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769. 
Врз основа на член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/96) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2.07.2002 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО 

ОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ДОГОВ 
Член 1 

Во Одлуката за определување на царински квоти за 2002 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Република Словенија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 103/2001) во член 
 зборовите �Протокол 1� се заменуваат со зборовите �Протокол 2�. 5 

Член 2 
Прилогот 1 се менува и гласи: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 23-3427/1                       Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                     на Република Македонија, 
         Скопје         Љубчо Георгиевски, с.р. 

_______________ 
770. 
Врз основа на член 35 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (�Службен весник на Ре-

публика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, 
донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 
1. Согласно член 4 од Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Репуб-

лика Македонија и Република Словенија, потпишан на 5.06.2002 година во Скопје, Република Македонија и Ре-
публика Словенија привремено ќе го применуваат Договорот од 1.07.2002 година, за што е потребно да се објави 
во �Службен весник на Република Македонија�, а потоа ќе се спроведе постапка за негова ратификација. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 23-3427/1                      Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
 

ДОГОВОР 
ЗА  

ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ   
НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА  

МЕЃУ 
 РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 
Република  Македонија  и Република Словенија 
ПОВТОРНО потврдувајќи ја  својата приврзаност кон принципите на  пазарното стопанство, кое  што  е 

основа на нивните односи, 
РЕШЕНИ  да ги отстранат пречките во меѓусебната трговија во согласност  со принципите, определени 

во  Општата  спогодба за царини  и трговија, 
ПРИЗНАВАЈЌИ   го  фактот,  дека  крајната цел на Договорните страни е  да пристапат  кон Европската 

Унија (во натамошниот текст ЕУ), 
Во согласност   со одредбите од  став два  на член 37  на Договорот за слободна трговија меѓу Република 

Македонија и Република Словенија, 
се  договорија  за следното: 

 
Член 1 

Став  2 од Член 5  од  Договорот за слободна трговија  меѓу Република Македонија и Република Словени-
ја се менува така да  гласи: � Република Македонија ,  при увозот  на стоки со потекло од  Република Словенија ,  
со денот на примена на ово Договор,  ќе ги укине сите посебни царински давачки � 
 

Член 2 
Во член 40 на крајот се додава нов став кој   гласи: 
�Во случај  една од Договорните страни да отстапи од Договорот заради пристапување  во ЕУ, Договорот 

престанува да важи на денот пред датумот на пристапување  на соодветната Договорна  страна кон ЕУ. Другата 
Договорна страна се откажува од какви и да е надоместоци кон проширената ЕУ или   договорната страна која от-
стапува од Договорот.� 
 

Член 3 
Овој Договор е составен дел на Договорот  за слободна  трговија меѓу Република Македонија и Републи-

ка Словенија. 
 

Член 4 
Овој  Договор ќе почне да се применува  првиот ден во месецот кога Договорните страни меѓусебно  

официјално ќе се известат дека се исполнети внатрешно правните услови за почнување на примената на овој До-
говор. 
 

Овој  Договор привремено се користи од првиот ден во месецот по датумот на официјалното известување  
на Република Словенија дека се исполнети  нејзините внатрешно правни услови за почнување со примената  на 
овој Договор. 
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КАКО ДОКАЗ НА ТОА   потпишаните овластени лица, кои беа правилно овластени за тоа , го потпишаа 
овој  Договор 

Составено во Скопје на ден 5 јуни 2002 година,  во два примерока  на македонски и словенечки јазик, при 
што двата текста се  еднакво  веродостојни. 
 
    За Република Македонија                                            За Република Словенија 
           М-р Бесник Фетаи                                                                   Д-р Теа Петрин 

 
ДОПОЛНИТЕЛЕН   ПРОТОКОЛ  бр. 2 
кон Договорот за слободна трговија меѓу 

Република Македонија и Република Словенија 
 

Претставниците на Република Македонија и Република Словенија, 
Имајќи го во предвид Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија, 

потпишан на 1 јули 1996 година во Скопје, а посебно член 37 од истиот, 
Имајќи ги во предвид заклучоците од 8-та седница на Мешовитиот Комитет одржана во Скопје на 5 јуни 2002 

во врска со дополнување на Договорот, 
Земајќи ги во предвид одредбите на Анекс V од Протокол 3 за продолжување на примената на хармонизирани-

те преференцијални правила за потекло согласно со практиката на Европската Заедница, 
Имајќи го во предвид Дополнителниот Протокол бр.1 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Ма-

кедонија и Република Словенија, потпишан на 27 февруари 2001 во Скопје, 
Имајќи во предвид дека се потребни технички прилагодувања на правилата за преработка за да се земат во 

предвид измените на Хармонизираниот систем на наименуванија и шифрени ознаки (�Хармонизиран систем�) кој 
се применува од 1 јануари 2002, 
ОДЛУЧИЈА ЗА СЛЕДНОВО: 

 
Член 1 

Протоколот 3 за дефинирање на поимот  �производи со потекло� и методите на управна постапка се менува со 
следното: 

1. Членовите од 4 до 37 се ренумерираат во членови 5 до 38 и соодветно се наведуваат во Содржината. Насло-
вот на новиот Член 4 гласи: 

   
�Член 4� 

(овој Протокол не го содржи Член 4) 
Сите означувања на броевите на членовите што следат во овој Дополнителен Протокол се менуваат во соглас-

ност со одредбите од овој став. 
2. Во Содржината се додава следната листа на Анекси и Заедничка Декларација: 

�Листа на Анекси 
Анекс I Воведни забелешки кон списокот во Анекс II 
Анекс II Список на обработка или преработка што треба да се изврши на матерјали без потекло за добие-

ниот производ да се здобие со статус на производ со потекло  
Анекс III Обрасци на уверение за движење ЕУР. 1 и барање за издавање на уверение за движење ЕУР. 1 
Анекс IV Текст на изјава во фактура 
Анекс V Продолжување на примената на хармонизираните преференцијални правила за потекло  
Анекс VI Специјални аранжмани 

 Заедничка декларација 
Заедничка декларација за пратење на измените на правилата на потекло кои се резултат на измените на Хармо-

низираниот систем� 
3. Во Член 1: 
дефиницијата под точката з) �додадена вредност� се менува и гласи: 
�з) �додадена вредност� значи цената франко фабрика намалена за царинската вредност на секој од вградените 

материјали со потекло од другата Договорна страна, или ако тој податок не е познат, или не може да се утврди,  за 
првата цена која може да се утврди за материјалите платени во таа Договорна страна;� 
се додава нова дефиниција под �љ) � која гласи: 
�љ) �еуро� ја означува единствена валута на Европската монетарна унија.� 
4.   Во текстот на Протокол 3 ознаката �%� се менува со зборот �процент�. 
5. Изразот �Во согласнот со� во член 6 став 1 и во член 8 став 1 се брише. 
6. Во член 6 став 3 зборовите ″освен во случаите″ се менуваат со зборовите ″под условите″.  
7. Во член 7 став 1, точките а) до ж) се менуваат со следните точки: 
(а) операции со кои се обезбедува зачувување на производите во добра состојба во текот на транспортот и 

