, за I; парч. 

индустрија и слично 
31.20.27.52.50 Штекери, за напон до 1000У, за употреба во домаќинствата и слично I; парч. 
31.20.27.53.50 Вклучници за фиксна инсталација, за напон до 1000\/,за употреба во 1; парч. 

домаќинствата и слично 
31.20.27.55.50 Циркуларни конектори, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.56.50 Четириаголни конектори, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.57.50 Конектори за оптички влакна, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.58.50 Други вклучници, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.60.90 Монтажни елементи за електрични струјни кола, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.63.50 Монтажни елементи за електрична инсталација и употреба во I; парч. 

домаќинствата, за напон до 10ООУ 
31.20.27.65.50 Системи на разводни водови (кабли), за употреба во индустријата, за I; парч. 

напон до 1000\/ 
31.20.27.70.00 Приклучни и контактни елементи за кабли, за напон до 1000У I; парч. 
31.20.27.80.00 Други уреди за поврзување во електрично струјно коло, за напон до 1000У 1; парч. 

31.20.31 Пултови и други основи со уреди за вклучување, 
исклучување и заштита, за напон до 1000У 

31.20.31.30.00 Пултови за нумеричко управување, со вградена машина за автоматска I; парч 
обработка на податоци, за напон до 1000\/ 

31.20.31.50.00 Управувани (контролори) со програмирачка меморија, за напон до 10ООУ 1; парч 
31.20.31.70.90 Други основи за електрично управување м дистрибуција на електрична I; парч 

енергија, за напон до 1000У 
31.20.31.73.50 Управувачки уреди за мотори и пултови за дистрибуција на електрична I; парч 

енергија, за напон до 1000У 
31.20.31.75.50 Пултови со уреди за мерење и разводни ормани за инсталација, за напон I; парч. 

до 1000У 
31.20.31.79.50 Други пултови за нумеричко управување, за напон до 1000У I; парч 

31.20.32 Пултови и други основи со уреди за вклучување, 
исклучување и заштита, за напон над 1000У 

31.20.32.03.00 Пултови за нумеричко управување, за напон над 1 кУ до 72,5к\ѓ 
31.20.32.05.00 Пултови за нумеричко управување, за напон над 72,5кУ 

X) парч. 
I; парч. 

31.20.40 Делови на апарати за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија 

31.20.40.30.00 Ормани, пултови, плочи, маси и други основи на уредите за управување 
со електрична енергија (без уреди) 

I; парч. 
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Шифрана 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

31.20.22.35.50 Други автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола за напон парч. 
до1000\/, за јачина на струја до 63А 

31.20.22.50.90 Автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола за напон до 1000У, I; парч. 
за јачина на струја над 63А 

31.20.22.53.50 Минијатурни автоматски прекинувачи(осигурувачи) на струјни кола, за I; парч. 
напон до 1000У, за јачина на струја над 63А 

31.20.22.55.50 Прекинувачи(осигурувачи) на струјни кола во лиени куќишта, за напон до I; парч. 
1000У, за јачина на струја над 63А " ( 

31.20.22.57.50 Прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола, за употреба на отворен парч. 
простор, за напон до 1000У, за јачина на струја над 63А 

31.20.23 Апарати за заштита на струјни кола, неспомнати на друго 
место, за напон до 1000У 

31.20.23.30.00 Други апарати за заштита на струјни кола, неспомнати на друго место, за 1; парч. 
напон до Т000У, за јачина на струја до 16А 

31.20.23.50.00 Други апарати за заштита на струјни кола, неспомнати на друго место,за 1; парч. 
напон до 1000У, за јачина на струја над 16А до 125А 

31.20.23.70.00 Други апарати за заштита на струјни кола, неспомнати на друго место, за I; парч. 
напон до 1000У, за јачина на струја над 125А 

31.20.24 Релеи I; парч. 
31.20.24.33.00 Релеи, за напон до 60У, за јачина на струја до 2А I; парч. 
31.20.24.35.00 Релеи, за напон до 60У,за јачина на струја над 2А 1; парч. 
31.20.24.50.90 Релеи и контактен, за напон над 60У до 1000У 1; парч. 
31.20.24.51.50 Релеи и контактори, за напон над 60У до 1000У, за јачина на струја над 2А 1; парч. 

до 16А 
31.20.24.53.50 Релеи и контактори, за напон над 60У до 1000У, за јачина на струја над I; парч. 

16А до 125А ѕ 
31.20.24.55.50 Релеи и контактори, за напон над 60У до 1600У, за јачина на струја над I; парч. 

125 А 
31.20.24.57.50 Временски релеи 1; парч. 
31.20.24.59.50 Други релеи / 1; парч. 

31.20.25 Прекинувач^ неспомнати на друго место 
31.20.25.00.90 Прекинувач^ неспомнати на друго место, за напон до 1000У ( I; парч. 
31.20.25.01.50 Прекинувач^ неспомнати на друго место, за напон до Т000У,за заштита на 1; парч. 

струјната мрежа 
31.20.25.02.50 Прекинувач^ неспомнати на друго место за напон до 1ОООУ.за контрола и I; парч. 

за помошни струјни кола 
31.20.25.03.50 Прекинувач^ неспомнати на друго место, за напон до 1000\/, за употреба 1; парч. 

во електрониќата 
31.20.25.04.50 Прекинува^, неспомнати на друго место, за напон до 1000У, за употреба 1; парч. 

во индустријата и слично 
31.20.25.05.50 Прекинувач^ неспомнати на друго место, за напон до1000У, за 1; парч. 

електромеханички апарати 
31.20.25.06.50 Прекинувач^ неспомнати на друго место, за напон до 1000У, за 1; парч. 

електрични апарати 
31.20.25.07.50 Прекинувач^ неспомнати на друго место, за напон до 1000У, за фиксни 1; парч. 

електромеханички инсталации 
31.20.25.08.50 Прекинувачи, неспомнати на друго место, за напон до 1000\/, за фиксни I; парч. 

електрични инсталации 
31.20.25.09.50 Програмски прекинувачи, прекинувачи со ограничено оптоварување и I; парч. 

временски прекинувачи, за напон до 1000У 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

31.10.61 Делови за електромотор^ генератори, електроагрегати и 
ротациони конвертори за струја 

31.10.61.00.90 Делови за електромотор!*, генератори, електроагрегати и ротациони 
конвертори за струја \ 

31.10.61.03.50 Делови за електромотор и генератори 
31.10.61.05.50 Делови за електроаѓрегати и ротациони ќонвертори за струја 

31.10.62 Делови за трансформатори, индуктори и статички 
конвертори 

31.10.62.03.00 Делови за трансформатори и индуктори, со феритни јадра 
31.10.62.05.00 Други делови за трансформатори и индуктори, освен со феритни јадра 
31.10.62.07.00 Делови на статички конвертори 

31.10.91 Инсталирање на електромотори, генератори и 
трансформатори 

31.10.91.00.00 Инсталирање на електромотор^, генератори и трансформатори илј.ефек.час 

31.10.92 Поправки, одржување и повторно намотување на 
електромотори,генератори и трансформатори 

31.10.92.00.00 Поправки, одржување и повторно намотување на електромотор^ илј.ефек.час 
генератори и трансформатори ^ 
31.20 Производство на уреди за дистрибуција и контрола 

на електрична енергија 
31.20.10 Електрични апарати за вклучување и исклучување или за 

заштита на електрични струјни кола, со напон над 1000V 

31.20.10.10.00 Осигурувачи за напон над 1000V t; парч. 
31.20.10.30.00 Автоматски прекинувачи на струјни кола, за напон над 1kV до 72,5kV t; парч. 
31.20.10.40.00 Автоматски преќинувачи на струјни кола, за напон над 72,5kV t; парч. 
31.20.10.53.00 Сигурносни и други прекинувач^ за напон над 1 kV до 72,5kV t; парч. 
31.20.10.55.00 Сигурносни и други прекинувачи за напон над 72,5kV t; парч. 
31.20.10.70.00 Громобрани, одводници на пренапон, ограничувачи на напон и t; парч. 

придушувачи за напон над 1000V > 
31.20.10.90.00 Други прекинувачи за напон над 1000V t; парч. 

31.20.21 Осигурувачи за напон до 1000V 
31.20.21.30.90 Осигурувачи за напон до 1000V, за јачина на струја до IOA т; парч. 
31.20.21.33.50 Минијатурни осигурувачи за напон до 1d00V, за јачина на струја до IOA t; парч. 
31.20.21.35.50 Осигурувачи^ моментно делување, за напон до 1000V, за јачина на струја t; парч. 

до 10А 
31.20.21.37.50 Други осигурувачи за напон до i 000V, за јачина на струја до 10A t; парч. 
31.20.21.50.90 Осигурувачи за напон до 1000V, за јачина на струја над 10A до 63А t; парч. 
31.20.21.53.50 Осигурувачи за моментно делување за напон до 1000V, за јачина на струја t; парч. 

над 10Адо63А 
31.20.21.55.50 Други осигурувачи за напон до 1000V, за јачина на струја над 10A до 63А t; парч. 
31.20.21.70.00 Други осигурувачи за напон до 1000V, за јачина на струја над 63А t; парч. 

31.20.22 Автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола, за 
напон до 1000V 

31.20.22.30.90 / Автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола, за напон до 1000V, 
за јачина на струја до 63А / 

31.20.22.33.50 Минијатурни автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола за 
I 1 напон до 1000V, за јачина на струја до 63А 

t; парч. 

t; парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

31.10.32.70.00 Електрични ротациони конвертори I; парч.; М А 

31.10.41 Трансформатори со течен диелектрик 
31.10.41.30.90 ТрЈансформатори со течен диелектрик, со моќ до 650МА I; парч.; М А 
31.10.41.33.50 Трансформатори со течен диелектрик, со моќ до 16к\/А 1; парч.; М А 
31.10.41.35.50 Трансформатори со течен диелектрик, со моќ над 16МА до 650МА I; парч.; М А 
31.10.41.53.00 Трансформатори со течен диелектрик, со моќ над 650к\/А до 1 600МА I; парч.; М А 
31.10.41 ;55.00 Трансформатори со течен диелектрик, со моќ над 1600МА до 10000МА I; парч.; М А 
31.10.41.70.00 Трансформатори со течен диелектрик, со моќ над 10000МА I; парч.; М А 

31.10.42 Други трансформатори, со моќ до 16кУА 
31.10.42.33.00 М^ни трансформатори, со моќ до 1 М А 1; парч. 
31.10.42.35.00 Други трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ до 1 М А ' I; парч. 
31.10.42.53.00 Мерни трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ над 1 М А до , парч. 

; 16МА ' , • • ' . •• 
31.10.42.55.00 Други трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ над 1 М А до *; парч., 

16МА 

31.10.43 Други трансформатори, со моќ над 16кУА 
31.10.43,30.90 Трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ над 16МА до 500МА парч.; М А 

31.10.43.33.50 Трансформатори на сила, неспомнати на друго место, со моќ над 16МА 1; парч.; М А 
до 500МА 

31.10.43.35.50 Други трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ над 16МА до I; парч.; М А 
500МА, освен трансформатори на сила , 

31.10.43.50.90 Трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ над 500МА I; парч.; М А 

31.10.43.53.50 Трансформатори на сила, неспомнати на друго место, со моќ над 500к\/А I; парч.; М А 
до 1600МА х 

31.10.43.55.50 Други трансформатори на сила, неспомнати на друго место, со моќ над I; парч.; М А 
1600МА 

31.10.43.57.50 Други трансформатори .неспомнати на друго место, со моќ над 500МА, I; парч.; М А 
освен трансформатори на сила , 

31.10.50 Баласти за сијалици и цевки со празнење; статичка 
конвертори и други индуктори 

31.10.50.13.00 Баласти за сијалици и цевки со празнење: индуктори кд; парч. 
31.10.50.15.00 Други баласти за сијалици и цевки со празнење кд; парч. 
31.10.50.23.00 Поликристални полупроводници кд; парч. 
31.10.50.25.00 Статички конвертори за заварување, освен прибор за заварување кд; парч. 
31.10,50.33.00 Статички конвертори за полнење на акумулатори кд; парч. 
31.10.50.35.00 Електрични насочувачи кд; парч. 
31.10,50.40.00 Единици за енергетско напојување на машини за автоматска обработка на кд; парч. 

податоци 
31.10.50.53.00 Инвертори, со моќ до 7,5МА кд; парч. 
31.10.50.55.00 Инвертори, со моќ над 7,5МА кд; парч. 
31.10.50.70.90 Други статички конвертори кд; парч. 
31.10.50.73.50 Други статички конвертори: наизменична/еднанасочна струја и кд; парч. 

наизменична/наизменична струја ' 
31.10.50.75.50 Други статички конвертори: други кд; парч. 
31.10.50.80.00 Индуктори, неспомнати на друго место кд; парч. 
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Шифра на ~ Единична Опис на производот производот к " мерка 

31.10.24.07.00 Мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 37кМ до 75к\/У кд; парч.; к\№ 

31.10.25 Мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 
75кОТ 

31.10.25.30.00 Мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 75Ш; влечни кд; парч.; кУУ 
мотори 

31.10.25.40.90 Други мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 75кУУ до кд; парч.; к\Аѓ 
375кМ 

31.10.25.41.50 Други мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 75к\Л/ до кд; парч.; Ш 
375Ш, со напон до 10ООУ 

31.10.25.43.50 Други мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 75Ш до кд; парч.; к\Л/ 
375к\Л/, со напон над 1000У 

31.10.25.60.90 Други мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 375Ш до кд; парч.; Ш 
750Ш 

31.10.25.61.50 Други мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над З75к\/У до кд; парч.; к\Л/ 
750Ш, со напон до 1000\/ 

31.10.25.63.50 Други мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 375к№ до кд; парч.; к\/У 
750к\/У, со напон над 1000У 

31.10.25.90.00 Други мотори со наизменична струја ,повеќефазни, со моќ над 750Ш кд; парч.; к\Л/ 
31.10.26 Генератори на наизменична струја (алтернатори) 

31.10.26.10.00 Генератори на наизменична струја (алтернатори), со моќ до 75МА I; парч.; МА 
31.10.26.30.00 Генератори на наизменична струја (алтернатори), со моќ над 75МА до 1; парч.; МА 

375МА 
31.10.26.50.00 Генератори на наизменична струја (алтернатори), со моќ над З75к\/А до I; парч.; МА 

750МА 
31.10.26.70.00 Генератори на наизменична струја (алтернатори), со моќ над 750к\/А I; парч.; МА 

31.10.31 Генераторски агрегати со клипни мотори, со внатрешно 
согорување, на палење со помош на компресија 

31.10.31.13.00 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ до I; парч.; МА 
7,5МА : 

31.10.31.15.00 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ над I; парч.; МА 
7,5кУАдо 75кУА 

31.10.31.30.00 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ над 1; парч.; кУА 
75кУА до 375кУА 

31.10.31.50.00 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ над 1; парч.; кУА 
375кУА до 750кУА 

31.10.31.70.90 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ над 1; парч.; к\ЃА 
750кУА 

31.10.31.73.50 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ над I; парч.; кУА 
750к\/А до 2000кУА 

31.10.31.75.50 Генераторски агрегати на палење со помош на компресија, со моќ над 1; парч.; кУА 
2000МА 

31.10.32 Генераторски агрегати на палење со помош на свеќички; 
други генераторски агрегати; електрични ротациони 
конвертори 

31.10.32.33.00 Генераторски агрегати на палење со помош на свеќички, со мотори со I; парч.; к\/А 
внатрешно согорување, со моќ до 7,5МА 

31.10.32.35.00 Генераторски агрегати на палење со помош на свеќички, со мотори со I; парч*; МА 
внатрешно согорување, со моќ над 7,5МА 

31.10.32.50.00 Генераторски агрегати, неспомнати на друго место (пр.турбоагрегати) I; парч.; МА 
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Шифрана 
Опис на производот 

Единична 
производот Опис на производот мерка 

30.02.15.70.00 Единици со магнетни ленти 
30.02.15.90.00 Други мемориски единици 

i -
30.02.16 Магнетни оптички питачи, други машини за обработка на 

податоци, неспомнати на друго место 
30.02.16.00.00 Магнетни оптички читачи, други машини за обработка на податоци , 4 

неспомнати на друго место 

kg; парч. 
kg; парч. 

kg; парч. 