складирањето; 
(б) раздвојување и составување на пакети;  
(в) перење, чистење; бришење на прашина, отстранување на рѓа, масло, боја или други материи за прекривање; 
(г) пеглање или притискање на текстил; 
(д) едноставни операции на боење и полирање; 
(ѓ) отстранување на лушпи, делумно или целосно избледување, полирање и ставање глазури на житарици и ориз; 
(е) операции на боење на шеќер или формирање на шеќерни коцки; 
(ж) лупење, отстранување на семки и лушпи на овошје, јатчесто овошје и зеленчук;  
(з) оштрење, едноставно брусење или едноставно сечење; 
(ѕ) просејување, пребирање, сортирање, класифицирање, степенување, спојување (вклучувајќи и составување 

на сетови производи);  
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(и) едноставно полнење во шишиња, лименки, мали шишиња, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување 
на картони или плочи, и сите останати едноставни операции на пакување; 

(ј) ставање или печатење на знаци, етикети, ознаки и други слични знаци за распознавање на  производите или 
на нивната амбалажа; 

(к) едноставно мешање на производи, без оглед на тоа дали се работи за исти или за различни видови; 
(л) едноставно составување на делови на производи за да се добие комплетен производ или разделување на 

производи на составни делови; 
(љ) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до (љ); 
(м) колење на животни. 
8. Член 12 се менува и гласи: 
 

�Член 12 
Принцип на територијалност 

1. Освен во случаите предвидени со член 3 од овој Протокол, како и со став 3 од овој член, условите наведени 
во Глава 2 од овој Протокол, што се однесуваат на добивање на статусот на производ со потекло, мораат да бидат 
исполнети без прекин во Договорната страна. 

2. Освен во случаите предвидени со член 3 од овој Протокол, доколку стока со потекло, која е извезена од една 
од Договорните страни во некоја друга земја, се врати, таа мора да се смета за стока без потекло, доколку на ца-
ринските органи на договорната страна не може да им се докаже дека: 

(а) вратената стока е истата таа стока што била извезена; и дека 
(б) таа не била предмет на каква и да е операција, освен оние кои се неопходни за да се зачува во добра состој-

ба додека била во таа држава или додека била извезена. 
3. На стекнувањето на статус на производ со потекло во согласност со условите утврдени во Главата 2  нема да 

влијае обработка или преработка извршена надвор од договорните страни на материјали извезени од една од дого-
ворните страни и  потоа повторно  увезени таму, под услов : 

(а) тие материјали да се целосно добиени во договорните страни или пред извозот да поминале низ обработка 
или преработка поголема од недоволните операции наведени во  член 7; и 

(б) да може на царинските служби да им се поднесат задоволителни докази дека: 
- повторно увезената стока е добиена со обработка или преработка на извезените материјали ;  и 
- вкупната додадена вредност добиена надвор од договорните страни со примена на одредбите од овој член не над-

минува  10% од  цената франко фабрика на крајниот производ за кој се бара добивање статус на производ со потекло. 
4. За целите на став 3, условите за добивање статус на производ со потекло наведени во Глава 2 нема да се 

применуваат на обработка или преработка која е извршена надвор од договорните страни. Меѓутоа, кога во списо-
кот од Анекс II за одредување на статусот на потеклото, за крајниот производ е предвидено правило кое одредува 
максимална вредност за сите вградени материјали без потекло, вкупната вредност на материјалите без потекло 
кои се вградени на територијата на договорната страна за која станува збор, заедно со вкупната додадена вредност 
остварена надвор од договорните страни, со примената на овој член, не смее да го надминува наведениот процент. 

5. За целите на  примената на одредбите од став 3 и 4 од овој член, �вкупна додадена вредност� ќе значи сите 
трошоци кои настануваат надвор од договорните страни, вклучувајќи ја вредноста на материјалите кои таму биле 
вградени. 

6. Одредбите од став 3 и 4 нема да се применуваат на производите кои не ги исполнуваат условите утврдени во 
списокот на Анекс II или кои  можат да се сметаат за доволно обработени или преработени само ако се применат 
општите исклучоци предвидени во член 6 став 2. 

7. Одредбите од став 3 и 4 нема да се применуваат на производи кои се распоредуваат во глава 50 до 63 од 
Хармонизираниот систем. 

8.  Секоја операција на обработка или преработка која е опфатена со одредбите на овој член и која е извршена над-
вор од договорните страни ќе се извршува со постапка на привремен извоз за облагородување или со слични постапки.″ 

9.  Во член 14 став 1, зборовите �надвор од Договорните страни � се менуваат со зборовите �во друга земја 
надвор од  Договорната страна �. 

10. Во член 15, последната реченица во став 6 се заменува со нов став кој гласи: 
   �7. Одредбите од овој член ќе се применуваат  од 1 јануари 2003 година. Одредбите од став 6 ќе се примену-

ваат до 31 декември 2005 и може повторно да се разгледуваат со заедничка согласност. � 
11. По членот 20 се додава следниот член и насловот на овој член се наведува во Содржината: 
 

�Член 20 а� 
Сметководствено раздвојување 

1. Ако настанат значителни трошоци или поголеми потешкотии при чувањето на залихи на производи со по-
текло одвоено од производи без потекло, кои се идентични или меѓусебно заменливи, царинските органи можат, 
на писмено барање на заинтересираните, да одобрат таканаречен метод на �сметководствено раздвојување�, за во-
дење на таквите залихи. 

2. Овој метод мора да обезбеди дека бројот на добиени производи кои се сметаат за производи со потекло, во 
рамките на одреден референтен период, ќе биде еднаков на оној кој би се добил доколку залихите биле и физички 
одвоени. 

3. Царинските органи може да дадат такво одобрение, со поставување на било кои услови, кои сметаат дека се 
потребни. 

4. Оваа метода се евидентира и се применува врз основа на општите сметководствени начела кои важат во др-
жавата договорна страна во која производот бил произведен. 

5. Корисникот на ова поедноставување може да изготви, односно да побара доказ за потекло за оние количини 
на такви производи, кои може да се сметаат за производи со потекло. На барање на царинскиот орган, корисникот 
дава изјава за начинот на водење на производи. 

6. Царинските органи вршат надзор на користењето на ододбрението, и може да го одземат во било кој момент 
ако корисникот на било кој начин неправилно го користи или не исполнува некој од условите пропишани со овој 
Протокол. 
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12. Во Член 22, став 1, во првата реченица, по зборот �извозник� се додаваат зборовите : 
 �(во понатамошниот текст �одобрен извозник�), � 
13. Во Член 21 став 1 и 26 став зборот �Евра� се менува со ознаката �EUR�. 
14. Членот 30 се менува и гласи: 
 

�Член 30 
Износи изразени во евра 

1. За примена на одредбите на член 21 став 1 алинеја (б) и член 26 став 3 во случаите кога производите се фак-
турирани во валута која не е евро, договорните страни еднаш годишно ќе го утврдуваат износот во својата нацио-
нална валута кој претставува противвредност на износот искажан во евра.  

2. За пратките ќе се користат поволностите од одредбите на на член 21 став 1 алинеја (б) и член 26 став 3, со 
повикување на валутата во која е доставена фактурата, а во согласност со износот кој го утврдила таа држава.  

3. Износите кои ќе се употребуваат во некоја национална валута ќе претставуваат противвредност во таа валу-
та на износите изразени во евра во првиот работен ден во октомври, а ќе се применуваат од 1 јануари следната го-
дина. За примена на одредбите од став 2 на овој член Договорните страни до 15 октомври меѓусебно ќе се извес-
тат за соодветните износи. 

4. Договорните страни можат со зголемување или со намалување да го заокружат износот кој ќе се појави зара-
ди конверзија на износот изразен во евра во својата национална валута. Таквиот заокружен износ на смее да отста-
пува  од износот кој што е добиен со конверзија повеќе од 5 проценти. Договорните страни може да ја задржат не-
изменета противвредноста во национална валута на износот кој е изразен во евра ако во моментот на годишното 
усогласување предвидено во став 3, конверзијата на тој износ пред заокружувањето за резултат има зголемување 
помало од 15 проценти во против вредност во национална валута. Противвредноста во националната валута може 
да се задржи неизменета ако конверзијата за резултат има намалување на таа противвредност. 

5. Износите изразени во евра ќе бидат разгледувани од Мешовитиот Комитет на барање на една од Договорни-
те страни. При разгледувањето, Мешовитиот Комитет ќе има во предвид дека е препорачливо да се сочуваат ефек-
тите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел, Мешовитиот Комитет може да донесе одлука за из-
мена на износите изразени во евра.″ 

15. Во членот 36, при наведувањето на анексите, бројот �VIII� се заменува со бројот �VI�. 
16. Насловот и текстот на член 37 се менува како што е наведено подолу, а нов наслов на овој член се додава 

во Содржината: 
 

�Член 37 
Стока во транзит или во складишта 

Стоката која е во согласност со одредбите од Главата 2 и која на денот на стапување во сила на овој Дополни-
телен Протокол бр.2, се наоѓа во транзит или е привремено чувана во царински складишта или во слободна зона 
во Договорната земја, може да се прифати како стока со потекло, ако во рок од четири месеци од тој датум, на ца-
ринските органи на Договорната страна увозник им се поднесе доказ за потекло, кој бил издаден дополнително за-
едно со сите документи со кои се докажуваат условите под кои е извршен транспортот.″  

17. Анекс I кон Протокол 3 се менува со текстот наведен во Додаток 1 на овој Дополнителен Протокол. 
18. Анекс II кон Протокол 3 се менува со списокот наведен во Додаток 2 на овој Дополнителен Протокол. 
19. Во Анекс III, во поднасловот на почетокот се додаваат зборовите �Обрасци на�. На втората страна од тој 

анекс, зборот �EUR.1� се додава во насловот на образецот. 
20. Во Анекс IV кон Протокол 3, во поднасловот на анексот се додава зборот �Текст на�, а зборот �фактурата� 

се менува со зборот �фактура�. 
21. Словенечката верзија на изјавата во фактура се менува и гласи: 
 »Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov �t �.(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 

jasno navedeno, ima to blago preferencialno �. (2) poreklo.« 
22. Во Анекс V кон Протокол 3, додава поднаслов на анексот кој гласи: 
″Продолжување на примената на хармонизираните преференцијални правила за потекло″ 
23. Во Анекс VI кон Протокол 3, се додава поднаслов кој гласи : �Специјални аранжмани� 
24. Анексите VII и  VIII се бришат. 
25. Текстот на Заедничката Декларација, наведен подолу, се додава по Анекс VI: 
 

″Заедничка декларација за пратење на измените на правилата на потекло кои се резултат  
на измените на Хармонизираниот систем 

Кога заради измени на номенклатурата, измените и дополнувањата на правилата на потекло пропишани со До-
полнителниот Протокол бр. 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Сло-
венија, ќе ја изменат соджината на некое правило кое постоело пред донесувањето на наведениот Дополнителен 
Протокол бр. 2, и кога таквата промена резултира со ситуација која е на штета на интересите на соодветните сек-
тори, тогаш доколку една од Договорните страни тоа го бара, во периодот до крајот на 31 декември 2004 година 
ќе се изврши проверка, како приоритетен предмет за Мешовитиот комитет, за потребите за враќање на содржина-
та на правилата за кои се работи во состојба каква што била пред примената на Дополнителниот Протокол бр. 2. 
Во секој случај Мешовитиот комитет ќе одлучи да се врати или да не се врати во првобитната состојба, содр-

жината на правилото за кое се работи, во рок од три месеци од датумот кога барањето му е поднесено од било која 
Договорна страна. 
Доколку содржината на правилото е вратена во првобитната состојба, тогаш Договорните страни ќе обезбедат 

правен основ потребен за осигурување на враќањето на сите царински давачки наплатени на производите за кои 
се работи, а кои се увезени по 1 јануари 2002 година.″ 

 
Член 2 

1. Овој Дополнителен Протокол ќе стапи во сила на денот на приемотт на последното известување со кое се 
потврдува дека се исполнети сите соодветни домашни законски барања за негово стапување во сила. 
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2. Доколку страните не добијат известување до 31 декември 2002 година, согласно став 1 од овој член, овој До-
полнителен Протокол ќе се применува привремено од 1 јануари 2003 година. 

3. КАКО ДОКАЗ НА ТОА потпишаните ополномоштеници, кои за тоа се целосно овластени го потпишаа овој 
Дополнителен Протокол. 
Сочинето во Скопје на 5 јуни 2002 година, во два оригинални примероци на македонски и словенечки јазик, со 

еднаква важност. 
 
За Република Македонија       За Република Словенија 
 

А Н Е К С  И  К О Н  П Р О Т О К О Л  3  
ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО АНЕКС II 

Забелешка 1: 
Списокот ги одредува условите што треба да се исполнети за сите производи, за да бидат сметани како доволно 
обработени или преработени како што е одредено со Член 6 од овој Протокол. 
Забелешка 2: 
2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните броеви 

или броевите на главите од Хармонизираниот систем, а втората колона дава опис на стоките употребен во тој 
систем за соодветниот тарифен број или глава. За секое наведување од првите две колони, правилото е одре-
дено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на наведеното во првата колона му претходи ознаката �еx�, 
тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број како што е опи-
шано во колоната 2. 

2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата, а описот на 
производот во колоната 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на 
сите производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во 
кој и да е од тарифните броеви групирани во колоната 1. 