30.02.17 Делови и прибор на башини за автоматска обработка на 
податоци и нивни единици 

30.02.17.00.00 Делови и прибор за машини за автоматска обработка на податоци и нивни 
единици 

kg; парч. 

30.02.90 Инсталирање на сметачи и други уреди за обработка на 
податоци 

30.02.90.00.00 Инсталирање на сметачи и други уреди за обработка на податоци 

31.10.10.10.00 Мотори со моќ до 37,5 W, микромотори (вклучувајќи и алтернатори) 
31.10.10.30.00 Мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ над 37,5 W до 750 W 
31.10.10.53.00 Мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ над 0.75W до 7,5KW 
31.10.10.55.00 Мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ над 7,5KW ДО 75kW 
31.10.10.70.00 Мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ над 75KW ДО 375kW 
31.10.10.80.00 Мотори и генатори за еднонасочна струја, со моќ над 375kW; влечни 
31.10.10.93.00 Други мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ над 375kW до 

750kW 
31.10.10.95.00 Други мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ над 750kW 

31.10.21 Универзални мотори за еднонасочна и наизменична 
? ! струја, со моќ над 37,5W 

31.10.21.00.00 Универзални мотори за еднонасочна и наизменична струја, со моќ над 
37,5W 

31.10.22.30.90 
31.10.22.31.50 
31.10.22.33.50 
31.10.22.35.50 
31.10.22.50.00 

31.10.22 Мотори со наизменична струја, монофазни 
Мотори со наизменична струја, монофазни 
Мотори со наизменична струја, монофазни, со моќ над 37,5W до 75W 
Мотори со наизменична струја, монофазни, со моќ над 75W до 375W 
Мотори со наизменична струја,монофазни, со моќ над 375W до 750W 
Мотори со наизменична струја, монофазни, со моќ над 750W 

31.10.23 Мотори со наизменична струја,повеќефазни, со моќ до 
31.10.23.00.00 Мотори со наизм<енична струја, повеќефазни, со моќ до 750W 

31.10.24.03.00 
31.10.24.05.00 

илј.ефек.час 

31 Производство на електрични машини и апарати, 
неспомнати на друго место 

31.10 Производство на електромотор^ генератори и 
трансформатори 

31.10.10 Мотори со моќ до 37,5 W; други мотори за еднонасочна 
струја; генератори со еднонасочна струја (алтернатори) 

kg; парч.; W 
kg; парч.; W 
kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 

kg; парч.; kW 

kg; парч.; kW 

kg; парч.; kW 
k£; парч.; kW 
kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 

31.10.24 Мотори со наизменична Отруја, повеќефазни, со моќ од 
750W до 75kW 

Мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над О,75к\/У до7,5к\№ 
Мотори со наизменична струја, повеќефазни, со моќ над 7,5kW до 37kW 

kg; парч.; kW 

kg; парч.; kW 
kg; парч.; kW 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

30.01.22.00.00 Машини за офсет печатење, од канцелариски тип, за хартија за пишување V, пзрч. 
со формат 22x36 сгп 

30.01.23 Други канцелариски машини 
30.01.23.30.00 Машини за умножување, хектографски или на матрици . 
30.01.23.50.00 Машини за адресирање и машини за втиснување на текст на адресни 

плочки; машини за сортирање и отпремување на пошта 
30.01.23.70.00 Машини за сортирање,броење и пакување на метални Пари 
30.01.23.90.00 Други канцелариски машини, неспомнати на друго место 
30.01.23.99.00 Други канцелариски машини, неспомнати на друго место 

30.01.24 Делови и прибор за други канцелариски машини 
30.01.24.00.00 Делови и прибор за други канцелариски машини (на пр. за 

адресирање,сортирање и испраќање на поштава броење и пакување на 
метални пари* итн.) 

30.01.25 Делови и прибор на апарати за фотокопирање 
30.01.25.00.00 Делови и прибор на апарати за фотокопирање 

30.01.90 Инсталирање на канцелариски машини 
30.01.90.00.00 Инсталирање на канцелариски машини 

30.02 Производство на сметачи (компјутери) и други уреди 
за обработка на податоци 

30.02.11 Аналогни и хибридни машини за автоматска обработка на 
податоци 

30.02.11.00.00 Аналогни и хибридни машини за автоматска обработка на податоци 

30.02.12 Дигитални машини за автоматска обработка на 
податоциве влезни и излезни единици 

30.02.12.03.00 Машини за автоматска обработка на податоци, вднокориснички системи, 
портабл 

30.02.12.09.00 Машини за автоматска обработка на податоци, еднокориснички системи, 
освен портабл 

30.02.13 Дигитални и централни единици со меморија, влезна или 
излезна единица 

30.02.13.00.00 Дигитални централни единици (големи системи) 

30.02.14 Влезни или излезни единици, неспомнати На друго место 

30.02.14.30.00 Печатачи и цртачи (плотери) 
30.02.14.50.00 Тастатури и скенери 
30.02.14.70.90 Други влезни или излезни единици, освен печатачи и тастатура 
30.02.14.73.50 Монитори 
30.02.14.76.50 Дигитални уреди за самопослужување на корисниците:банкомати, 

автомати за менување пари и слично 
30.02.14.77.50 Други дигитални уреди за самопослужување на корисниците 
30.02.14.79.50 Други влезни или излезни единици 

30.02.15 Централни мемориски единици 
30.02.15.00.00 Други дигитални автоматизирани машини за обработка на податоци во 

зависност од тоа дали содржат една или две од следните единици: 
единици за складирање и инпут - аутпут единици 

30.02.15.30.00 Централни мемориски единици 
30.02.15.55.00 Единици на магнетни дискови 
30.02.15.57.00 Единици на оптички дискови 

1; парч. 
*; парч. 

I; парч. 
г\ парч. 
I; парч. 

илј.ефек.час 

кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 

кд: парч. 

кд; парч. 
кд; парч. 
кд; парч. 
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Шифра на . . Опис на Производот 
Единична 

производот 
. . Опис на Производот 

мерка 

29.72.12.70:00 Печки за загревање на простории, на цврсти горива, од железо или челик I; парч. 

29.72.13 Неелектрични грејачи за воздух и дистрибутери на топол 
воздух, неспомнати на друго место, од железо или челик 

29.72.13.00;00 ^електрични грејачи за воздух и дистрибутери на топол воздух, 
неспомнати на друго место, од железо или челик 

парч. 

29.72.14 Неелектрични проточни и акумулациони грејачи за вода 

29.72.14.00:00 ^електрични проточни и акумулациони грејачи за вода 

29.72.20 Делови на печки, шпорети, грејачи за чинии и слични 
неелектрични апарати за домаќинства * .у 

29.72.20.00.00 Делови на печки, шпорети, грејачи за чинии и слични неелектрични ( 

апарати за домаќинства -

ГЈ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ И ОПТИЧКИ 
УРЕДИ 

30 Производство на канцелариски и сметачки 
машини (компјутери) 

30.01 Производство на канцелариски машини 
30.01.11 Автоматски машини за пишување и машини за обработка 

на текст 
30.01.11.00:00 Автоматски машини за пишување и машини за обработка на текст 

30.01.12 Други машини за пишување 
30.01.12.00.00 Други машини за пишување 

30.01.13 Сметачки машини и книговодствени машини, регистар 
каси и слични машини, со вграден уред за сметање 

30.01.13.20:00 Машини за сметање о ^ш^ннг 
30.01.13.30:00 Книговодствени машини 
ЗД01.13.50.00 Регистар каси , -
30.01.13.70:00 Машини за франкирање на писма,за издавање на билети, влезници и 

други машини, со вграден уред ба сметање 

. 1; парч. 

V, парч. 

1; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 

30.01.14 Делови и прибор за машини за пишување и сметање 
30.01.14.30:00 Делови и прибор за машини за пишување,и машини за обработка на текст 1 

30.01.14.50.00 Делови и прибор за машини за сметање, регистар каси итн., со вграден I 
уред за сметање 

30.01.21 Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, 
апарати за контактно и термичко копирање 

30.01.21.50.00 Апарати за копирање од паус-хартија или дијазо хартија ,1; парч. 
30.01.21.70.00 Електростатички апарати за фотокопирање 1; парч. 
30.01.21.90 00 Други апарати за фотокопирање (освен од паус-харт^ја или дијазо хартија) I; парч. 

30.01.22 Машини за офсет печатење од канцелариски тип за 
хартија за пишување со формат 22x36 с т 

- ^ уч • • 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

29.71.26.57.00 Електрични грејачи на простории и подови, со вграден вентилатор 
29.71.26.90.00 Други електрични грејачи на простории, и подови 

29.71.27 Микробранови печки 
29.71.27.00.00 Микробранови печки 

Единична 
мерка 

I; парч.; к\Л/ 
1; парч.; к\Л/ 

1; парч.; Ш 

29.71.28 Други електрични печки,шпорети,решоа и плочи за 
готвење,ражни и скари 

29.71.28.10.00 Електрични шпорети 
29.71.28.33.00 Електрични решоа и плочи за готвење,за вградување 
29.71.28.35.00 Други електрични решоа и комбинирани плочи за готвење 
29.71.28.50.00 Електрични скари и ражни 
29.71.28.70.00 Електрични печки,за вградување 
29.71.28.90.00 Други електрични печки 

1; парч.; к\/У 
1; парч.; кУУ 
I; парч.; кУУ 
1; парч.; кУУ 
I; парч.; кУУ 
I; парч.; к\Л/ 

29.71.29 Електрични грејачи,отпорници 
29.71.29.00.00 Електрични грејачи,отпорници 1; парч.; к№ 

29.71.30 Делови на електротехнички апарати за домаќинство 
29.71.30.30.00 Делови на електромеханички правосмукалки,апарати за мазнење подови 

итн., за домаќинствата 
29.71.30.50.00 Делови на апарати за бричење и потстрижување, со вграден 
29.71.30.70.00 Делови на електротермички апарати за домаќинство 

29.72 Производство на неелектрични апарати за 
домаќинства 

29.72.11 Неелектрични апарати за готвење и грејачи за чинии од 
железо, челик или бакар 

29.72.11.13.00 Апарати за готвење и грејачи за чинии, на гас (или на гас и на други I; парч. 
горива), со комора, од железо или челик 

29.72.11.15.00 Други апарати за готвење и грејачи за чинии, на гас (или на гас и на други I; парч. 
горива), од железо или челик 

29.72.11.30.00 Апарати за готвење и грејачи за чинии, на течни горива, од железо или I; парч. 
челик 

29.72.11.50.90 Апарати за готвење и грејачи за чинии, на цврсти горива, од железо или {; парч. 
челик 

29.72.11.53.50 Кујнски шпорети, на цврсти горива, од железо или челик 1; парч. 
29.72.11.55.50 Други апарати за готвење и грејачи за чинии, на цврсти горива, од железо I; парч. 

или челик 
29.72.11.70.00 ^електрични апарати за готвење и греење за домаќинства и нивни 1; парч. 

делови, од бакар 

29.72.12 Други печки за загревање на простории на гас 
(вклучувајќи и комбинирани), на течни и на цврсти горива 

29.72.12.33.00 Печки за загревање на простории, на гас, со одвод на изгорените гасови, 1; парч. 
од железо или челик 

29.72.12.35.00 Печки за загревање1 на простории, на гас, без одвод на изгорените гасови, 1; парч. 
од железо или челик 

29.72.12.53.00 Печки за загревање на простории, на течни горива, со одвод на 1; парч. 
изгорените гасови, од железо или челик 

29.72.12.55.00 Печки за загревање на простории, на течни горива, без одвод на I; парч. 
изгорените гасови, од железо или челик 
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Шифра На 
производот Опис на производот 

29.71.14 Електрични покривки 
29.71.14.00.00 Електрични покриван 

29.71.15 Вентилатори и отстранувани на мирис за домаќинствата 

29.71.15.30.90 Вентилатори,со сила до 125М 
29.71.15.33.50 Тавански вентилатори.со сила до 125У7 
29.71.15.35.50 Други вентилатори.со сила до 125\АI 
29.71.15.50.00 Отстранувачи на мирис,со хоризонтална страница до 120 с т 

29.71.21 Електромеханички апарати за домаќинствово вграден 
електромотор 

29,71.21.13.00 Правосмукалки^ напон поголем од 110 \/,за домаќинство 
29.71.21.15.00 Правосмукалки, за напон до 110 V ^ 
29.71.21.30.00 Апарати за мазнење подови у 

29.71.21.50.00 Кујнски апарати за ситнење на отпадоци 
29.71.21.70.00 Апарати за мелење.мешање и режење храна, соковници за овошје и 

зеленчук 
29.71.21.80.00 Други електромеханички апарати за домаќинство ^ 

Единична 
мерка 

илј.т2; 
илј.парч. 

1; парч. 
парч. 
парч. 

1; парч. 

I; парч. 
парч. 

I; парч. 
парч. 

1; парч. 

1; парч. 

29.71.22,30.00 
29.71.22.50.00 

29.71.22 Апарати за бричење и потстрижување со вграден 
електромотор 

Електрични апарати за бричење 
Електрични апарати за потстрижување 

1; парч. 
1; парч. 

29.71.23 Електротермички апарати за уредување коса и апарати за 
сушење раце,електрични пегли ' " N 

29.71.23.13.00 Апарати за сушење коса.со хауба 1; парч. 
29.71.23.15.00 Други апарати за сушење коса 1; парч. 
29.71.23.30.00 Други апарати за уредување коса I; парч. 
29.71.23.50.00 Апарати за сушење раце I; илј.парч. 
29.71.23.73.00 Електрични пегли на пареа , 1; илј.парч. 
29.71.23.75.00 Други електрични пегли I; илј.парч. 

29.71.24 Други електротермички апарати 
29.71.24.30.00 Електрични апарати за подготвување кафе или чај 
29.71.24.50.00 Електрични тостери 
29.71.24.70.00 Електрични плочи за затоплување 
29.71.24.93.00 Електрични фритези 
29.71.24.95.00 " Дѓуги електротермички апарати за домаќинство 

1; парч. 
парч. 

I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

29.71.25 Електрични протечни,акумулациони и спирални грејачи на 
вода 

29.71.25.30.00 Е/̂ ектрични протечни грејачи на вода(бојлери) " 1; парч.; к\/7 
29.71.25.50.00 Електрични акумулациони грејачи на вода(бојлери) 1; парч.; Ш 
29.71.25.70.00 Електрични спирални грејачи на вода(бојлери),потопувачки 1; парч.; кУЧ 

29.71.26 Електрични апарати за греење на простории и подови 
29.71.26.30.р0 Електрични акумулациони грејачи на простории и подови I; парч.; к\Л/ 
29.71.26.53.00 Електрични грејачи на простории и подови, со кружење на течности 1; парч.; Ш 
29.71.26.55.00 Електрични конвектори V I; парч.; Ш 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

29.56.92.00.00 Поправки и одржување на други машини за посебна намена, неспомнати 
на друго место 

29,60 Производство на оружје и муниција 
29.60.11 Моторизирани тенкови и други оклопни борбени возила и 

нивни делови 
29.60.11.00.00 Моторизирани тенкови и други оклопни борбени возила и нивни делови I; парч. 

29.60.12 Воено оружје,освен револвери,пиштоли,сабји и слично 
29.60.12.00.00 Воено оружје,освен револвери,пиштоли,сабји и слично 

29.60.13 Револвери,пиштоли,друго огнено и слично оружје; друго 
оружје 

29.60.13.30.00 Револвери и пиштоли,освен ловечки и спортски 
29.60.13.50.00 Огнено оружје што се полни однапред; ловечки,спортски пушки и слични 

пушки за истрелување маневарска муниција 
29.60.13.70.00 Огнено оружје кое делува со палење на експлозивно полнење,неспомнато 

на друго место 
29.60.13.90.00 Друго оружје(на пример: пружински,воздушни и гасни пушки и пиштоли, 

пендреци) 

29.60.14 Бомби,ракети и слична воена муниција; друга муниција; 
проектили и нивни делови 

29.60.14.10.00 Муниција за алат за заковување и слични алати и нивни делови 
29.60.14.30.00 Муниција за пушки-сачмарки 
29.60.14.70.00 Бомби,фанати,торпеда,мини,ракети и слична муниција, итн. 

29.60.15 Делови за воено и друго оружје 
29.60.15.30.00 Делови и прибор за оружје(освен за воено оружје) 
29.60.15.50.00 Делови и прибор за воено оружје ; 

29.60.91 Инсталирање на оружје и вооружени системи 
29.60.91.00.00 Инсталирање на оружје и вооружени с и с т е м : 

29.60.92 Поправки и одржување на оружје и вооружени системи 

29.60.92.00.00 Поправки и одржување на оружје и вооружени системи 

29.71 Производство на електрични апарати за 
29.71.11 Фрижидери и замрзнувачи за домаќинствата 

29.71.11.10.00 Комбинации на фрижидери и замрзнувачи со посебни надворешни врати 
29.71.11.33.00 Фрижидери за домаќинство (освен за вградување) 
29.71.11.35.00 Фрижидери за вградување 
29.71.11.50.00 Замрзнувач^ во облик на сандаци за длабоко замрзнување, со капацитет 

до 8001 
29.71.11.70.00 Замрзнувач^ вертикални, за длабоко замрзнување, со капацитет до 900 I 

V, парч. 

{; парч. 
I; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

I 
I 

илј.ефек.час 

• \ 

илј.ефек.час 

I; парч.; N 
парч.; 

1; парч.; Н1 
I; парч.; Н1 

парч.; Н1 

29.71.12 Машини за миење садови за домаќинствата 
29.71.12.00.00 Машини за миење садови за домаќинствата 

29.71.13 Машини за перење и сушење на алишта за домаќинствата 

29.71.13.30.00 Машини за перење алишта,автоматски,со капацитет до 10 кд суви алишта 
29.71.13.50.00 Машини за перење алишта,полуавтоматски,со капацитет до 10 кд суви 

алишта 
29.71.13.70.00 Машини за сушење ал ишта,со капацитет до 10 кд суви алишта 

1; парч. 

I; парч. 
1; парч. 

I; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

29.56.23.83.00 
29.56.23.85.00 

Единична 
мерка 

Машини за производство на пластични или гумени пенасти производи I; парч. 
Машини за подготовка и изработка на гума или пластика, неспомнати на I; парч. 
друго место 

29.56.24.13.00 

29.56.24.15.00 
29.56.24.20.00 
29.56.24.30.00 

29.56.24.50.00 
29.56.24.60.00 
29.56.24.70.90 
29.56.24.73.50 
29.56.24.75.50 
29.56.24.80.00 

29.56.25.10.00 
29.56.25.20.00 

29.56.25.30.00 

29.56.25.50.00 
29.56.25.63.00 
29.56.25.65.00 

29.56.25.73.00 
29.56.25.75.00 
29.56.25.77.00 
29.56.25.90.90 

29.56.25.93.50 
29.56.25.95.50 
29.56.25.97.50 

29.56.24 Калапи,моделни плочи за леарници на метали, модели за 
калапи; калапи за сите видови материјали 

КЅтапи,моделни плочи и модели за калапи, за леарници на метали (освен 1; парч 
од дрво) 
Модели за калапи, од дрво I; парч 
Калапи за вбризгување и компресија,за метали и метални карбиди I; парч, 
Калапи за метал и метални карбиди(освен калапи за вбризгување и I; парч 
компресија) 
Калапи за стакло 1; парч 
Калапи за минерални материјали I; парч 
Калапи за вбризгување и компресија, за гума или пластика I; парч 
Калапи за вбризгување и компресија, за гума I; парч 
Калапи за вбризгување и компресија, за пластика I; парч 
Калапи за лиење на гума и пластика(освен калапи за вбризгување и I; парч 
компресија) 

29.56.25 Машини за посебна намена,неспомнати на друго место 
Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови 1; парч 
Машини за склопување на електрични или електронски цевки,сијалици, 1; парч 
флеш-сијалици,итн., во стаклени обвивки 
Машини за изработка или топла обработка на стакло и на производи од 1; парч 
стакло 
Машини за изработка на јажиња и кабли I; парч 
Машини за обработка на метали, со посебни функции 1; парч 
Машини за дробење,мелење, мешање, гмечење, просејување, 1; парч 
хомогенизација, итн., со посебни функции 
Други подвижни хидраулични јамски подгради 1; парч 
Повеќенаменски индустриски роботи I; парч 
Системи за централно издигнување 1;парч 
Други машини,апарати и уреди, со посебни функции,неспомнати на друго 1; парч 
место 
Други машини,апарати и уреди,со автоматизирана монтажна техника I; парч 
Други машини,апарати и уреди,за автоматско управување I; парч, 
Други машини,апарати и уредило посебни функции, неспомнати на друго 1; парч 
место 

29.56.26 Делови на машини со посебна намена 
29.56.26.30.00 Делови на машини за производство,составување и топла обработка на 

стакло и производи од стакло 
29.56.26.50.00 Делови на машини и апарати за подготовка и изработка на гума или 

пластика и за изработка на производи од нив 
29.56.26Ј0.00 Делови на машини,апарати и уреди ,со посебни функции 

29.56.91 Инсталирање на други машини со посебна намена, 
неспомнати на друго место 

29.56.91.00.00 Инсталирање на други машини со посебна намена, неспомнати на друго 
место 

29.56.92 Поправки и одржување на други машини за посебна 
, намена, неспомнати на друго место 

илј.ефек.час 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

29.56.13.53.00 Машини за офсет-печатење на хартија,во табаци,со големина на табак од I; парч. 
22x36 с т до 52x74 ст1 

29.56.13.55.00 Машини за офсет-печатење на хартија.во табаци,со големина на табак од I; парч. 
52x74 с т до 74x107 с т 

29.56.13.57.00 Машини за офсет-печатење на хартија,во табаци,со големина на табак I; парч. 
поголема од 74x107 с т 

29.56.14 Други печатарски машини, неспомнати на друго место 
29.56.14.10.00 Печатарски машини за висок печат (освен за флексографски печат), со . \\ парч. 

валјаци .. 
29.56.14.30.00 Машини за флексографски печат 1; парч 
29.56.14.50.00 Печатарски машини за длабок печат 1; парч 
29.56.14.70.00' Машини за помошна употреба при печатењето парч 
29.56.14.90.90 Печатарски машини, неспомнати на друго место I; парч 
29.56.14.93.50 Печатарски машини,за печатење на текстилни материјали I; парч 
29.56.14.95.50 Други печатарски машини, неспомнати на друго место . 1; парч 

29.56.15 Делови за печатарски и книговезачки машини 
29.56.15.30.00 Делови за книговезачки машини 
29.56.15.50.00 Делови за слагачки машини,апарати и опрема за изработка на печатарски 

плочи и клишиња 
29.56.15.70.00 Делови за печатарски машини и помошни машини за подготвување на 

печатењето 

29.56.21 Центрифугални машини за сушење алишта 
29.56.21.00.00 Центрифугални машини за сушење алишта 1; парч. 

29.56.22 Сушилници за дрво,хартиена маса,хартија и картон,освен 
сушилници за домаќинства ,неспомнати на друго место 

29.56.22.30.90 Сушилници за дрво,хартиена маса,хартија и картон 1; парч. 
29.56.22.33.50 Сушилници за дрво , I; парч. 
29.56.22.35.50 Сушилници за хартиена маса,хартија и картон . • , . I; парч. 
29.56.22.50.00 Сушилници,освен за домаќинства, неспомнати на друго место I; парч. 

29.56.23 Машини, неспомнати на друго местена изработка на гума 
или пластика и за изработка на производи од нив 

29.56.23.10.90 Машини за лиење во калап со вбризѓување, за гума или пластика ~ 1; парч. 
29.56.23.13.50 Машини за лиење во калап со вбризгување,за гума * I; парч. 
29.56.23.15.50 Машини за лиење во калап со вбризгување, за пластика I; парч. 
29.56.23.30.90 Екструдери за гума или пластика и изработка на производи од нив ' I; парч. 
29.56.23.33.50 Екструдери за гума и изработка на производи од нив парч. 
29.56.23.35.50 Екструдери за пластика и изработка на производи од нив I; парч. 
29.56.23.40.00 Машини за обликување на гума или пластика,со дување I; парч. 
29.56.23.50.00 Машини за обликување на гума или пластика, со вакуум и други машини за 1; парч. 

топлинско обликување на гума или пластика 
29.56.23.60.00 Други машини за обликување или протектирање на надворешни 1; парч. 

пневматски гуми и за обликување на внатрешни гуми 
29.56.23.73.00 Други преси за калапење и обликување на гуми или пластика, неспомнати 1; парч. 

на друго место \ 
29.56.23.75.00 Машини и апарати за калапење и обликување на гума или пластика 1; парч. 

.неспомнати на друго место 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мес 

29.55.11.13.00 Машини за производство на целулоза ,од влакнести целулозни материјали 1; парч. 
29.55.11.15.00 Машини за производство на хартија и картон I; парч. 
29.55.11.17.00 Машини за довршување на хартија и картон {; парч. 
29.55.11.33.00 Комбинирани машини за напречно разрежување и намотување на хартија парч. 

во ролни 
29.55.11.35.00 Други машини за напречно и попречно разрежување I; парч. 
29.55.11.37.00 Машински нож за брзо режење на хартија I; парч. 
29.55.11.43.00 Нож со три острина за обрежување на хартија и картон I; парч. 
29.55.11.45.00 Други машини за режење на хартија и картон 1; парч. 
29.55.11.50.00 Машини за изработка на ќесиња,вреќи и пликови, од хартија и картон I; парч. 
29.55.11.60.00 Машини за изработка на кутии,садови,итн., од хартија и картон I; парч. 
29.55.11.70.00 Машини за обликување на производи од хартиена маса, хартија и картон, 1; парч. 

со пресување 
29.55.11.80.00 Други машини за изработка на хартиена маса, хартија и картон, ' 1; парч. 

неспомнати на друго место 

29.55.12 Делови на машини во индустријата за хартија и картон 
29.55.12:30.00 Делови на машини за производство на целулоза, од влакнести целулозни 1 

материјали 
29.55.12.50.90 Делови на машини за производство и довршување на хартија и картон I 
29.55;12.53.50 Делови на машини за производство на хартија и картон 1 
29.55.12.55.50 Делови на машини за довршување на хартија и картон I 
29.55.12.70.00 Делови на машини за изработка на хартија и картон 1 

29.55.91 Инсталирање на машини во индустријата за хартија и 
картон 

29.55.91,00.00 Инсталирање на машини во индустријата за хартија и картон илј.ефек.час 

29.55.92 Поправки и одржување на машини во индустријата за 
хартија и картон 

29.55.92.00.00 Поправки и одржување на машини во индустријата за хартија и картон ч илј.ефек.час 

29.56 Производство на машини за посебна намена, 
неспомнати на друго место 

29.56.11 Книговезачки машини,вклучувајќи и машини за 
противење на книги 

29.56.11.10.00 Книговезачки машини, за свиткување на хартија 
29.56.11.30.00 Книговезачки машини, за сложување на хартија 
29.56.11.50.00 Книговезачки машини, за шиење и спојување на хартија 
29.56.11.70.00 Машини за сврзување со лепење 
29.56.11.90.00 Други книговезачки машини 

I; парч 
I; парч 

парч, 
I; парч 
I; парч, 

29.56.12 Машини,апарати и опрема за сложување, подготовка или 
изработка на печатарски плочки,клишиња 

29.56.12.30.00 Фотослагачки машини и композери 1; парч. 
29.56.12.50.00 Машини,апарати и опрема за сложување со други постапки , неспомнати 1; парч. 

на друго место 

29.56.13 , Машини за офсет-печатење 
29*56.13.30.00 Машини за офсет-печатење на хартија, во ролна I; парч. 

/•;"'-Зч{•/.».'П09/ 
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Шифра на 
производот Опис на производот Единична 

мерка 

29.54.22 Машини за перење алишта, за домаќинства и пералници; 
машини за хемиско чистење, машини за сушење алишта, 
со капацитет поголем од 10 к д 

29.54.22.30.00 Машини за перење алишта, со капацитет поголем од 10 кд 
29.54.22.50.00 Машини за хемиско чистење на текстил 
29.54.22.70.00 Машини за сушење алишта, со капацитет на суви алишта поголеми од 10 

кд 

29.54.23 Машини за шиење, освен машини за прошивање на книги и 
машини за шиење во домаќинството 

29.54.23.30.00 Автоматски машини за шиење 
29.54.23.50.90 Други машини за шиење во индустријата (освен автоматски) 
29.54.23.53.50 Машини за прошивање 
29.54.23.55.50 Други машини за шиење 

29.54.30 Машини за обработка на штавени и сурови кожи или за 
производство и поправка на обувки и други предмети од 
сурова и штавена кожа 

29.54.30.30.00 Машини за подготовка,штавење и обработка на сурови и штавени кожи 
29.54.30.50.00 Машини за производство и поправка на обувки 
29.54.30.70.00 Машини за производство и поправка на предмети од сурова и штавена 

кожа, неспомнати на друго место 

29.54.41 Делови и прибор на машини за ткаење и предилки 
29.54.41.10.00 Делови и прибор на машини за обработка на текстилни влакна и нивни 

помошни машини 
29.54.41.30.00 Вретена,крила за вретена.предилнички прстени и прстенести тркачи 
29.54.41.50.00 Деловни прибор на машини за ткаење и нивни помошни машини 
29.54.41.70.00 Делови и прибор на машини за плетење и нивни помошни машини 

29.54.42 Делови на машини за друго производство и обработка на 
текстил, облека и кожа 

29.54.42.10.00 Делови на машини за перење алишта -
29.54.42.20.00 Делови на машини и апарати за перење,б&лМ*е;боење итн., на текстил 
29.54.42.30.00 Игли за машини за шиење 
29.54.42.50.00 Мебел .постаменти и капаци за машини за шиење и нивни делови 
29.54.42.70.00 Други делови на машини за шиење, неспомнати на друго место 
29.54.42.80.00 Делови на машини и апарати за производство и поправка на предмети од 

сурова или штавена кожа 

29.54.50 Машини за шиење за домаќинства 
29.54.50.00.00 Машини за шиење за домаќинства 

29.54.91 Инсталирање на машини во индустријата за 
текстил,облека и кожа 

29.54.91.00.00 Инсталирање на машини во индустријата за текстил.облека и кожа 

1; парч: 
1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
1; парч: 
I; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
парч. 

I; парч. 

I 

кд 

1 

1; парч. 

илј.ефек.час 

29.54.92 Поправки и одржување на машини во индустријата за 
текстил,облека и кожа 

29.54.92.00,00 Поправки и одржување на машини во индустријата за текстил,облека и 
кожа 

29.55. Производство на машини за индустријата на хартија 
и картон 

29.55.11 Машини во индустријата за хартија и картон 

илј.ефек.час 
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Шифрана 
лав Опис на производот 

29.54.11.10.00 Машини за ексТрудирање, извлекување, текстурирање и сечење на 
синтетички или на вештачки текстилни влакна 

29.54.11.30.00 Машини за влачење* (кардирање) на текстилни влакна 
29.54.11.50.00 Машини за чешлање, развлечувалки и претпредилки 
29.54.11.70.00 Други машини за подготовка на синтетички или вештачки текстилни 

" влакна 

Единична 
мерка 

парч. 