2.3. Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен 
број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 
3 или 4. 

2.4. Кога за наведеното во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и  колоната 4, извозникот може како 
алтернатива да одбере, примена или на правилото дадено во колоната 3 или на правилото дадено во колоната 4. 
Ако во колоната 4 не е дадено правило за потекло, мора да се примени правилото дадено во колоната 3. 

Забелешка 3: 
3.1. Одредбите на Член 6 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои 

се употребуваат во производството на други производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите 
статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребувани или во некоја друга фабрика во 
Договорната страна. 

 Пример: 
Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилата велат дека вредноста на материјалите без потекло кои во 
него можат да се вградат не смеат да надминат 40 проценти од цената на производот франко фабрика, е изра-
ботен од �друг легиран челик грубо обликуван со ковање� од тарифниот број еџ 7224. 
Ако тоа ковање е направено во Договорната страна од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на про-
извод со потекло врз основа на правилото од списокот за тарифниот број еx 7224. Кованиот материјал во тој 
случај може да се смета како материјал со потекло во пресметката на вредноста на моторот без оглед на тоа 
дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во таа Договорна страна. Вредноста на инготот без по-
текло со ова не се зема во предвид при собирање на вредноста на употребените материјали без потекло. 

3.2. Правилото од списокот претставува минимален потребен степен на обработка или преработка, па со превзе-
мање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло, и спротивно, 
со помал степен на обработка или преработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако 
правилото предвидува дека при одредена етапа од производството може да се користи материјал без потекло, 
користењето на тој материјал во порана етапа на производството е дозволено, додека користењето на тој ма-
теријал во подоцнежна етапа на производството не е дозволено. 

3.3. Без да се прејудицира Забелешката 3.2 кога во правилото се употребува изразот �Производство од материја-
ли од кој и да е тарифен број� , тогаш материјалите од кој и да е тарифен број (дури и материјали со ист опис 
и тарифен број како и производот) може да се користат, со примена на сите посебни ограничувања кои може 
да бидат содржани во правилото. 
Меѓутоа, изразот �Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од 
тарифен број ....� или �Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материја-
ли од истиот тарифен број како и производот� значи дека материјали од кој и да е тарифен број може да се 
користат, освен оние кои имаат ист опис како производ кој е наведен во колона 2 на списокот. 

3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден матери-
јал, тоа значи дека може да се употребува било кој материјал или материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе 
бидат употребени. 

 Пример: 
Правилото за ткаенини од тарифните броеви 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влак-
на и покрај останатите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно 
да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата. 
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3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, усло-

вот очигледно не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната сопствена природа, не го за-
доволуваат правилото. (Види ја и Забелешката 6.2. подолу во врска со текстил.) 

 Пример: 
Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја исклучува употребата на житарици 
или преработки од житарици не попречува употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не 
се производи од житарици. 
Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат произведени од конкретно наведените 
материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа 
на производството. 

 Пример:  
Во случај на предмет за облекување од еџ Глава 62 изработен од неткаен материјал, ако за оваа класа на про-
изводи е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал, ду-
ри и ако неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви случаи почетниот матери-
јал треба нормално да биде во фаза на обработка пред предиво, а тоа е влакно. 

3.6. Кога во некои правила од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите 
без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други 
зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине 
највисокиот даден процент. Поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на посебните матери-
јали за кои тие се применуваат. 

Забелешка 4: 
4.1. Терминот �природни влакна� во списокот е употребен за да означи влакна освен вештачки или синтетички. 

Тој е ограничен на фазите пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и ако тоа не е поинаку означено, во него се 
вклучени влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин преработени, но не впредени. 

4.2. Терминот �природни влакна� вклучува коњски влакна од тарифен број 0503, свила од тарифните броеви 
5002 и 5003, како и волнени влакна, фини животински влакна од тарифните броеви 5101 до 5105, памучни 
влакна од тарифните броеви 5201 до 5203 и други растителни влакна од тарифните броеви 5301 до 5305. 

4.3. Терминот �текстилна пулпа�, �хемиски материјали� и �материјали за производство на хартија� се употребе-
ни во списокот да опишат материјали што не се распоредуваат во Главите 50 до 63, и кои можат да бидат 
употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво. 

4.4. Терминот �вештачки сечени влакна� во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки 
филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тарифните броеви 5501 до 5507. 

Забелешка 5: 
5.1. Кога за даден производ во списокот се спомнува оваа забелешка, условите наведени во колоната 3 нема да се 

употребат на кој и да основни текстилни материјали, употребени во производството на тој производ, кои зе-
мени заедно претставуваат 10 проценти или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстил-
ни материјали. (Види ги Забелешките 5.3. и 5.4. подолу.) 

5.2. Меѓутоа, отстапувањата наведени во Забелешката 5.1. може да се примени единствено на мешани производи 
направени од два или повеќе основни текстилни материјали. 
Следните материјали се основни текстилни материјали: 
- свила, 
- волна, 
- груби животински влакна, 
- фини животински влакна, 
- коњски влакна, 
- памук, 
- материјали за правење хартија и хартија, 
- лен, 
- природен коноп, 
- јута и други дрвенести текстилни влакна, 
- сисал и други текстилни влакна од видот Агаве, 
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна 
- синтетички филаменти, 
- вештачки филаменти, 
- спроводливи филаменти, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид, 
- други синтетички вештачки сечени влакна,  
- вештачки сечени влакна од вискоза, 
- други вештачки сечени влакна, 
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- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано, 
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано, 
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија 

или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 мм, повр-
зани со проѕирни или боени атхезиви помеѓу два слоја од пластична фолија, 

- други производи од тарифен број 5605. 
 Пример: 

Предиво од тарифен број 5205 изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени 
влакна од тарифен број 5506 е мешано предиво. Затоа, синтетичките сечени влакна без потекло, кои не ги за-
доволуваат правилата за потеклото (кои бараат прозиводство од хемиски материјали или текстилна пулпа) 
можат да бидат употребени под услов да нивната вкупна маса не надминува 10 проценти од масата на преди-
вото. 

 Пример: 
Волнена ткенина од тарифен број 5112 изработена од волнено предиво од тарифен број 5107 и синтетичко 
предиво од сечени влакна од тарифен број 5509 претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво 
што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна 
пулпа) или волненото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природ-
ни влакна, невлечени или нечешлани ниту поинаку преработени за предење) или комбинацијата од двете 
предива може да биде употребена, под услов да нивната вкупна маса да не надминува 10 проценти од масата 
на ткаенината. 

 Пример: 
Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802, изработени од  памучно предиво од тарифен број 
5205 и памучна ткаенина од тарифен број 5210, претставува мешан производ само ако памучната ткаенина е 
самата по себе мешана ткаенина која што е изработена од предива кои се распоредуваат во два посебни та-
рифни броеви или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници. 

 Пример: 
 Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен 

број 5205 и синтетичка ткаенина од трифен број 5407, тогаш очигледно, употребените предива се два различ-
ни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ  

5.3. Во случај на производи кои содржат �предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти 
од полиетер обвиткано или необвиткано� ова отстапување изнесува 20 проценти во однос на ова предиво. 

5.4. Во случај на производи кои содржат �ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или 
непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, споени со помош на прозирен или обоен адхезив 
помеѓу два слоја пластична фолија�, ова отстапување изнесува 30 проценти во однос на оваа лента. 

Забелешка 6: 
6.1. Кога во списокот се повикува на оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓу-

поставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, мо-
жат да бидат употребени под услов да тие се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на 
производот и нивната вредност да не надминува 8 проценти од цената на производот франко фабрика. 

6.2. Без да се прејудицира на Забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Главите 50 до 63 можат 
слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содр-
жат текстилни материјали. 

 Пример: 
Ако правилото во списокот наведува дека за посебни текстилни артикли (како пантолони), мора да биде 
употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копиња, затоа што копчињата не се 
распоредуваат во Главите 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти иако патенти-
те во принцип содржат текстил. 

6.3. Онаму каде што се применува правило со проценти, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во 
Глава 50 до 63 мора да биде земена во предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без 
потекло. 

Забелешка 7: 
7.1. За потребите на тарифните броеви 2707, 2713 до 2715, еџ 2901, еџ 2902 и еџ 3403, �специфичните процеси� 

се следниве: 
(а) вакумска дестилација; 
(б) редестилација со продлабочен фракционен процес; 
(в) кракинг; 
(г) реформирање; 
(д) екстракција со помош на селективни растворувачи; 
(ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум 

или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природ-
на активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид; 

(е) полимеризација; 
(ж) алкилација; 
(з) изомеризација. 

7.2. За потребите на тарифните броеви 2710, 2711 и 2712, �специфичните процеси� се следниве: 
(а) вакумска дестилација; 
(б) редестилација со продлабочен фракционен процес; 
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(в) кракинг; 
(г) реформирање; 
(д) екстракција со помош на селективни растворувачи; 
(ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум 

или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природ-
на активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид; 

(е) полимеризација; 
(ж) алкилација; 
(з) изомеризација; 
(ѕ) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, десулфуризацијата со 

водород која резултира со намалување на барем 85 проценти од содржината на сулфурот на преработе-
ниот производ (АСТМ Д 1266-59 Т метод); 

(и) само во однос на производите кои се распоредуваат во тарифен број 2710, депарафинирање со друг про-
цес освен филтрирање; 

(ј) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, третманот со водород 
под притисок од над 20 бари и температура од над 250 Целзиусови степени со употреба на катализатор, 
освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. 
Понатамошниот третман со водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ех 2710 (на пример, 
хидрофинализација или деколоризација) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста сепак 
нема, да се смета за специфичен процес;  

(к) само во однос на маслата за гориво кои се распоредуваат во тарифниот број од ех 2710, атмосферската 
дестилација, под услов помалку од 30 проценти од овие производи по зафатнина, вклучувајќи ги и загу-
бите, да дестилираат на температура од 300 Целзиусови степени според АСТМ Д 86 методот; 

(л) само во однос на тешките масла, освен гасни масла и масла за горење, кои се распоредуваат во тариф-
ниот број ех 2710, третман со помош на високо фреквентно електрично празнење без искрење; 

(љ) само во однос на сурови производи од тарифен број 2712 (освен вазелин, озокерит, восок од темен јаг-
лен и лигнит или восок од тресет кои по маса содржат помалку од 0.75 проценти масло), одстранување 
на маслото со фракционална кристализација. 

7.3. За потребите на тарифните броеви ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403 едноставните операции 
како чистење, декантирање, одсолување, одстранување вода, филтрирање, боење, означување, добивање на 
сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, било која ком-
бинација од овие операции или слични операции не даваат статус на производи со потекло. 

 
АНЕКС  II  НА  ПРОТОКОЛ  3 

Список на обработка или преботка што треба да се изврши на материјали без потекло за добие-
ниот производ да се здобие со статус на производ со потекло 

 
Сите производи наведени во списокот не мора да бидат опфатени со Договорот. Затоа е неопходно да се земат во пред-

вид и другите делови од Договорот. 
 

Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

Глава 1 Живи животни Сите употребени животни од 
Глава 1 ќе бидат целосно добие-
ни 

 

Глава 2 Месо и месни остатоци за јадење Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 1 и 
2 се целосно добиени 

 

Глава 3 Риби и черупкари, мекотелци и други 
водени без'рбетници 

Производство во кое сите  
употребени материјали од Гла-
ва 3 се целосно добиени 

 

ех Глава 4 

 

Млечни производи; птичји јајца; при-
роден мед; производи од животинско 
потекло за јадење што не се спомена-
ти ниту опфатени на друго место; ос-
вен: 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 4 
се целосно добиени 

 

0403 Маштеница, кисело млеко и павлака, 
јогурт, кефир и друго ферментирано 
или закиселено млеко и павлака, кон-
центрирани или неконцентрирани, со 
додаден шеќер или други материи за 
засладување или ароматизирани со 
додадено овошје, јатчесто овошје или 
какао 

Производство во кое: 
- сите употребени материјали 
од Глава 4 се целосно добие-
ни, 

- сите употребени овошни со-
кови (освен од ананас, лимета 
или од грејпфрут) од тарифен 
број 2009  се со потекло, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех Глава 5 Производи од животинско потекло, 
што не се споменати ниту опфатени 
на друго место; освен: 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 5 
се целосно добиени 

 

ех 0502 Преработени четини и влакно од пи-
томи или диви свињи 

Чистење, дезинфекција, сорти-
рање и исправување на четини 
и влакно 

 

Глава 6 Живи дрвја и други растенија; луко-
вици, корења и сл.; сечено цвеќе и 
украсни лисја 

Производство во кое: 
- сите употребени материјали од 
Глава 6 се целосно добиени, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 50% 
од цената на производот 
франко фабрика 

 

Глава 7 Зеленчук и некои корења и грутки за 
јадење 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 7 
се целосно добиени 

 

Глава 8 Овошје и јатчесто овошје за јадење; 
кори од агруми или од дињи и лубе-
ници 

Производство во кое: 
- сето употребено овошје и јат-
често овошје е целосно доби-
ено, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 9 Кафе, чај, мате-чај и мирудии; освен: Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 9 
се целосно добиени 

 

0901 Кафе, печено или непечено, со или 
без кофеин; лушпи и ципи од кафе; 
замени за кафе што содржат кафе во 
кој и да е процент 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број 

 

0902 Чај, ароматизиран или неароматизи-
ран 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број 

 

ех 0910 Смеси на мирудии Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број 

 

Глава 10 Жита Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 10 
се целосно добиени 