1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 

29.54.12 Текстилни предилки, текстилни машини за дублирање, 
кончење и намотување 

29-54,12.30.00 Текстилни предилки 1; парч. 
29.54.12.50.00 Текстилни машини за дублирање и кончење 1;парч. 
29.54.12.70.00 Текстилни машини за намотување (вклучувајќи и наместување на јаток) V, парч. 
29.54.12.90.00 Други машини за подготовка на текстилни предива за ткаење и плетење 1; парч. 

29.54.13 Машини за ткаење (развои) 
29.54.13.30.00 Машини за ткаење (на механички или моторен погон), за ткаење на I; парч. 

ткаенини со широчина до 30 с т или за ткаенини со широчина поголема од 
30 ст, со совалка 

29.54.13.50.00 Машини за ткаење на ткаенини со широчина поголема од 30 ст, без I; парч. 
совалка 

29.54.14 Машини за плетење, шивачко преплетувачки машини и 
машини за производство на обвиено предиво, тул, 
тантела, вез, лозамантериЈа и слично 

29.54.14.30.00 Машини за кружно плетење 1;парч. 
29.54.14.50 90 Машини за рамно плетење, шивачко-преплетувачки машини 1; парч. 
29.54.14.53.50 Машини за рамно плетење 1; парч. 
29.54.14.55.50 Шивачко-преплетувачки машини (вклучувајќи и Рашел) 1; парч. 
29.54.14.70.00 Машини за изработка на гајтани, тул, тантели, везови, позамантерија, итн. 1; парч. 

29.54.15 Помошни уреди за употреба со текстилните машини 
29.54.15.30.00 Нитни и жакард-машини; машини за намалување, копирање или дупчење I; парч. 

на картички 
29.54.15.50.00 Други помошни уреди за текстилни машини 1;парч. 

29.54.21 Машини за перење, чистење, цедење, пеглање, пресување, 
сушење, намотување и слично, на текстилни предива и 
ткаенини; машини за довршување на филц 

29.54.21.10.00 Машини за производство или завршна обработка на филц или на неткаени I; парч. 
материјали 

29.54.21.30.00 Машини и преси за пеглање на текстил (вклучувајќи и проси за I; парч. 
29.54.21.50.90 Машини и апарати за перење, белење и боење на текстил, неспомнати на 1; парч. 

друго место 
29.54.21.53.50 Машини и апарати за перење и белење текстил 1; парч. 
29 54.21.55.50 Машини и апарати за боење текстил I; парч. 
29.54.21.70.00 Машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење, или запчесто 1; парч. 

изрежување на текстилни материјали I 
29.54.21.83.00 Машини за производство на линолеум или на други подни покривки, со 1; парч. 

подлога 
29.54,21.85.00 Машини и апарати за апретирање, довршување и импрегнирање на I; парч. 

текстил 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

29.53.16 Машини,неспомнати на друго место, за индустриско 
подготвување или производство на храна и пијалаци, 
вклучувајќи и подготвување на масти и масла 

29.53.16.13.00 Пекарски машини I; парч 
29.53.16.15.00 Машини за производство на макарони, шпагети и слични производи I; парч 
29.53.16.20.00 Машини и апарати за производство на слатки, какао и чоколада 1; парч 
29.53.16.30.00 Машини и уреди за производство на шеќер 1; парч 
29.53.16.40.00 Машини и уреди за пиварството 1; парч 
29.53.16.50.00 Машини и уреди за подготовка и преработка на живинско и друго месо 1; парч 
29.53.16.60.00 Машини и уреди за подготовка на овошје, ореви и слично костенесто I; парч 

овошје и зеленчук 
29.53.16.70.00 Машини и уреди за индустриско производство, преработка и подготовка 1; парч. 

на храна и пијалаци, неспомнати на друго место 
29.53.16.80.00 Машини и уреди за екстракција и подготовка на животински и растителни I; парч. 

масла и масти 

29.53.17.00.00 

29.53.17 Машини и уреди за подготовка и преработка на тутун, 
неспомнати на друго место 

Машини и уреди за подготовка и преработка на тутун,неспомнати на друго 
место 

1; парч. 

29.53.21 Делови на машини за подготовка на млеко и 
производство на млечни производи; делови на машини за 
производство на пијалаци 

29.53.21.30.90 Делови на машини и апарати за молзење и млекарство 
29.53.21.33.50 Делови на апарати за молзење 
29.53.21.35.50 Дедови на други апарати и машини за млекарството 
29.53.21.50.00 Делови на преси и други машини, уреди и апарати за производство на 

вино, јаболкова ракија, овошни сокови и слични напивки и пијалаци 

29.53.22 Делови на машини за производство на храна 
29.53.22.30.00 Делови на машини за чистење, сортирање, мелење и друга обработка на 1 

житарици и сушен зеленчук 
29.53.22.50.00 Делови на машини, апарати и уреди за индустриска подготовка и 1 

производство на храна и пијалаци, вклучувајќи и на масти и масла 

29.53.23 Делови на машини за подготовка и преработка на тутун 

29.53.23.00.00 Делови на машини за подготовка и преработка на тутун 1 

29.53.91 Инсталирање на машини во индустријата за храна, 
пијалаци и тутун 

29.53.91.00.00 Инсталирање на машини во индустријата за храна, пијалаци и тутун илј.ефек.час 

29.53.92 Поправки и одржување на машини во индустријата за 
храна, пијалаци и тутун 

29.53.92.00.00 Поправки и одржување на машини во индустријата за храна, пијалаци и 
тутун 

илј.ефек.час 

29.54 Производство на машини за индустријата на текстил, 
облека и кожа 

29.54.11 Машини за екструдирање, извлекување, текстурирање и 
сечење на синтетички или на вештачки текстилни влакна; 
машини за подготовка на текстилни влакна 
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Шифра на : 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

29.52.50 Трактори,гасе1мчари 
29.52.50.00.00 Трактори,гасеничари 

29.52.61 Делови на машини за дупчење,ископување порамнување 
итн.,нивни делови 

29.52.61.30.00 Делови на машини за дупчење и длабоко дупчење 
29.52.61.50.00 Делови на машини за преместување на земја, ископување, порамнување 

итн. , 

I; парч. 

29.52.62 Делови на машини за сортирање, мелење, мешање и 
слична обработка на земја, камења и други минерални 

29.52.62.00.00 Делови на машини за сортирање, мелење, мешање и слична обработка на 
земја, камен и други минерални материјали 

29.52.91.00.00 

29.52.91 Инсталирање на машини за рудници,каменоломи и 
градежништво 

Инсталирање на машини за рудници,каменоломи и градежништво илј.ефек.час 

29.52.92 Поправки и одржување на машини за рудници, 
каменоломи и градежништво 

29.52.92.00.00 Поправки и одржување на машини за рудници,каменоломи и илј.ефек.час 
градежништво 

29.53 Производство на машини за индустријата на храна, 
пијалаци и тутун 
Центрифугални сепаратори на павлака 

29.53.11.00.00 Центрифугални сепаратори на павлака I; парч. 

29.53.12 Машини за млекарството 
29.53.12.00.00 Машини за млекарство^ ) 1; парч. 

29.53.13 Машини за мелење и обработка на житарици и сушен 
зеленчук, неспомнати на друго место 

29.53.13.00.00 Машини за мелење и, обработка на житарици и сушен I; парч. 
зеленчук,неспомнати на друпоместо 

29.53.14 Машини за производство на вино, јаболкова ракија, 
овошни сокови и слични напивки и пијалаци 

29.53.14.30.90 Преси и слични машини за производство на вино, јаболкова 1; парч. 
ракија,овошни сокови и слични напивки и пијалаци 

29.53.14.33.50 Преси и слични машини за производство на вино I; парч. 
29.53.14.35.50 Преси и слични машини за производство на други овошни сокови I; парч. 
29.53.14.50.00 Машини.уреди и апарати за производство на вино, јаболкова ракија, I; парч. 

овошни сокови и слични напивки и пијалаци, неспомнати на друго место 

29.53.15.33.00 
29.53.15.35.00 

29.53.15.50.00 
29.53.15.73.00 

2§ 53.15.75.00 

29.53.15 Неелектрични пекарски печки, сушилници на земјоделски 
производи, апарати за готвење и греење, освен за 
домаќинствата 

Тунелни пекарски печки (вклучувајќи и печки за кекс),неелектрични I; парч. 
Други пекарски печки (вклучувајќи и печки за кекс) неелектрични, , 1; парч. 
неспомнати на друго место 
Сушилници на земјоделски производи парч. 
Апарати за подготвување кафе и други топли напивки,освен за I; парч. 
домаќинството 
Други апарати за готвење и греење храна,освен за домаќинството I; парч. 
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Шифра на 
производот 

29.52.26.00.90 
29.52.26.01.50 
29.52.26.03.50 
29.52.26.05.50 
29.52.26.07.50 

29.52.27.30.90 

29.52.27.33.50 

29.52.27.35.50 
29.52.27.50.00 

Опис на производот 

29.52.26 

Единична 
мерка 

Механички багери, хидраулични багери (ескаватори) и 
натоварувачи со лопата, со можност за свртување за 360 
степени, освен натоварувачи со предна лопата 

Багери итн.,со можност за свртување за 360 степени,самоодни 1; парч. 
Хидраулични мини багери(ескаватори), со тежина помала од 61 1; парч. 
Хидраулични багери (ескаватори), со тежина поголема од 61, гасеничари I; парч. 
Хидраулични багери(ескаватори), на тркала I; парч. 
Багери(ескаватори)со кабел и јаже и други багери (ескаватори) со 1; парч. 
можност за свртување за 360 степени 

29.52.27 Други механички багери, хидраулични багери (ескаватори) 
и натоварувачи со лопати; други самоодни машини за 
рудници 

Други механички багери итн.,самродни, освен со можност за свртување за 1; парч. 
360 степени, неспомнати на друго место 
Копачи-натоварувачи со задни лопати,освен со можност за свртување за I; парч. 
360 степени 
Други копачи-натоварувачи, освен со можност за свртување за 360 парч. 
Самоодни машини за преместување'на земја, ископување I; парч. 
(порамнување)итн., неспомнати на друго место 

29.52.28 Листови за булдожери и англодозери 
29.52.28.00.00 Листови за булдожери и англодозери 

29.52.30 Други машини за рамнење, стружење, копање, 
набивање, итн. 

29.52.30.10.00 Машини за набивање и вадење шипови 
29.52.30.30.00 Снежни плугови и дувалки за снег 
29.52.30.50.00 Машини за набивање, за преместување земја, ископување, порамнување 

итн., освен самоодни 
29.52.30.70.00 Скрепери, освен самоодни 
29.52.30.90.00 Машини за градење улици,патишта,висркоградба, нискоградба и слично, 

со посебни функции 

I; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 
I; парч. 

29.52.40 Машина за сортирање, мелење,мешање и слична 
обработка на земја,камен, руда и други минерални 
материјали, машини за изработка на леарски калапи 

29.52.40.30.90 Машини за сортирање, просејување, сепарација, мешање итн. на земја, 1; парч. 
камен, руда и други минерални материјали 

29.52.40.31.50 Машини за сортирање, просејување итн., на леарски песок I; парч. 
29.52.40.33.50 Машини за сортирање, ситнење и мешање на градежен материјал 1; парч. 
29.52.40.35.50 Машини за сортирање, ситнење и мешање на рударски минерални {; парч. 

материјали 
29.52.40.37.50 Машини за сортирање,ситнење,итн., на други минерални материјали I; парч. 
29.52.40.50.00 Мешалки за бетон и малтер I; парч. 
29.52.40.70.00 Машини за мешање на минерални материјали со битумен I; парч. 
29.52.40.80.90 Други машини за обработка на земја, камен, руда, итн., неспомнати на 1; парч. 

друго место 
29.52.40.81.50 Други машини за обработка на песочни леарски калапи I; парч. 
29.52.40.83.50 Други машини за обработка на земја,камен,руда,итн., за градежништвото 1; парч. 
29.52.40.85.50 Други машини за обработка на земја,камен и руда, за рударството I; парч. 
29.52.40.87.50 Други машини за обработка на земја, камен и руда,за други намени, I; парч. 

неспомнати на друго место 
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Шифрана 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

29.51.11.35.00 Калапи за инготи и лонци за лиење, што се употребуваат во 
металургијата или во леарниците на метали 

29.51.11.37.00 Машини за лиење метали, под притисок 
29.51.11.53.00 Валавнички станови и пруги ' 
29.51.11.55.00 Валавнички станови и пруги за топло или комбинирано топло и ладно 

валање на метали 
29.51.11.57.00 Валавнички станови и пруги за ладно валање на метали 

' I' 
29.51.12 Делови на машини за металургија, валјаци за валање на 

метали, делови на машини за валање 
29.51.12.30.00 Делови на конвертори и машини за лиење на метали, што се 

употребуваат во металургија или во леарниците на метали 
29.51.12.50.00 Валјаци за валавнички станови и пруги 
29.51.12.70.00 Делови за валавнички станови и пруги(освен валјаци) 

29.51.91.00.00 

29.51.92.00.00 

29.51.91 Инсталирање на машини за металургија 
Инсталирање на машини за металургија 

29.51.92 Поправки и одржување на машини за металургија 
Поправки и одржување на машини за металургија 

29.52 Прозводство на машини за рудници,каменоломи и 
градежништво 

29.52.11 Транспортери кои работат континуирано,за работи под 
29.52.11.00.00 Транспортери кои работат континуирано, за работи под земја 

29.52.12 Машини за сечење јаглен и карпи, машини за дупчење 
( тунели, други машини за дупчење и длабинско дупчење 

29.52.12.33.00 Самоодни машини за сечење јаглен или карпи и машини за дупчење , 
29.52.12.35.00 Машини за сечење јаглен или карпи и машини за дупчење тунели (освен 

самоодни) 
29.52.12.53.00 Самоодни машини за дупчење и длабинско дупчење на земја, минерали и 

РУДИ 
29.52.12.55.00 Други машини за дупчење и длабинско дупчење на земја, минерали и руди 

(освен самоодниј 

{ 

29.52.21 Булдожери и англодозери, самоодни 
29.52.21.30.00 Булдожери и англодозери, самоодни, гасеничари 
29.52.21.50.00 Булдожери и англодозери, самоодни, освен гасеничари 

29.52.22 Порамнувачи, гредери, самоодни 
29.52.22.00.00 Порамнувачи, гредери, самоодни 

29.52.23 Скрепери, самоодни 
29.52.23.00.00 Скрепери, самоодни 

29.52.24 Машини за набивање и друмски валјаци, самоодни 
29.52.24.00 00 Машини за набивање и друмски валјаци, самоодни 

29.52.25 Натоварувачи со предна лопата,самоодни 
29.52.25.30.00 Натоварувачи со предна лопата ,за работи под земја,самоодни 
29.52.25.50.00 Други натоварувачи со предна лопата,самоодни 

I; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 

1 

I; парч. 
1 

илј.ефек.час 

илј.ефек.час 

I; парч. 

1; парч. 
1; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 

X; парч. 

парч. 

I; парч. 