 

ех Глава 11 Производи од мелничката индустри-
ја; слад; скроб; инулин; глутен од 
пченица; освен: 

Производство во кое сите упот-
ребени жита, зеленчук, корења 
и грутки за јадење, од тарифен 
број 0714 или овошје се целос-
но добиени 

 

ех 1106 Брашно, гриз и прав од сушен мешун-
каст зеленчук од тарифен број 0713 

Сушење и мелење на мешункаст 
зеленчук од тарифен број 0708 

 

Глава 12 Маслодајни семиња и плодови; разни 
зрна, семиња и плодови; индустриски 
или медицински растенија; слама и 
добиточна храна 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 12 
се целосно добиени 

 

1301 Шелак, природни гуми, смоли, гуми-
смоли и маслени смоли (на пр. балса-
ми) 
 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од тарифен број 1301 не над-
минува 50% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

1302 Растителни сокови и екстракти; пек-
тински материи, пектинати и пекта-
ти, агар-агар и други слузови и сред-
ства за згуснување; модификувани 
или немодификувани, добиени  од 
растителни производи: 

  

 - Слузови и средства за згуснување, 
модификувани, добиени од расти-
телни производи 

Производство од немодифику-
вани слузови и средства за 
згуснување 

 

 - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

Глава 14 Растителни материјали за плетарство; 
растителни производи што не се споме-
нати ниту опфатени на друго место 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 14 
се целосно добиени 

 

ех Глава 15 Животински или растителни масла и 
маснотии и производи од нивно раз-
лагање; преработени маснотии за ја-
дење; животински или растителни 
восоци; освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

1501 Свинска маст (вклучувајќи и сало) 
живинска маст, освен оние од тари-
фен број 0209 или 1503: 

  

 - Маснотии од коски или отпадоци Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифен број 0203, 
0206 или 0207 или од коски од 
тарифен број 0506 

 

 - Други Производство од месо или ос-
татоци за јадење од свинско 
месо од тарифен број 0203 или 
0206 или од месо и остатоци за 
јадење од живинско месо од та-
рифен број 0207 

 

1502 Маснотии од животни од видовите 
говеда, кози и овци, освен оние од та-
рифен број 1503 

  

 - Маснотии од коски или отпадоци Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифен број 0201, 
0202, 0204 или 0206 или од ко-
ски од тарифен број 0506 

 

 - Други Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 2 
се целосно добиени 

 

1504 Маснотии и масла и нивни фракции, 
од риби или морски цицачи, рафини-
рани или нерафинирани, но хемиски 
немодификувани 

  

 - Цврсти фракции Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 1504 

 

 - Други Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Главите 
2 и 3 се целосно добиени 

 

ех 1505 Рафиниран ланолин Производство од маснотии од су-
рова волна од тарифен број 1505 

 

1506 Други животински маснотии и масла 
и нивни фракции, рафинирани или 
нерафинирани, но хемиски немоди-
фикувани 

  

 - Цврсти фракции Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 1506 

 

 - Други Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 2 
се целосно добиени 

 

1507 до 1515 Растителни масла и нивни фракции   

 - Соино масло, масло од кикиритки, 
палмово масло, масло од кокосов 
орев, од палмов орев, бабасу, тунго-
во масло и масло од оитицица, восок 
од мирта и јапонски восок, фракции 
од масло од јојоба и масла за технич-
ки или индустриски потреби од кои 
не се произведуваат прехранбени 
производи за човечка исхрана 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 
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 - Цврсти фракции, освен оние на мас-
лото од јојоба 

Производство од други материја-
ли од тарифен број 1507 до 1515 

 

 - Други Производство во кое сите упот-
ребени растителни материјали 
се целосно добиени 

 

1516 Животински или растителни масно-
тии и масла и нивни фракции, делум-
но или целосно хидрогенизирани, ин-
терестерификувани, реестерификува-
ни или елеидинизирани, рафинирани 
или нерафинирани, но понатаму неп-
риготвени 

Производство во кое: 
- сите употребени материјали 
од Глава 2 се целосно добие-
ни, и 

- сите употребени растителни ма-
теријали се целосно добиени. 

   Меѓутоа, може да се користат 
материјали од тарифен број 
1507, 1508, 1511 и 1513 

 

1517 Маргарин, смеси или препарати од 
животински или растителни масти 
или масла или од фракции на различ-
ни масти или масла од оваа Глава, 
погодни за јадење, освен мастите или 
маслата за јадење или нивните фрак-
ции од тарифен број 1516 

Производство во кое: 
- сите употребени материјали 
од Главите 2 и 4 се целосно 
добиени, и 

- сите употребени растителни ма-
теријали се целосно добиени. 

   Меѓутоа, може да се користат 
материјали од тарифните бро-
еви 1507, 1508, 1511 и 1513 

 

Глава 16 Преработки од месо, риби или черуп-
кари, мекотелци или други водени 
безрбетници 

Производство: 
- од животни од Глава 1, и/или 
- во кое сите употребени мате-
ријали од Глава 3 се целосно 
добиени 

 

ех Глава 17 Шеќер и производи од шеќер; освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 1701 Шеќер од шеќерна трска или шеќер-
на репка и хемиски чиста сахароза, 
во цврста состојба, ароматизиран или 
обоен 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

1702 Други шеќери, вклучувајќи и хеми-
ски чиста лактоза, малтоза, гликоза и 
фруктоза, во цврста состојба; шеќер-
ни сирупи без додадени средства за 
ароматизација или боење; вештачки 
мед, помешан или непомешан со 
природен мед, карамела: 

  

 - Хемиски чиста малтоза и фруктоза Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 1702 

 

 - Други шеќери во цврста состојба, 
ароматизирани или обоени 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - Други Производство во кое сите упот-
ребени материјали се со потекло 

 

ех 1703 Меласи добиени при екстракција или 
рафинирање на шеќер, ароматизира-
ни или обоени 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

1704 Производи од шеќер (вклучувајќи и 
бело чоколадо) без какао 

Производство : 
- од материјали од кои и да е 
тарифен број, освен од оној 
на производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 
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Глава 18 Какао препарати од какао Производство : 
- од материјали од кои и да е 
тарифен број, освен од оној 
на производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 

 

1901 Екстракт на слад; прехранбени про-
изводи од брашно, гриз, јарма, скроб 
или екстракт од слад што не содржат 
какао или содржат помалку од 40% 
по маса какао пресметано врз основа 
на целосна обезмастеност, што не се 
споменати ниту содржани на друго 
место; прехранбени производи од 
стоки од тарифните броеви 0401 до 
0404, што не содржат какао или содр-
жат помалку од 5% маса какао прес-
метано врз основа на целосна обез-
мастеност, што не се споменати ниту 
содржани на друго место: 

  

 - Екстракт на слад Производство од жита од Глава 10  

 - Други Производство : 
- од материјали од кои и да е 
тарифен број, освен од оној 
на производот, и 