X; парч. 
I; парч. 
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Шифра на Опис на производот 
Единична 

производот Опис на производот мерка 

29.40.71.70.00 Самоотварачки глави за режење на навои 

29.40.72 Држачи ма материјали за алатни машини 
29.40.72.30.00 Држачи на материјали за алатни машини .шаблони и прицврстувачи за 1 

специјални апликации, гарнитури 
29.40.72.50.90 Држачи на материјали за стругови 1 
29.46.72.53.50 Дополнителни уреди и плочки за стругови 1 
29.40.72.55.50 Други држачи на материјали за стругови . 1 
29.40.72.70.90 Други држачи на материјали 
29.40.72.73.50 Машински шкрипови 1 
29.40.72.75.50 Други држачи на материјали 1 

29.40.73 Разделни глави и други специјални дополнителни уреди 
за алатки машини 

29.40.73.00.00 Разделни глави и други специјални дополнителни уреди за алатни машини 1 

29.40.74 Делови и прибор за алатни машини за обработка на 
метали 

29.40.74.30.00 Делови и прибор за алатни машини за обработка на метали, со 1 
отстранување на честички 

29.40.74.50.00 Делови и прибор за алатни машини за обработка на метали, освен со 
отстранување на честички 

29.40.75 Делови и прибор за алатни машини за обработка на 
дрво,плута,коски,тврда гума,пластика и слични тврди 
материјали 

29.40.75.30.00 Делови и прибор за машини за обработка на камен,керамика,бетон, 1 
минерални материјали, вклучувајќи и ладна обработка на стакло 

29.40.75.50.00 Делови и прибор за машини за обработка на дрво,плута,коски, тврда 
гума,пластика и други тврди материјали 

29.40.76 Делови за верижни пили,делови за пневматски алати, 
делови за рачни алати со неелектричен мотор 

29.40.76.30.00 Делови за верижни пили,делови за рачни алати, со неелектричен мотор 
29.40.76.50.00 Делови за пневматски алати 1 

29.40.77 Делови за рачни алати, со електромотор 
29.40.77.00.00 Делови за рачни алати, со електромотор 

29.40.78 Делови за други алатни машини 
29.40.78.30.00 Делови за машини и апарати за лемење и заварување,неелектрични 1 
29.40.78.50.00 Делови за машини и апарати за лемење и заварување,електрични 1 

29.40.91 Инсталирање на алатни машини 
29.40.91.00.00 Инсталирање на алатни машини илј.ефек.час 

29.40.92 Поправки и одржување на алатни машини 
29.40.92.00.00 Поправки и одржување на алатни машини илј.ефек.час 

29.51 Производство на машини за металургија 
29.51.11 Конвертори,лонци за лиење,калапи за инготи и машини за 

лиење метали, машини за валање метали 
29.51.11.33.00 Конвертори и машини за лиење метали, што се употребуваат во 1; парч. 

металургијата или во леарниците на метали 



Стр. 2966 -Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2000' 

Шифра на 
производот 

29.40.51.50.00 
29.40.51.70.00 

Опис на производот Единична 
мерка 

Рачни верижни пили со вграден неелектричен мотор 
Рачни алати со вграден неелектричен мотор, неспомнати на друго место 

29.40.52.13.00 
29.40.52.15.00 
29.40.52.17.00 
29.40.52.23.00 
29.40.52.25.00 
29.40.52.27.00 
29.40.52.33.00 
29.40.52.35.00 
29.40.52.51.00 
29.40.52.53.00 
29.40.52.55.00 
29.40.52.57.00 
29.40.52.70.00 
29.40.52.90.00 

29.40.60.13.00 
29.40.60.15.00 
29.40.60.17.00 

29.40.60.23.00 
29.40.60.25.00 
29.40.60.30.00 

29.40.60.43.00 

29.40.60.45.00 

29.40.60.50.00 

29.40.60.63.00 

29.40.60.65.00 

29.40.60.70.00 

29.40.60.83.00 
29.40.60.85100 

29.40.71.33 00 
29.40.71.35.00 
29.40.71.50.90 
29.40.71.53 50 
29.40.71.55.50 

29.40.52 Електромеханички рачен алат со вграден електромотор 

Дупчалки со вграден електромотор,акумулаторски 
Рачни дупчалки со вграден електромотор,пневматски 
Други рачни дупчалка со вграден електромотор 
Рачни верижни пили, со вграден електромотор 
Рачни цирќуларни пили со вграден електромотор 
Други рачни пили со вграден електромотор 
Други електромеханички рачни алати за обработка на текстил 
Други рачни акумулаторски алати 
Рачни аголни машини за брусење 
Рачни машини за брусење со абразивна лента 
Други рачни машини за брусење (на пример вибраторски) \ 
Рачни рендалки 
Градинарски ножици, ножици за косење трева 
Други електрични рачни алати 

29.40.60 Алати за лемење и заварување,машини и апарати за 
површинско капење и врело прскање 

Рачни пламеници за лемење,заварување и површинско капење 
Машини и апарати на гас за лемење,заварување и површинско капење 
Машини и апарати за лемење,заварување и површинско капење, 
неспомнати на друго место 
Лемилки и пиштоли за лемење 
Машини и апарати за лемење и капење, неспомнати на друго место 
Машини и апарати за електроотпорно заварување на метали,автоматски и 
полуавтоматски 
Машини и апарати за електроотпорно заварување на 
метали, неавтоматски ,Зс№ШШ заварување 
Други машини и апарати за електроотпорно, заварување на метали, 
неавтоматски ^ : ̂  л 
Машини и апарати за заварување на метали со електролак (вклучувајќи и 
лак на плазма), автоматски и полуавтоматски 
Машини и апарати за рачно заварување со електролак, со обложени 
електроди 
Други машини и апарати за рачно заварување со електролак (на пример 
под заштитен гас) 
Машини и апарати за заварување и прскање на метали,неспомнати на 
друго место 
Машини и апарати за заварување и обработка на пластика 
Машини и апарати за заварување и обработка на други материјали 

29.40.71 Држачи на алати и самоотварачки глави за режење на 
навои 

Држачи на алати: дополнителни уреди, клешти за стегање и ракавици 
Држачи на алати за стружење \ 
Други држачи на алати 4 

Дополнителни уреди за сврдла 
Други држачи на алати 

1; парч. 
V, парч. 

1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

парч. 
1; парч. 

1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

X; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

1; парч.; к\/А 

1; парч.; к\/А 

I; парч.; кУА 

1; парч.; к\/А 

I; парч.; кУА 

1; парч.; кУА 

I; парч.; к\/А 
1; парч.; кУА 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

29.40.34.30.00 Други хидраулични преси, за обликување на метален прав со ронење или 
за пресување на метални остатоци во бали 
Други хидраулични преси, нумерички управувани 
Други преси, за производство на клинови, вијци, шрафови, освен , 
нумерички управувани 

29.40.34.55.00 Други хидраулични преси за обработка на метали, освен нумерички 
управувани 
Преси за обработка на метали, нумерички управувани 
Други преси за обработка на метали, освен нумерички управувани 

29.40.35 Алатни машини, неспомнати на друго место, за обработка 
на метали со алати од синтерирани метални карбиди или 
кермети, без отстранување на честичките 

29.40.34.40.00 
29.40.34.53.00 

29.40.34.70.00 
29.40.34.90.00 

29.40.35.10.00 
29.40.35.30.00 
29.40.35.50.00 

29.40.35.70.00 

29.40.41.30.00 
29.40.41.50.00 
29.40.41.70.00 

Машини за влечење прачки, цевки, профили, жица и слично 
Машини за изработка на навои со валање 
Машини за обработка и преработка на метални жици, без остручување на/ 
честичките 
Машиниски алати за обработка или преработка на метали без 
отстранување на честичките 

29.40.41 Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон и 
слични минерални материјали и машини за ладна 
обработка на стакло 

Машински пили за режење камен, керамика, бетон, стакло, итн. 
Машини за брусење и полирање камен, керамика, бетон, стакло итн. 
Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон, стакло итн. 

29.40.42 Алатни машини за обработка на дрво, плута, коски, тврда 
гума, тврда пластика и слични тврди материјали 

29.40.42.10.00 Повеќенаменски машини, со автоматска измена на алатот помеѓу секоја 
операција, за дрво 

29.40.42.20.00 Повеќенаменски машини, со автоматска измена на алатот помеѓу, секоја 
операција, освен за дрво 
Машински пили за режење на дрвр, плута, коски, тврда гума, пластика 29.40.42.33.00 

29.40.42.35.00 

29.40.42.37.00 

29.40.42.50.90 
29.40.42.53.50 
29.40.42.55.50 
29.40.42.57.50 
29.40.42.63.00 
29.40.42.65.00 
29.40.42.67.00 
29.40.42.70.00 
29.40.42.83.00 
29.40.42.85.00 
29.40.42̂ 87.00 

29.40.51.10.00 
29.40.51.30.00 

итн., прави 
Машински пили за режење на дрво, плута, коски, тврда гума, пластика 
итн., циркуларни 1 

Други машински пили за режење на дрво, плута, коски, тврда гума,, 
пластика итн. 
Машини за рендање, глодање и за обработка на дрво, плута, коски итн. 
Машини за рендање на дрво, плута, коски итн. 
Машини за глодање на дрво, плута, коски итн. 
Стругови за обработка на дрво, плута, коски итн. 
Машини за брусење, мазнење или полирање на дрво, плута, коски итн. 
Машини за свиткување и спојување на дрво, плута, коски итн. 
Машини за дупчење и длабење на дрво, плута, коски итн. ̂  
Машини за калење, цепење и лупење на.дрво, плута, коски итн. 
Алатни машини, неспомнати на друго место, стругови 
Други машини за обработка на дрво, плута, коски итн. 
Машини за обработка на дрво и плута,со сопствени функции 
29.40.51 Рачни алати,пневматски или со вграден неелектричен 

мотор I 
Пневматски рачен алат, ротационен 
Пневматски рачен алат.освен ротационен 

1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

I; парч. 

I; парч. ^ 
1; парч; 
I; парч. 

1; парч 

1; парч 

I; парч 

I; парч 

1; парч 

парч. 
1; парч 
I; парч 
1; парч 
I; парч 
I; парч 

парч 
1; парч 
1; парч 
1; парч 
I; парч 

1; парч. 
парч. 
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Шифрана 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

29.40.31.17.00 Други машини за брусење, кај кои позиционирањето во која и да е оска I; парч. 
може да се постави до точност од најмалку 0,01 т т , нумерички 
управувани 

29.40.31.23.00 Машини за рамно брусење, кај кои позиционирањето во која и да е оска 1; парч. 
може да се постави до точност од најмалку 0,01 т т , неспомнати на друго 
место 

29.40.31.25.00 Машини за кружно брусење, неспомнати на друго место, кај кои I; парч. 
позиционирањето во која и да е оска може да се постави до точност од 
најмалку 0,01 т т 

29.40.31.27.00 Други машини за брусење, неспомнати на друго место, кај кои парч. 
позиционирањето во која и да е оска може да се постави до точност од 
најмалку 0,01 т т 

29.40.31.31.00 Машини за острење (алати или острилки), нумерички управувани » 1; парч. 
29.40.31.33.00 Машини за острење (алати и острилки) неспомнати на друго место I; парч. 
29.40.31.35.00 Машини за хонување или лепење ^ I; парч. 
29.40.31.37.00 Машини за отстранување на нерамнина брусење, полирање, итн. на парч. 

метали, неспомнати на друго место 
29.40.31.53.00 Рендалки, за обработка на метали, синтерирани со метален карбид или {; парч. 

кермет 
29.40.31.55.00 Краткоодни рендалки, за обработка на метали I; парч. 
29.40.31.57.00 Машини за провлекување, за обработка на метали 1; парч. 
29.40.31.73.00 Машини за изработка на запчаници со режење, брусење или со .1; парч. 

довршување,нумерички управувани 
29.40.31.75.00 Машини за изработка на запчаници со режење, брусење или со 1; парч. 

довршување,освен нумерички управувани 
29.40.31.83.00 Машински пили и Машини за режење на метали, итн. 1; парч. 
29.40.31.89.00 Алатни машини за обработка на метали, со отстранување на честичките I; парч. 

итн. 
29.40.32 Нумерички управувани машини за свиткување, 

превиткување, исправување или порамнување на метали 

29.40.32.33.00 Машини (вклучувајќи и преси) за свиткување, пресвиткување, 1; парч. 
исправување и друго обликување на рамни метални површини, нумерички 
управувани 

29.40.32.35.00 Други машини (вклучувајќи и проси) за свиткување, I; парч. 
превиткување,порамнување и друго обликување на метални површини, 
нумерички управувани 

29.40.32.50.00 Машински ножици (вклучувајќи и преси),нумерички управувани I; парч. 
29.40.32.70.00 Машини за пресечување или исечување (вклучувајќи и преси), вклучувајќи Ј( парч. 

и комбинирани, нумерички управувани 

29.40.33 Други машини за свиткување, превиткување, х 
порамнување и истегнување на метали 

29.40.33.33.00 Други машини (вклучувајќи и преси) за свиткување, порамнување и друго 1; парч. 
обликување на рамни метални површини, освен нумерички управувани 

29.40.33.35.00 Други машини (вклучувајќи и преси) за свиткување, порамнување и друго I; парч. 
обликување на метални површини, освен на рамни и нумерички 

29.40.33.50.00 Машински ножици (вклучувајќи и преси), освен нумерички управувани, I; парч. 
неспомнати на друго место 

29.40.33.70.00 Машини за пресечување или исекување, вклучувајќи ги и комбинираните, 1; парч. 
освен нумерички управуваните, неспомнати на друго место 
29.40.34 Машински чекани, машини за ковање и преси; 

хидраулични преси и проси за обработка на метали 
29.40.34.10.00 Машински чекани и машини за ковање (вклучувајќи и проси), нумерички ... 1; парч. 

управувани 
29.40.34.20.00 Машински чекани и машини за ковање (вклучувајќи и преси), освен I; парч. 

нумерички управувани 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

29.40.12 Центри за машинска обработка и машини за обработка на 
метали, еднофазни или повеќефазни 

Центри за машинска обработка, хоризонтални 
Центри за машинска обработка, други 
Машини изградени врз принципот на стандардни единици (со една 
станица), за обработка на метали 

29.40.12.70.00 Трансфер -машини со повеќе станици, за обработка на метали 

29.40.12.20.00 
29.40.12.40.00 
29.40.12.50.00 

29.40.21 Стругови за обработка на метали со отстранување на 
честичките 

29.40.21.23.00 Свртувачки центри, хоризонтални, нумерички управувани 
29.40.21.27.00 Автоматски стругово хоризонтални, нумерички управувани 
29.40.21.29.00 Други стругови, хоризонтални, нумерички управувани 
29.40.21.43.00 Свртувачки центри (машински работилници или златници), хоризонтални 

.освен нумерички управувани 
29.40.21.47.00 Други автоматски стругово хоризонтални, освен нумерички управувани 
29.40.21.49.00 Други стругови, хоризонтални, за обработка на метали со отстранување на 

честичките, освен нумерички управувани 
29.40.21.63.00 Свртувачки центри, вертикални, нумерички управувани 
29.40.21.69.00 Други вертикални стругови, нумерички управувани 
29.40.21.90.00 Други стругови за обработка на метали со отстранување на честичките, 

неспомнати на друго место (освен нумерички управувани) 

29.40.22 Алатни машини за дупчење и глодање на метали 
29.40.22.13.00 Дупчалки за обработка на метали со отстранување на честичките, 

нумерички управувани, неспомнати на друго место 
29.40.22.15.00 Дупчалки-глодалки за обработка на метали, нумерички управувани, 

неспомнати на друго место 
29.40.22.17.00 Глодалки со конзола за обработка на метали, нумерички управувани 
29.40.22.23.00 Алатни глодалки за обработка на метали, нумерички управувани 
29.40.22.25.00 Други глодалки, плански, долги и други, нумерички управувани 
29.40.22.33.00 Алатни машини за обработка на метали со отстранување на честичките, 

со работни единици на водилки 
29.40.22.35.00 Дупчалки за обработка на метали со отстранување на честичките, 

неспомнати на друго место ^ 
29.40.22.50.00 Дупчалки-глодалки за обработка на метали, неспомнати на друго место 
29.40.22.73.00 Дупчалки за обработка на метали, нумерички управувани 
29.40.22.75.00 Дупчалки за обработка на метали, други 
29.40.22.77.00 Глодалки со конзола, за обработка на метали, освен нумерички 
29.40.22.83.00 Алатни глодалки, за обработка на метали 
29.40.22.85.00 Други глодалки, освен нумерички управувани 

29.40.23 Машини за врежување или нарежување на навои, 
неспомнати на друго место 

29.40.23.00.00 Машини за врежување или нарежување на навои, неспомнати на друго 
место 
29.40.31 Алатни машини за чистење, острење, полирање, брусење, 

хонување,лепење, режење или поинакво довршување на 
метали 

29.40.31.13.00 Машини за рамно брусење, кај кои позиционирањето во која и да е оска 
може да се постави до точност од најмалку 0,01 т т , нумерички 
управувани 

29.40.31.15.00 Машини за кружно брусење, кај кои позиционирањето во која и да е оска 
може да се постави до точност од најмалку 0,01 т т , нумерички 
управувани 

Единична 
мерка 

1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 

I; парч. 
парч. 