- во кое вредноста на употребе-
ните материјали од Главата 
17 не надминува 30% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

1902 Теста, варени или неварени или пол-
нети (со месо или др. материи) или 
поинаку приготвени, како шпагети, 
макарони, резанки, лазањи, њоки, ра-
виоли, канелони; кус-кус, приготвени 
или неприготвени 

  

 - Со содржина од 20% или помалку 
месо по маса, месни отпадоци, ри-
би, черупкари или мекотелци 

Производство во кое сите упот-
ребени жита и деривати (освен 
тврдата пченица и нејзините 
деривати) се целосно добиени 

 

 - Со содржина од повеќе од 20% ме-
со по маса, месни отпадоци, риби, 
черупкари или мекотелци 

Производство во кое: 
- сите употребени жита и дери-
вати (освен тврдата пченица и 
нејзините деривати) се целос-
но добиени, и 

- сите употребени материјали 
од Главите 2 и 3 се целосно 
добиени 

 

1903 Тапиока и замени за тапиока пригот-
вени до скроб во форма на лушпи, 
зрнца, мониста и сл. форми 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
скроб од компир од тарифен 
број 1108 

 

1904 Подготвени производи за исхрана до-
биени со барење или пржење на жита 
или производи од жита (на пр. пчен-
карни снегулки), жита, освен пченка 
во зрно или во форма на снегулки 
или други обработени жита (освен 
брашно, гриз и јарма) варени или по-
инаку приготвени, што не се споме-
нати ниту вклучени на друго место 

Производство: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оние од 
тарифен број 1806, 

- во кое сите употребени жита 
и брашно (освен тврдата пче-
ница и нејзините деривати и 
пченката Zea indurata) се це-
лосно добиени, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 
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1905 Леб, печива, колачи, бисквити и др. 
пекарски производи, со или без ка-
као; нафора, празни капсули за фар-
мацевтски производи; обланди, ори-
зова хартија и сл. производи 

Производство од материјал од 
кој и да е тарифен број освен 
од оние од Глава 11 

 

ех Глава 20 Производи од зеленчук, овошје, јат-
често овошје или други делови на 
растенија; освен: 

Производство во кое сето употре-
бено овошје, јатчесто овошје или 
зеленчук се целосно добиени 

 

ех 2001 Сладок компир и сл. делови на расте-
нијата погодни за јадење што по маса 
содржат 5% скроб или повеќе, при-
готвени или конзервирани во оцет 
или оцетна киселина 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 2004 и 
ех 2005 

Компири во форма на брашно, гриз 
или снегулки, подготвени или кон-
зервирани на друг начин освен во 
оцет или оцетна киселина 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

2006 
Зеленчук, овошје, јатчесто  овошје, ко-
ри од овошје и други  делови од расте-
нија, конзервирани во шеќер (сушени, 
кандирани или кристализирани) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

2007 Овошни џемови, желеа, мармелади, 
пиреа или пасти од овошје или јат-
често овошје, добиени со варење, со 
или без додаден шеќер или други 
средства за засладување 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех 2008 Јатчесто овошје што не содржи дода-
ток на шеќер или алкохол 

Производство во кое вредноста 
на сето употребено јатчесто 
овошје и маслодајно семе со 
потекло од тарифните броеви 
0801, 0802, и 1202 до 1207 над-
минува 60% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

 - Путер од кикиритки; смеси од жи-
та; палмини јатки, пченка 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

 - Други, освен овошје и јатчесто 
овошје подготвени на друг начин 
освен на пареа или со вриење во во-
да, без додаден шеќер, замрзнати 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 

 

2009 Овошни сокови и сокови од зеленчук 
(вклучувајќи и шира од грозје), не-
ферментирани и без додаден алко-
хол, со или без додаток на шеќер или 
други средства за засладување 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех Глава 21 Разни производи за исхрана; освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

2101 Екстракти, есенции  и концентрати 
на кафе, чај, мате-чај, и преработки 
со основа од овие производи или со 
основа од кафе, чај, мате-чај ,пржена 
цикорија и други пржени замени за 
за кафе, или  екстракти, есенции и 
концентрати од нив 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое сите употребени цико-
рии се целосно добиени 
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2103 Сосови и препарати за сосови, меша-
ни мирудии и мешани зачински сред-
ства, брашно и гриз од сенф и при-
готвен сенф 

  

 - Сосови и препарати за сосови, ме-
шани мирудии и мешани зачински 
средства 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може  да се користат 
брашно или гриз од сенф или 
приготвен сенф 

 

 - Брашно и гриз од сенф и приготвен 
сенф 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број 

 

ех 2104 Супи и чорби и препарати за тие про-
изводи 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од подготвен или конзервиран 
зеленчук од тарифен број 2002 
до 2005 

 

2106 Прехранбени производи што не се 
споменати ниту опфатени на друго 
место 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех Глава 22 Пијалаци, алкохоли и оцет, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое сето употребено грозје 
или материјали добиени од 
грозје се целосно добиени 

  

2202 Вода, вклучувајќи и минерална и га-
зирана вода, со додаток на шеќер или 
други средства за засладување или 
ароматизирани, и други безалкохол-
ни пијалаци, освен сокови од овошје 
и зеленчук од тарифен број 2009 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот,  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во кое сите употребени соко-
ви од овошје (освен сок од 
ананас, лимета и грејпфрут) 
се со потекло 

 

2207 Неденатуриран етилалкохол со алко-
холна јачина од 80% или поголема, 
етилалкохол и други алкохолни пија-
лаци, денатурирани, со која било ја-
чина 

Производство: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од тарифен 
број 2207 или 2208, и 

- во кое сето употребено грозје 
или материјали добиени од 
грозје се целосно добиени 
или до колку сите употребени 
материјали веќе со потекло, 
може да се користи арак до 
граница од 5% зафатнина 

 

2208 Неденатуриран етилалкохол со алко-
холна јачина помала од 80% зафатни-
на, ракии, ликери и други алкохолни 
пијалаци 

Производство: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од тарифен 
број 2207 или 2208, и 

- во кое сето употребено грозје 
или материјали добиени од 
грозје се целосно добиени или 
до колку сите употребени мате-
ријали веќе со потекло, може да 
се користи арак до граница од 
5% зафатнина 
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ех Глава 23 Остатоци и отпадоци од прехранбе-
ната индустрија, приготвена храна за 
животни, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех  2301 Китово брашно, брашно, прав и пеле-
ти од риби или од черупкари, меко-
телци или др. водени безрбетници, 
непогодни за човечка исхрана 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Главите 
2 и 3 се целосно добиени 

 

ех 2303 Остатоци од производство на скроб 
од пченка (освен концентрирани теч-
ности за натопување), со содржина 
на протеини пресметана за сув произ-
вод поголема од 40% по маса 

Производство во кое сета упот-
ребена пченка е целосно добиена

 