1; парч. 
I; парч. 

1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

I; парч 

I; парч 

I; парч 
I; парч 
1; парч 
1; парч 

I; парч 

I; парч 
X", парч 
I; парч 
I; парч 
I; парч 
1; парч 

X; парч. 

X; парч. 

I; парч. 
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Шифра на 
производот . Опис на производот Единица 

мерка 

29.32.65.31.50 
29.32.65.33.50 
29.32.65.35.50 
29.32.65.37.50 
29.32.65.40.50 
29.32.65.50.90 

29.32.65.51.50 
29.32.65.53.50 
29.32.65.55.50 
29.32.65.57.50 
29.32.65.59.50 

29.32.70.10.00 
29.32.70.30.00 
29.32.70,40.90 
29.32.70.43.50 

29.32.70.45.50 
29.32.70.50.90 
29.32.70.51.50 
29.32.70.53.50 
29.32.70.55.50 
29.32.70.57.50 

29.32.70.60.00 
29.32.70.70.90 

29.32.70.73.50 
29.32.70.75.50 

Машини за искористување на шумите: санки за трупци 
Машини за искористување на шумите: рижи за трупци 
Машини за искористување на шумите и обработка на дрвото, самоодни 
Машини за искористување на шумите и обработка на дрвото, други 
Автоматски поила 
Други машини за земјоделството, шумарството, живинарството и 
пчеларството 
Опрема за хранење и поење на животни 
Друга опрема за одгледување на добиток, живина и пчели ' 
Истоварувачи во силоси ' , / 
Оклопна опрема за складирање на земјоделски производи 
Други машини за земјоделството и шумарството ~ 

29.32.70 Делови на машини за земјоделство и шумарство 
Сечила за плугови 
Други делови од лиено железо или челик 
Други делови на машини за земјоделство и шумарство 
Плочи (чинии) за плугови и други машини и опрема за подготвување и 
обработка на земјата 
Други делови на машини за земјоделство и шумарство 
Делови на машини и апарати за берба, жетва, вршидба и слично 
Делови за комбајни и машини за берба на пченка 
Делови на машини за берба на грозје 
Делови на косилки за трева 
Делови на други машини за земјоделство, хортикултура и шумарство и 
нивна опрема { 

Делови на машини за живинарство, инкубатори и топли батерии за пилиња 
Делови на машини за земјоделство, хортикултура и шумарство, 
неспомнати на друго место 
Делови на машини за искористување на шумите и обработка на дрвото 
Други делови на машини 

1; парч. 
1; парч. 

парч. 
1; парч. 
; парч. 
1; парч. 

I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
V, парч. 

29.32.91 Инсталирање на машини за земјоделство и шумарство 
29.32.91.00.00 Инсталирање на машини за земјоделство и шумарство илј.ефек.час 

29.32.92 Поправки и одржување на машини за земјоделство и 
шумарство 

29.32.92.00.00 Поправки и одржување на машини за земјоделство и шумарство илј.ефек.час 

29.40 Производство на алатни машини 
I 29.40.11 Алатни машини за обработка на било кој материјал со 

одвојување на честичките со ласер, ултразвук и слично 

29.40.11.10.00 Алатни машини управувани со ласер или со друг светлосен или фотонски I; парч. 
сноп 

29.40.11.30.00 Алатни машини управувани со ултразвук I; парч. 
29.40.11.53.00 Алатки машини на електрично празнење, нумерички контролирани 1; парч. 
29.40.11.55.00 Алатни машини на електрично празнење, ненумерички контролирани X; парч. 
29.40.11.70.00 Алатни машини управувани со електрохемиска постапка или со млаз на I; парч. 

плазма 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

29.32.34.50.00 Машини за сечење и берба на шеќерна репка 1; парч. 
29.32.34.60.00 Други машини за вадење и берба на коренести и кртолести растенија 1; парч. 
29.32.34.73.00 Машини за берба на добиточна храна, за влечење на трактор парч. 
29.32.34.75.00 Машини за берба на добиточна храна, самоодни парч. 
29.32.34.77.00 Машини за берба на грозје 1; парч. 
29.32.34.90.90 Машини за берба: машини за берба на пченка, машини за одвојување на I; парч. 

зрното од растението и други машини за берба 
29.32.34.95.50 Машини за берба на пченка, машини за одвојување на зрното од I; парч. 

растението 
29.32.34.97.50 Други машини за берба 1; парч. 

29.32.40 Машини за исфрлање, распрскување и прскање на 
течности или прав, за земјоделството и хортикултурата 

29.32.40.10.00 Механички прскалки и слични уреди за прскање на течности и прав, за I; парч. 
земјоделството и хортикултурата 

29.32.40.33.00 Преносни прскалки, без мотор, за земјоделството и хортикултурата I; парч. 
29.32.40.35.00 Преносни прскалка со мотор, за земјоделството и хортикултурата I; парч. 
29.32.40.50.00 Моторни прскалки, за вградување или влечење на трактори I; парч. 
29.32.40.70.00 Други прскалки и слични уреди за земјоделството и хортикултурата парч. 

29.32.50 Самонатоварни и самоистоварни приколки и 
полуприколки за земјоделството 

29.32.50.30.00 Растурачи на шталско ѓубриво I; парч: 
29.32.50.50.00 Други самонатоварни и самоистоварни приколки и полуприколки за 1; парч. 

земјоделството 

29.32.61 Машини за чистење, сортирање и градирање јајца, овошје 
или други земјоделски производи 

29.32.61.30.00 Машини за чистење, сортирање и градирање јајца 
29.32.61.50.00 Други машини за чистење, сортирање и гравирање овошје и други 

земјоделски производи 

I; парч. 
I; парч. 

29.32.62 Машини за молзење млеко 
29.32.62.00.00 Машини за молзење млеко I; парч. 

29.32.63 Машини за подготвување на храна за животни, машини за 
живинарство; инкубатори и топли батерии за пилиња 

29.32.63.33.00 Машини за дробење и други мелници за жита, грав, грашок и слична храна 
29.32.63.35.00 Други машини за подготвување на храна за животни 
29.32.63.53.00 Инкубатори и топли батерии за пилиња 
29.32.63.55.00 Машини за живинарство, неспомнати на друго место 

29.32.64 Машини за чистење, сортирање и градирање семиња, зрна 
или сушен зеленчук 

29.32.64.00.00 Машини за чистење, сортирање и градирање семиња, зрна или сушен 
зеленчук 

1; парч. 
I; парч. 
X; парч. 
1; парч. 

1; парч. 

29.32.65 Машини за земјоделството, шумарството, живинарството 
и пчеларството, неспомнати на друго место 

29.32.65.30.90 Машини за шумарството I; парч. 
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Шифра на 
производот 

29,32.14.35.50 
29.32.14.50.00 

29.32.15.00.90 

29.32.15.03.50 

29.32.15.05.50 

29.32.20.10.00 
29.32.20.33.00 

29.32.20.35.00 

29.32.20.37.00 

29.32.20.53.00 

29.32.20.55.00 

29.32.20.57.00 

29.32.20.70.00 

Опис на производот 

Други растурачи на минерално или хемиско ѓубриво 
Други растурачи на ѓубриво 

29.32.15 Земјоделски и шумски машини, неспомнати на друго 
место, валјаци за тревници и спортски терени 

Земјоделски и шумски машини, неспомнати на друго место, валјаци за 
тревници и спортски терени 
Комбинирани сечилки и косилки за грмушки и живи огради, со 
членковиден хидрауличен плуг 
Други земјоделски и шумски машини, неспомнати на друго место, валјаци 
за тревници и спортски терени 

29.32.20 Косилки за тревни терени, паркови и спортски терени 
Електрични косилки за трева 
Самоодни косилки за трева, со мотор на согорување, со хоризонтално 
ротирачко сечило, со седиште 
Самоодни косилки за трева, со мотор на согорување, со хоризонтално 
ротирачко сечило, без седиште 
Други косилки за трева, со мотор на согорување, со хоризонтално 
ротирачко сечило, несамоодни 
Други самоодни косилки за трева, со мотор на согорување, со седиште и 
со поинакво ротационо сечило 
Други самоодни косилки за трева, со мотор на согорување, без седиште, 
со поинакво ротоционо сечило 
Други косилки за трева со мотор на согорување, со поинакво ротационо 
сечило, несамоодни 
Други косилки за трева, без мотор 

Единична 
мерка 

парч. 
1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 
1; парч. 

I; парч. 

I; парч. 

I; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

I; парч. 

29.32.31 Косилки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за 
монтажа на трактор,неспомнати на друго место 

29.32.31.30.00 Моторни косилки 1; парч. 
29.32.31.53.00 Косилки, влечени на трактор, со хоризонтално ротационо сечило парч. 
29.32.31.55.00 Други косилки, влечени на трактор, со друго ротационо сечило I; парч. 
29.32.31.70.00 Други косилки без мотор, освен -за влечење на трактор 7 парч. 

29.32.32.30.90 
29.32.32.33.50 
29.32.32.35.50 
29.32.32.50.00 

29.32.33.30.90 
29.32.33.33.50 
29.32.33.35.50 
29.32.33.37.50 
29.32.33.50.00 

29.32.32 Машини за производство на сено 
Превртувани на сено, странични превртувани и гребла 
Превртувачи на сено и гребла 
Странични превртувани 
Други машини за подготвување на сено 

29.32.33 Машини за балирање слама и добиточна храна, 
вклучувајќи и преси 

Преси за балирање слама и добиточна храна 
Преси, класични 
Преси, за големи четвртасти бали 
Преси, за големи тркалезни бали 
Други машини за балирање слама и добиточна храна 

29.32.34 Машини за жетва и вршидба, неспомнати на друго место 

29.32.34.10.00 Комбајни за жетва и вршидба 
29.32.34.20.00 Машини за вршидба на земјоделски производи, неспомнати на друго место 
29.32.34.30.00 Машини за вадење компири 

I; парч. 
1; парч. 

парч. 
1; парч. 

I; парч 
I; парч 
1; парч 
1; парч 

парч 

1; парч. 
1; парч. 
1; парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

29.31.22.05.50 Земјоделски и шумски трактори, со сила од 37 к№ до 59 кУУ, со погон на 4 
тркала 

Единична 
мерка 

I; парч. 

29.31.23.30.90 
29.31.23.33.50 

29.31.23.39.50 

29.31.23.50.90 
29.31.23.53.50 

29.31.23.55.50 

29.31.23.70.90 
29.31.23.73.50 
29.31.23.75.00 

29.31.24.00.90 
29.31.24.03.50 
29.31.24.05.50 

29.32.11.30.00 
29.32.11.50.90 
29.32.11.53.50 
29.32.11.55.50 
29.32.11.70.00 

29.32. 
29.32. 
29.32. 
29.32. 
29.32. 
29.32. 
29.32. 
29.32. 

12.10.90 
12.13.50 
12.15.50 
12.30.90 
12.33.50 
12.35.50 
12.50.00 
12.70.00 

29.32.13.33.00 
29.32.13.35.00 
29.32.13.50.90 
29.32.13.53.50 
29.32.13.55.50 

29.32.14.30.90 
29.32.14.33.50 

29.31.23 Трактори, неспомнати на друго место, со сила над 59 ДО 

Земјоделски и шумски трактори, со сила од 59 к№ до 75 Ш 
Земјоделски и шумски трактори, со сила од 59 к№ до 75 кУУ, со погон на 2 
тркала 
Земјоделски и шумски трактори, со сила од 59 кУУ до 75 кУУ, со погон на 4 
тркала 
Земјоделски и шумски трактори, со сила од 75 кУУ до 90 к\Л/ 
Земјоделски и шумски трактори, со сила од 75 Ш до 90 к\/У, со погон на 2 
тркала 
Земјоделски и шумски трактори, со сила од 75 кУУ до 90 к\/У, со погон на 4 
тркала 
Земјоделски и шумски трактори со тркала, со сила над 90 Ш 
Земјоделски и шумски трактори, со сила над 90 к\А/, со погон на 2 тркала 
Земјоделски и шумски трактори, со сила над 90 кУУ, со погон на 4 тркала 

29.31.24 Други трактори 
Други трактори, неспомнати на друго место 
Други трактори, неспомнати на друго место, со погон на 2 тркала 
Други трактори, неспомнати на друго место, со погон на 4 тркала 

29.32 Производство на други машини за употреба во 
земјоделството и шумарството 

29.32.11 Плугови, брани и тањирачи 
Плугови, за хоризонтално режење на земјата 
Плугови, освен за хоризонтално режење на земјата 
Плугови, со плочи 
Други плугови, освен за хоризонтално режење на земјата 
Тањирачи 

29.32.12 Брани, култиватори, плевелки, копачки 
Брани и култиватори 
Брани и култиватори, со фиксен алат 
Брани и култиватори, ротациони 
Брани, со запци , 
Брани, со класични запци 
Брани, ротациони 
Моторни копачки 
Други брани, култиватори, плевелки и копачки 
29.32.13 Машини за сеење, садење и пресадување 
Машини за сеење, со централен погон 
Други машини за сеење 
Машини за садење и пресадување 
Машини за садење компири 
Други машини за садење и пресадување 

29.32.14 Растурачи на шталско, минерално или хемиско ѓубриво 

Растурачи на минерално или хемиско ѓубриво 
Растурачи на минерално или хемиско ѓубриво, центрифугални 

1; парч 
1; парч 

1; парч 

1; парч 
1; парч 

I; парч 

I; парч. 
1; парч 
1; парч, 

I; парч. 
1; парч. 
I; парч. 

парч 
1; парч 
I; парч 
I; парч 
1; парч 

1; парч, 
1; парч, 
1; парч. 
I; парч 
1; парч. 
1; парч 
1; парч 
1; парч 

I; парч 
1; парч 
1; парч 
^парч, 
I; парч, 
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Шифра на 

29.24.53.15.00 

29.24.53.20.00 
29.24.53.30.90 
29.24.53.33.50 

29.24.53.35.50 

29.24.53.50.00 

Опис на производот 

Делови за каландери и други машини за валање, неспомнати на друго * 
место 
Тегови за ваги, од сите видови, делови за ваги 
Делови на апаратите за исфрлување, распрснување и прскање 
Делови на апарати за исфрлување, распрскување и прскање, за употреба 
во земјоделството 
Делови на апарати за исфрлување, распрскување и прскање, неспомнати 
на друго место 
Делови на автоматски машини за продажба на стоки 

29.24.54 Делови за машини, апарати и уреди кои не содржат 
електрични приклучоци, неспомнати на друго место 

29.24.54.00.00 Делови за машини, апарати и уреди кои не содржат електрични 
приклучоци .неспомнати на друго место 

29.24.60 Машини за миење садови, индустриски тип 
29.24.60.00.00 Машини за миење садови, индустриски тип 

29.24.70 Делови на машини за миење садови и машини за чистење, 
полнење,пакување и затворање 

29.24.70.00.00 Делови на машини за миење садови и машини за чистење, полнење, 
пакување и затворање 

29.24.91 Инсталирање на други машини за општа употреба, 
неспомнати на друго место 

29.24.91.00.00 Инсталирање на други машини за општа употреба, неспомнати на друго 
место 

Единична 
мерка 

1; парч. 

илј.ефек.час 

29.24.92 Поправки и одржување на други машини за општа 
употреба, неспомнати на друго место 

29.24.92.00.00 Поправки и одржување на други машини за општа употреба, неспомнати 
на друго место У 

29.31 Производство на трактори за употреба во 
земјоделството и шумарството 

29.31.10 Едноосовински трактори (мотокултиватори) 
29.31.10.00.00 Едноосовински трактори (мотокултиватори) 

29.31.21 Трактори, со сила до 37 кЖ 
29.31.21.30.90 Земјоделски и шумски трактори, со сила до 18 кМ 
29.31.21.33.50 Земјоделски и шумски трактори, со сила до 18 кУУ, со погон на 2 тркала 
29.31.21.35.50 Земјоделски и шумски трактори, со сила до 18 к\/У, со погон на 4 тркала 
29.31.21.50.90 Земјоделски и шумски трактори, со сила од 18 к\Л/ до 37 к\Л/ 
29.31.21.53.50 Земјоделски и шумски трактори, со сила од 18 Ш до 37 к\Л/, со погон на 2 

тркала 
29.31.21.55.50 Земјоделски и шумски трактори, со сила од 18 Ш до 37 Ш , со погон на 4 

тркала 

29.31.22 Трактори, неспомнати на друго место, со сила до 59 кЖ 

29.31.22.00.90 Земјоделски и шумски трактори, со сила од 37 Ш до 59 к\Л/ 
29.31.22.03.50 Земјоделски и шумски трактори, со сила од 37 кУУ до 59 к\Л/, со погон на 2 

тркала 

илј.ефек.час 

1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 

парч. 
I; парч. 
1; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
V, парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот 

29.24.24.50.00 Машини за исфрлање пареа и песок 
29.24.24.70.00 Други механички апарати за исфрлување, распрскување и прскање 

Единична 
мерка 

парч. 
1; парч. 

29.24.25 Заптивки со метални листови 
29.24.25.10.90 Заптивки и слични слоеви од метал, комбинирани со други материјали 1; парч. 
29.24.25,13.50 Заптивки и слични слоеви од метал, комбинирани со други материјали, за 1; парч. 

автомобили 
29.24.25.15.50 Други заптивки и слични слоеви од метал, комбинирани со други 1; парч. 

материјали 

29.24.31 Центрифуги, неспомнати на друго место 
29.24.31.30.00 Центрифуги, за лабаратории 1; парч. 
29.24.31.50.90 Центрифуги, за други намени I; парч. 
29.24.31.53.50 Центрифуги, за употреба во хемиската индустрија 1; парч. 
29.24.31.55.50 Центрифуги, за употреба во индустријата за храна и пијалаци 1; парч. 
29.24.31.57.50 Други центрифуги I; парч. 

29.24.32.30.00 
29.24.32.50.00 

29.24.32 Каландери и други машини за валање, освен за метал или 
стакло 

Каландери за текстил 1; парч. 
Други каландери и цилиндри од кован челик парч. 

29.24.33 Автоматски машини за продажба на стоки 
29.24.33.30.00 Автоматски машини за продажба на стоки, со вграден уред за загревање 1; парч. 

или ладење 
29.24.33.50.00 Автоматски машини за продажба на стоки, неспомнати на друго место I; парч. 

29.24.40 Машини, неспомнати на друго место, за обработка на 
материјали со промена на температурата 

29.24.40.30.00 Разладни кули и слични постројки за директно ладење 
29.24.40.50.00 Вакумирани постројки за депонирање на метал 
29.24.40.70.90 Други апарати итн., за обработка на материјали со промена на 

температурата 
29.24.40.73.50 Други апарати итн., за обработка на материјали со промена на 

температурата, за употреба во хемиската индустрија 
29.24.40.75.50 Други апарати итн., за обработка на материјали со промена на 

температурата, за употреба во индустријата за храна и пијалаци 
29.24.40.77.50 Други апарати итн., за обработка на материјали со промена на 

температурата, за други индустрии 
29.24.51 Делови за генератори на гас или воден гас 

29.24.51.00.00 Делови за генератори на гас, воден гас, за ацетиленски генератори и 
слично 

I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

1; парч. 

1 

29.24.52.30.00 
29.24.52.50.90 
29.24.52.53.50 
29.24.52.55.50 

29.24.53.13.00 

29.24.52 Делови за центрифуги, делови за машини и апарати за 
филтрирање и пречистување на течности или гасови 

Делови за центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење 
Делови на апарати за филтрирање или пречистување на течности и гасови 
Делови на филтри за воздух и филтри за гасови 
Делови на филтри за течности 

29.24.53 Делови за каландери и други машини за валање; делови 
за апарати за прскање; тегови за ваги 

Валјаци за каландери и други машини за валање 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

29.24.12 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на 
течности 

2&24.12.30.90 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на води 
29.24.12.33.50 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на води, со хемиски 

средства 
29.24.12.35.50 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на води, со други , 

средства 
29.24.12.50.00 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на пијалаци (освен 
29.24.12.70.90 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на течности, 

неспомнати на друго место 
29.24.12.73.50 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на течности, за 

хемиската индустрија 
29.24.12.75.50 Машини и апарати за филтрирање и пречистување на течности, за други 

индустрии 
29.24.13 Филтри за масло, гориво и вшмукан воздух за мотори ро 

внатрешно согорување 
29.24.13.30.00 Филтри за масло и гориво, за мотори со внатрешно согорување 
29.24.13.50.00 Филтри за вшмукан воздух, за мотори со внатрешно согорување 

29.24.21 Машини за чистење, полнење, пакување, затворање или 
етикетирање на шишиња и други садови 

29.24.21.30.00 Машини за чистење и сушење на шишиња и други садови 
29.24.21.50.00 Машини за полнење, затворање, етикетирање, итн. на шишиња, лименки, 

" кутии и слични садови, машини за газирање пијалаци 
29.24.21.70.00 Машини за пакување или завиткување, неспомнати на друго место 

29.24.22 Баги за мерење маса на лица и ваш за домаќинството, 
ваги за континуирано мерење на стоки на конвеери, ваги 
за константна маса и ваги за испуштање на однапред 
определена маса 

29.24.22.33.00 Баги за домаќинство 
29.24.22.35.00 Лични ваги, вклучувајќи и вати за бебиња 
29.24.22.53.00 Баги за континуирано мереле на стоки на конвеери 
29.24.22.55.00 Баги за константна маса и'Шги за испуштање на однапред одредени маси 

на материјал во вреќички и ќесиња 

Единична 
мерка 

1; парч. 
I; парч. 

I; парч. 

I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 

1; парч. 

1; парч. 
1; парч. 

1; парч. 
I; парч. 

1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

29.24.23 Машини за мерење, неспомнати на друго место 
29.24.23.10.00 Баги за автоматска контрола и сортирање 
29.24.23.30.90 Други разновидни ваги 
29.24.23.33.50 Други разновидни ваги со платформа (децимална) 
29.24.23.35.50 Други разновидни ваги, со едно и повеќе броила, за истовремено мерење 

на разновидни тежини 
29.24.23.37.50 Други разновидни ваш, неспомнати на друго место 
29.24.23.50.00 Дуќански ваш, со капацитет до 30 кд тежина 
29.24.23.70.00 Други машини за мерење, неспомнати на друго место, со капацитет 

поголем од 5000 кд, мосТни ваш 

29.24.24 Апарати за гаснење пожар, пиштоли за прскање, машини 
за исфрлале пареа, песок и слични апарати, освен за 
употреба во земјоделството 

29.24.24.10.00 Апарати за гаснење пожар (вклучувајќи ги и наполнетите) 
29.24.24.30.90 Пиштоли за прскање и слични апарати 
29.24 24.33.50 Пиштоли за прскање и слични апарати, за лакови, бои и лепила 
29.24.24.35.50 Пиштоли за прскање^'^л^ни апа̂ ати̂ р̂̂ ги ]Гч , , „ ^ : -

парч. 
1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 
1; парч. 
1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 



15 јуни 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ' Бр. 47 - Стр. 2939 

Шифра на 
производот 

29.23.13.50.00 
29.23.13.73.00 

29.23.13.75.00 
29.23.13.90.00 

29.23.14.10.90 
29.23.14.13.50 

29.23.14.15.50 
29.23.14.20.00 

29.23.14.30.00 

29.23.14.40.00 

29.23.14.50.00 

29.23.14.60.00 
29.23.14.70.00 

29.23.20.30.00 
29.23.20.50.00 
29.23.20.70.00 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

Други уреди за ладење во домаќинствата 
Компресиски единици за ладење чии кондензатори се изменувачи на 
топлина 
Апсорпционо-топлинска пумпа 
Друга опрема за ладење и замрзнување 

29.23.14 Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на 
гасови, неспомнати на друго место 

Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на воздух 
Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на воздух, со голема 
ефикасност 
Други уреди и апарати за филтрирање и пречистување на воздух 
Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на гасови, со течна 
постапка 
Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на гасови, со 
електростатичка постапка 
Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на гасови, со 
каталитичка постапка 
Уреди и апарати за филтрирање и пречистување на гасови, со термичка 
постапка 
Други уреди и апарати за филтрирање и пречистување на гасови 
Машини за филтрирање или прочистување на гасовите 

29.23.20 Вентилатори, освен за маса, за под, за ѕид, за прозорци, за 
плафон или покрив 

Осовински (аксијални) вентилатори 
Центрифугални вентилатори 
Други вентилатори ^ 

29.23.30 Делови на опрема за ладење, замрзнување и за топлотни 
пумпи 

29.23.30.10.00 Делови на уреди за климатизација 
29.23.30.30.00 Уреди за домаќинството, наменети за вградување на разладна опрема 
29.23.30.50.00 Евапоратори и кондензатори (освен за домаќинствата) 
29.23.30.70.00 Делови на разладни уреди во домаќинството, делови на топлотни пумпи, 

други 
29.23.30.90.00 Делови на машини и уреди за менување на топлина и слично, освен за 

домаќинствата У 

29.23.91 Инсталирање на разладни уреди, освен за домаќинствата 

29.23.91.00.00 Инсталирање на разладни уреди, освен за домаќинствата 
29.23.92 Поправки и одржување на разладни уреди, освен за 

домаќинствата 
29.23.92.00.00 Поправки и одржување на разладни уреди, освен за домаќинствата 

29.24 Производство на други машини за општа намена, 
неспомнати на друго место 

29.24.11 Генератори за генераторски или воден гас, ацетиленски 
генератори и слични уреди за дестилација и 
ректификација 

29.24.11.30.00 Генератори за генераторски или воден гас, ацетиленски генератори итн. 
29.24.11.50.00 Уреди за дестилација и ректификација 

I; парч.; N 
I; парч.; кЈ 

I; парч. 
I; парч. 

1; парч 
1; парч 

I; парч 
1; парч 

I; парч 

1; парч 

I; парч 

1; парч 
1; парч 

1; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

1; парч. 
I; парч. 

1 

1 

илј.ефек.час 

илј.ефек.час 

I; парч. 
I; парч. 

-.х,,-'.;. сг чтуГф.; ^ с Ч %У0 ДО : К7; 
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Шифрана 
производот 

Опис на производот 
Единична 

мерка 

29.22.18 Други уреди за кревање, манипулација, утовар и истовар 

29.22.18.10.00 
29.22.18.20.00 
29.22.18.30.00 

29.22.18.50.00 

29.22.18.70.90 
29.22.18.73.50 

29.22.18.75.50 
29.22.18.77.50 

29.22.19.30.00 

29.22.19.50.00 
29.22.19.70.00 

Туркачи на рударски вагонетки,локомотивски и вагонски преносник, итн. {; парч. 
Жичарница ски-лифтови итн., влечни механизми за шински лифтови 1; парч. 
Уреди за кревање, манипулација, утовар и истовар, неспомнати на друго I; парч. 
место 
Уреди за кревање, манипулација, утовар и истовар, за употреба во I; парч. 
земјоделството 
Машини за кревање, манипулација итн. 1; парч. 
Маси што се подигаат, подигнувачки работни платформи, утоварни I; парч. 
мостови, подигнувачки утоварни платформи 
Уреди за складишта I; парч. 
Други уреди: подвижни ленти за утовар, истовар итн. I 

29.22.19 Делови на опрема за кревање и манипулација 
Делови на дигалки-макари, извозни уреди за окна, вилушкари, уреди за 1 
кревање, манипулација итн. (освен за личѓш и товарни дигалки, подвижни 
скали и патеки) 
Делови за лични и товарни дигалки подвижни скали и патеки 1 
Делови за работни колички, без уреди за подигање и манипулација I 

29.22.20.00.00 

29.22.20 Ведриња, лопати, фаќачи и клешти за дигалки,кранови и 
слично 

Ведриња, лопати, фаќачи и клешти за дигалки, кранови и слично 

29.22.91 Инсталирање на уреди за кревање и манипулација; освен 
дигалки и подвижни скали 

29.22.91.00.00 Инсталирање на уреди за кревање и манипулација, освен дигалки и 
подвижни скали 

илј.ефек.час 

29.22.92 Поправки и одржување на уреди за кревање и 
манипулација 

29.22.92.00.00 Поправки и одржување на уреди за кревање и манипулација илј.ефек.час 

29.23 Производство на разладна и вентилација опрема, 
освен за домаќинствата 

29.23.11 Изменувачи на топлина и уреди за претворање на воздух и 
други гасови во течност 

29.23.11.30.90 Изменувачи на топлина 1; парч. 
29.23.11.32.50 Изменувачи на топлина, за климатски уреди 1; парч. 
29.23.11.33.50 Изменувачи на топлина, за хемиска и слична индустрија (; парч. 
29.23.11.35.50 Изменувачи на топлина, за индустријата на храна и пијалаци I; парч. 
29.23.11.37.50 Изменувачи на топлина, за други индустрии 1; парч. 
29.23.11.50.00 Уреди за претворање на воздух и други гасови во течност 1; парч. 

29.23.12 Уреди за климатизација 
29.23.12.30.00 Самоодни уреди за климатизација, ѕидни или прозорски 
29.23.12.50.00 Уреди за климатизација, Со вградени разладни единици 
29.23.12.70.00 Уреди за климатизација, без вградени разладни единици 

I; парч. 
1; парч. 

парч. 

29.23.13 Опрема за ладење или замрзнување и топлотни пумпи, 
освен опрема за домаќинството 

29.23.13.33.00 Витрини и сандаци, за ладење или замрзнување на храна 1; парч.; N 
29.23.13.35. ООДру ги витрини исан даци I; парч.; Н1 
29.23.13.40.00 Други уреди за длабоко ладење, освен сандаци I; парч.; N 

•1 \ 
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Шифра на Опис на производот 

29.22.13.50.00 Хидраулични дигалки за големи товари и хидраулични дигалки за возила 
29.22.13.70.00 Дигалки за големи товари и дигалки за возила, неспомнати на друго место 

Единична 
мерка 

I; парч. 
1; парч. 

29.22.14 Мостни дигалки, дигалки (кранови), подвижни портални 
дигалки, подвижни носачи и товарни камиони опремени 
со дигалка (кран) 

29.22.14.20.00 Мостни претоварни дигалки, со фиксни столбови 
29.22.14.33.00 Портални подвижни дигалки, на пневматски тркала 
29.22.14.35.00 Претоварни дигалки итн., неспомнати на друго место 
29.22.14.43.00 Обртни дигалки за кули 
29.22.14.45.00 Портални подвижни дигалки,вклучувајќи и со стрела 
29.22.14.50.00 Машини, уреди и апарати, неспомнати на друго место, самоодни 
29.22.14.60.00 Машини, уреди и апарати, неспомнати на друго место, за вградување на 

патнички возила 
29.22.14.70.00 Машини, уреди и апарати, неспомнати на друго место 

29.22.15 Вилушкари, други автокари со уреди за кревање, кои што 
се употребуваат на платформи на железнички станици 

29.22.15,13.00 Самоодни вилушкари,електрични,за подигање на товари на висина над 1 т 
29.22.15.15.00 Други самоодни вилушкари, електрични 
29.22.15.33.00 Самоодни вилушкари, неелектрични, за подигање на товари на висина над 

1т 
29.22.15.35.00 Други самоодни вилушкари, неелектрични 
29.22.15.50.00 Работни колички со уред за подигање или манипулација, за рачно 

управување, неспомнати на друго место 
29.22.15.73.00 Електрични колички, без уред за подигање или манипулација 
29.22.15:75.00 Работни колички (освен електрични) без уред за подигање I 

манипулација 

I; парч 
I; парч 
1; парч 
I; парч 
1; парч 
1; парч 
I; парч 

I; парч. 

I; парч 
I; парч 
I; парч. 

I; парч 
I; парч 

I; парч 
1; парч 

29.22.16 Лични и товарни дигалки, подвижни скали и патеки 
29.22.16.30.00 Лични и товарни дигалки, електрични 1; парч. 
29.22.16.50.00 Лични и товарни дигалки, други I; парч. 
29.22.16.70.00 Подвижни скали и патеки I; парч. 

29.22.17 Пневматски и други дигалки, транспортери што работат 
континуирано, за стоки или материјали 

29.22.17.10.00 Пневматски дигалки и транспортери, за употреба во земјоделството I; парч. 
29.22.17.33.00 Пневматски дигалки и транспортери, други, за растурлив товар I; парч. 
29.22.17.35.00 Пневматски дигалки и транспортери,други (на пример:уреди за цевна I; парч. 

пошта) 
29.22.17.50.00 Дигалки и транспортери за континуирана работа, неспомнати на друго 1; парч. 

место 
29.22.17.70.90 Дигалки и транспортери за континуирана работа, со лента или каиш , I; парч. 

неспомнати на друго место 
29.22.17.73.50 Дигалки и транспортери за континуирана работа, со лента или каиш, за I; парч. 

растурлив товар 
29.22.17.75.50 Дигалки и транспортери за континуирана работа, со лента или каиш, за I; парч. 

стока по парче 
29.22.17.93.00 Дигалки и транспортери за континуирана работа, валчести, со тркала 1; парч. 
29.22.17.95.00 Дигалки и транспортери за континуирана работа, неспомнати на друго I; парч. 

место 
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Шифрана 

производот 
Опис на производот 

Единична 
мерка 

29.21.12 ^електрични индустриски и лабораториски печки, 
вклучувајќи и печки за спалување, освен пекарски печки 

29.21.12.30.00 Неелектрични индустриски и лабораториски печки за топење, пржење или 1; парч. 
друга термичка обработка на руди, пирит или на метали 

29.21.12.50.00 Други неелектрични печки за спалување на отпадоци парч. 
29.21.12.90.00 Други неелектрични индустриски и лабораториски печки I; парч. 

29.21.13 Електрични индустриски и лабораториски печки, 
индукциона и диелектрична опрема 

29.21.13.30.00 Електрични пекарски печки и печки за кекси, колачи итн. I; парч.; Ш 
29.21.13.51.00 Електрични печки со индиректно загревање, за индустриски и I; парч.; к\А/ 

лабораториски цели, освен пекарски 
29.21.13.53.00 Индукциони електрични печки, за индустриски и лабораториски цели I;; парч.; кМ 
29.21.13.55.00 . Други електрични печки, за индустриски и лабораториски цели и друга 1; парч.; к\А/ 

опрема 
29.21.13.57.00 Електрични печки за индустриски и лабораториски цели, со инфрацрвени I; парч.; Ш 

зраци 

29.21.14 Делови на индустриски горилници и печки 
29.21.14.30.00 Делови на горилници на течни, цврсти и гасни горива; механички решетки I 

итн. 
29.21.14.50.00 Делови на неелектрични печки за индустриски и лабораториски цели 1 

(вклучувајќи ги и печките за спалување на отпадоци) 
29.21.14.70.00 Делови на електрични печки за индустриски и лабораториски цели (печки I 

за топла обработка на материјали,за пекари итн.) 

29.21.91. Инсталирање на индустриски печки и горилници 
29.21,91.00.00 Инсталирање на индустриски печки и горилници илј.ефек.час. 

29.21.92 Поправки и одржување на индустриски печки и 
горилници 

29.21.92.00.00 Поправки и одржување на индустриски печки и горилници 

29.22 Производство на уреди за кревање и пренесување 

илј.ефек.час. 

29.22.11.30.00 
29.22.11.50.00 
29.22.11.70.00 

29.22.12.30.00 
29.22.12.53.00 
29.22.12.55.00 

29.22.12.70.90 
29.22.12.73.50 
29.22.12.75.50 

29.22.13.30.00 

29.22.11 Дигалки-макари и чекреци, неспомнати на друго место 
Дигалки-макари и чекреци, со електромотор 
Рачни дигалки-макари, со синџир 
Дигалки-макари и чекреци, неспомнати на друго место (освен дигалки за 
возила и во рудници) 
29.22.12 Чекреци за руднички дигалки, дигалки специјално 

изработени за употреба под земја, други дигалки, витла 
11 

Извозни уреди за окна, витла специјално градени за употреба под земја 
Витла, хоризонтални и вертикални, со електромотор 
Витла, хоризонтални и вертикални, со клипен мотор на внатрешно 
согорување 
Витла, хоризонтални и вертикални, неспомнати на друго место 
Битна, хоризонтални и вертиканни, неспомнати на друго место, 
Битна, хоризонтанни и вертиканни, неспомнати на друго место, рачни 

29.22.13 Дигалки за големи товари; дигалки за подигање на возила 

Дигалки, неподвижни, за вградување во работинници за поправка на 
патнички возина ' 

I; парч. 
I; парч1 
V, парч. 

1; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
I; парч. 

I; парч. 
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Шифра на 
производот 

, Опис на производот 
Единична 

мерка 

29.14.24.33.50 

29.14.24.34.50 
29.14.24.35.50 
29.14.24.36.50 
29.14.24.37.50 
29.14.24.50.90 
29,14.24.51.50 
29.14.24.53.50 
29.14.24.55.50 
29.14.24.57.50 
29.14.24.59.50 
29.14.24.70.90 
29.14.24.73.50 
29.14.24.75.50 

29.14.25.00.00 

29.1^.26.30.90 
29.14.26.31.50 
29.14.26.33.50 
29.14.26.35.50 
29.14.26.37.50 
29.14.26.39.50 

29.14.31.30.00 
29.14.31.50.00 

Запчести менувачи за неподвижна опрема со стожести или стожесто-
челни запци, стожници 
Запчести менувачи за неподвижна опрема, полжавеста 
Запчести менувачи за неподвижна опрема, планетарни^ 
Други запчести менувачи за неподвижна опрема 
Запчести менувачи за бродски погон 
Запчести менувачи и други менувачи на брзина 
Запчести менувачи, за возила во земјоделството 
Запчести менувачи, за други самодвижни возила 
Механички менувачи на брзина 
Хидростатски менувачи на брзина 
Хидродинамички менувачи на брзина 
Други запчести менувачи 
Навојни вретена со куглички 
Запчести менувачи, неспомнати на друго место 
29.14.25 Замавници, раменици и јажаници, вклучувајќи и за макари 

Замавници, раменици и јажаници, вклучувајќи и за макари 

29.14.26 Спојници и спојки, вклучувајќи и универзални спојници 
Спојници и спојки, вклучувајќи и универзални спојници 
Еластични и флексибилни спојки 
Хидраулични спојки 
Спојници и сопирачки 
Спојници со слободен од (вклучувајќи и отпор против движење наназад) 
Други спојници и спојки 

29.14.31 Куглици, иглици и валјаци; делови на куглични и валчести 
лежишта 

Куглици, иглици и валјаци . I 
Делови на куглични и валчести лежишта 

29.14.32 Делови на членковидни синџири, од железо или челик 
29.14.32.00.00 Делови на членковидни синџири,од железо или челик 

29.14.33 Делови на лежишта и елементи за механички пренос на 
енергија, неспомнати на друго место 

29.14.33,30.00 Делови на куќишта, за сите видови лежишта 
29.14.33.50.90 Други делови (лиени и нелиени), од железо или челик, 
29.14.33.51.50 Делови на тркала на синџири 
29.14.33.52.50 Делови на челни запчаници 
29.14.33.53.50 Делови на стожни запчаници 
29.14.33.54.50 , Делови на полжавести запчаници 
29.14.33.55.50 Делови на други запчаници и осовини 
29.14.33.56.50 Делови на запчаници за менување на брзини 
29.14.33.57.50 Делови на спојници и спојки 
29.14.33.59.50 Други делови 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
1; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
1; илј.парч. 

I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 
1; илј.парч. 
I; илј.парч. 

29.21 Производство на индустриски печки и горилници 

29.21.11.30.00 
29.21.11.50.00 
29.21.11.70.00 

29.21.11 Горилници, механички уреди за ложење, механички 
отстранувачи на пепел и слично 

Горилници, на течни горива 
Горилници, на цврсти горива и на гас вклучувајќи и комбинирани 
Механички уреди за ложење, вклучувајќи и механички отстранувани, 
решетки итн. _ 

I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 
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Шифра на 
производот Опис на производот 

Единична 
мерка 

29.13.12.55.00 Други вентил и за радијатори за централно греење 

29.13.13 Вентили за регулирање и контролирање на процеси, 
куглични и други вентили 

29.13.13.13.00 Вентили за регулирање на температура 
29.13.13.15.00 Други вентили за регулирање на процеси 
29.13.13.33.00 Занусни вентили, од лиено железо 
29.13.13.35.00 Занусни вентил и, од челик 
29.13.13.37.00 Други занусни вентил и 
29.13.13.53.00 Куглични вентили, од лиено железо 
29.13.13.55.00 Куглични вентили, од челик 
29.13.13.57.00 Куглични вентил и, други 
29.13.13.73.00 Слабини: куглични, конусни и цилиндрични 
29.13.13.75.00 Лептирести вентили 
29.13.13.77.00 Мембрански вентил и 
29.13.13.80.00 Други вентили 

29.13.20 Делови на славини, вентил и и слични производи 
29.13.20.00.00 Делови на славини, вентили и слични производи 

29.13.90 Поправки и одржување на славини и вентили 
29.13.90.00.00 Поправки и одржување на славини и вентил и 

29.14 Производство на лежишта, преносник, ТЕ. 
преносници и погонски елементи 

29.14.10 Куглични и валчести лежишта 
29.14.10.30.00 Куглични лежишта (со еден и повеќе редови) 
29.14.10.53.00 Валчести лежишта .конусни 
29.14.10.55.00 Сферно-валчести лежишта (бочвести) 
29.14.10.57.00 Валчести лежишта, цилиндрични 
29.14.10.70.00 Иглесто-валчести лежишта 
29.14.10.90.00 Куглични и валчести лежишта (вклучувајќи и комбинирани куглично-

валчести лежишта), неспомнати на друго место 

29.14.21 Преносни членковидни синџири, од железо или челик 
29.14.21.30.00 ВалчесТи преносни синџири за велосипеди, мопеди и мотори, од (железо 

или челик 
29.14.21.53.00 Други валчести преносни синџири, од железо или челик 
29.14.21.55.00 Преносни членковидни синџири (освен валчести синџири), од железо или 

челик 

29.14.22 Преносни осовини, вклучувајќи брегасти и коленести 
, осовини икриваи 

29.14.22.30.00 Други брегасти и коленести осовини 
29.14.22.50.90 Други преносни осовини 
29.14.22.53.50 Кардански осовини 
29.14.22.55.50 Други осовини 

29.14.23 Куќишта за лежишта, куќишта за осовини и лизгави 
29.14.23.30.00 Куќишта со вградени куглични или валчести лежишта 
29.14.23.50.00 Куќишта за осовини (без вградени куглични или валчести лежишта) и 

лизгави лежишта 

29.14.24 Запчаници, навојни вретена со куглички; менувачки кутии 
и други менувачи на брзини 

29.14.24.30.90 Запчаници 
29.14.24.32.50 Запчести менувачи за неподвижна опрема, со челни или спирални запци, 

'челници 

1; илј.парч. 

илј.ефек.час 

1; илј.парч. 
илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
1; илј.парч. 

илј.парч. 

1; илј.парч. 
I; илј.парч. 

I; илј.парч. 
I; илј.парч. 
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Шифра на 
производот 

Опис на производот Единична 
мерка 

29.12.36.90.00 Осцилатор)** потисни компресори, кои создаваат притисок поголем од 15 
бари, со капацитет над 120т3/час 
29.12.37 Ротациони потисни компресори, со една или повеќе 

29.12.37.30.00 Ротациони потисни компресори,со една осовина 
29.12.37.53.00 Ротациони потисни компресори,со повеќе осовини, на завртки 
29.12.37.55.00 Други ротациони потисни компресори,со повеќе осовини, освен на завртки 

1; парч. 

I; парч. 
I; парч. 
1; парч. 

29.12.38.00.00 

29.12.38 Компресори за цивилни воздухоплови и други 
компресори 

Компресори за цивилни воздухоплови, други компресори и вакуум-пумли 1; парч. 

29.12.41 Делови на хидраулични и пневматски погонски машини и 
мотори 

29.12.41.30.00 Делови на пумпи и компресори (освен на хидраулични машини и мотори и 
други реактивни мотори), вклучувајќи и турбомлазни реакТивни мотори 

29.12.41.50.00 Делови за хидраулични машини и мотори 
29.12.41.70.00 Делови на реактивни машини, освен турбомлазни 

29.12.42 Делови на пумпи,делови на елеватори на течности 
29.12.42.00.00 Делови на пумпи, делови на елеватори на течности 

29.12.43 Делови на воздушни и вакуум-пумпи, воздушни и гасни 
компресори и вентилатори 

29.12.43.00.00 Делови на воздушни и вакуум-пумпи, воздушни и гасни компресори и 
вентилатори 

29.12.91 Инсталирање на пумпи и компресори 
29.12.91.00.00 Инсталирање на пумпи и компресори илј.ефек.час. 

29.12.92 Поправки и одржување на пумпи и компресори 
29.12.92.00.00 Поправки и одржување на пумпи и компресори илј.ефек.час. 

29,13 Вентил и за намалување на (притисок, контролни и 
сигурносни вентили 

29.13.11 Вентил и за намалување на притисок, контролни и 
сигурносни вентили 

29.13.11.33.00 Вентили за намалување на притисок, од лиено железо или челик, 1; илј.парч. 
комбинирани со филтри или подмачкувач̂  

29.13.11.35.00 Вентили за намалување на притисок, од лиено железо или челик, 1; илј.парч. 
некомбИнирани со филтри или подмачкувачи 

29.13.11.37.00 Вентили за намалување на притисок, освен од лиено железо, I; илј.ларч 
комбинирани со филтри или подмачкувачи 

29.13.11.39.00 Вентили за намалување на притисок,освен од лиено железо или челик, 1; илј.парч 
некомбинирани со филтри или подмачкувачи 

29.13.11.53.00 Вентили за маслено-хидраулични трансмисии I; илј.парч 
29.13.11.55.00 Вентили за пневматски трансмисии 1; илј.парч 
29.13.11.73.00 Неповратни вентипи 1 
29.13.11.75.00 Сигурндени вентили 1 

29.13.12 Славини, вентили за садопери, мијалници,бидеа, кади и 
слични предмети; слабини за радијатори на централно 
греење 

29.13.12.33.00 Вентили за мешање на ладна и топла вода илј.парч. 
29.13.12.35.00 Друга санитарна арматура I; илј.парч. 
29.13.12.53.00 Термостатски вентили, за радијатори за централно ф е е њ е 1 ; илј.парч. 