ех 2306 Маслени погачи и други цврсти оста-
тоци добиени со екстракција на мас-
линово масло, што содржат повеќе од 
3% маслиново масло 

Производство во кое сите упот-
ребени маслинки се целосно 
добиени 

 

2309 Производи што се употребуваат за 
исхрана на животни 

Производство во кое: 
- сите употребени жита, шеќер 
или меласи, месо или млеко 
се со потекло, и 

- сите употребени материјали од 
Глава 3 се целосно добиени 

 

ех Глава 24 Тутун и производи за замена на ту-
тун, освен: 

Производство во кое сите упот-
ребени материјали од Глава 24 
се целосно добиени 

 

2402 Пури, цигарилоси и цигари од тутун 
или од замена за тутун 

Производство во кое најмалку 
70% по маса од непреработени-
от тутун или отпадоци од ту-
тун од тарифен број 2401 што 
се употребени се со потекло 

 

ех 2403 Тутун за пушење Производство во кое најмалку 
70% по маса од непреработени-
от тутун или отпадоци на тутун 
од тарифен број 2401 што се 
употребени се со потекло 

 

ех Глава 25 Сол, сулфур, земја и камен, гипс, вар 
и цемент, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 2504 Природен кристален графит, со збо-
гатена содржина на јаглен, прочистен 
и мелен 

Збогатување на содржината на 
јаглен, прочистување и мелење 
на суров кристален графит 

 

ех 2515 Мермер, сечен со пила или на друг на-
чин, во блокови или плочи со правоа-
голна (вклучувајќи и квадратна) форма, 
со дебелина не поголема од 25 см 

Сечење на мермер со пила или 
на друг начин, (дури и ако е ве-
ќе сечен со пила) со дебелина 
поголема од 25 см 

 

ех 2516 Гранит, порфир, базалт, песочар и друг 
камен за споменици и градежништво, 
сечени со пила или на друг начин, во 
блокови или плочи во правоаголна 
(вклучувајќи и квадратна) форма, со 
дебелина не поголема од 25 см 

Сечење на камен со пила или 
на друг начин, (дури и ако е ве-
ќе сечен) со дебелина поголема 
од 25 см 

 

ех 2518 Калциниран доломит Калцинирање на доломит што 
не е калциниран 

 

ех 2519 Дробен природен магнезиумкарбонат 
(магнезит), во херметички запечате-
ни контејнери, и магнезиумоксид, 
чист или нечист, што не спаѓа во 
електростопен магнезит или синтер-
магнезит 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може да се користи приро-
ден магнезиум карбонат (маг-
незит) 

 

ех 2520 Гипс специјално подготвен за стома-
тологија 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 2524 Природни азбестни влакна Производство од азбестен кон-
центрат 
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ех 2525 Момирок во прав Мелење на момирок или отпа-
доци од момирок 

 

ех 2530 Земјени бои, калцинирани или во 
прав 

Калцинирање или мелење на 
земјени бои 

 

Глава 26 Руди, згури и пепели Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 27 Минерални горива, минерални масла 
и производи од нивна дестилација, 
битуменозни материи, минерални во-
соци, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 2707 Масла во кои масата на ароматски 
состојки ја надминува масата на неа-
роматски состојки, масла слични на 
минералните масла добиени со дести-
лација на катран од камен јаглен на 
висока темп., од чија зафатнина пове-
ќе од 65% се дестилира на темп. до 
250оС (вклучувајќи и мешаници на 
нафтен алкохол и бензол), за користе-
ње како гориво за енергија или греење

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1)  
или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се распо-
редуваат во тарифен број во кој 
не е содржан производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 2709 Сурови масла добиени од битуменоз-
ни минерали 

Сува дестилација на битуме-
нозни материјали 

 

2710 Нафтени масла и масла добиени од 
битуменозни минерали, освен суро-
ви, производи што не се споменати 
ниту содржани на др. место, кои по 
маса содржат 70% или повеќе масла 
од нафта или  од масла добиени од 
битуменозни материјали, ако овие 
масла претставуваат основни состој-
ки на овие производи 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(2) 
или 
 Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

2711 Нафтени гасови и други гасовити јаг-
леводороди 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(2) 
 или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

2712 Нафтено желе, парафински восок, 
микрокристален восок од нафта, во-
сок од јагленова прашина, озокерит, 
восок од лигнит, восок од тресет, 
други минерални восоци и слични 
производи добиени со синтеза или со 
други процеси, обоени или необоени 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични порцес(и)(2) 
 или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произво-
дот може да се користат, под ус-
лов да нивната вкупна вредност 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 
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2713 Нафтен кокс, нафтен битумен  и дру-
ги остатоци од нафтени масла или од 
масла добиени од битуменозни мате-
ријали 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

2714 Природен битумен и асфалт, битуме-
нозни или маслени шкрилци и терпе-
сок, асфалтити и асфалтни карпи 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

2715 Битуменови смеси врз база на приро-
ден асфалт, природен битумен, биту-
мен од нафта, минерален катран или 
минерални катрански смоли 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

ех Глава 28 Неоргански хемиски производи, ор-
гански или неоргански соединенија 
од благородни материјали од ретки 
земни метали, од радиоактивни еле-
менти или од изотопи, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 2805         ,,Mischmetall� Производство со електроли-
тична или термална постапка 
во која вредноста на сите упот-
ребени материјали не надмину-
ва 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 2811 Сулфур триоксид Производство од сулфурдиок-
сид 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 2833 Алуминиум сулфат Производство во кое вредноста
б ј
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на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

ех 2840 Содиум перборат Производство од дисодиум 
тетраборат пентахидрат 

Производство во кое 
вредноста на сите уп-
торебени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 29 Органски хемиски производи, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 2901 Ациклични јаглеводороди што се ко-
ристат како гориво за енергија или за 
греење 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се распо-
редуваат во тарифен број во кој 
не е содржан производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 2902 Циклани и циклени (освен азулени), 
бензен, толуен, ксилени, што се ко-
ристат како гориво за енергија или 
греење 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1) 
 или 
Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

ех 2905 Алкохолати на метали од алкохоли 
од овој тарифен број и од етанол или 
глицерол 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 2905. Меѓутоа, 
алкохолатите на метали од овој 
тарифен број може да се корис-
тат, под услов да нивната вкуп-
на вредност не надминува 20% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

2915 Заситени ациклични монокарбоксил-
ни киселини и нивни анхидриди, ха-
логениди, пероксиди и перкиселини, 
нивни халогени, сулфо, нитро или 
нитрозо деривати 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број. Меѓу-
тоа, вредноста на сите употре-
бени материјали од тарифните 
броеви 2915 и 2916 не смее да 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 2932 - Интерни етри и нивни халогени, 
сулфо-, нитро- и нитрозодеривати 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број. Меѓу-
тоа, вредноста на сите употре-
бени материјали од тарифен 
број 2909 не смее да надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

 - Циклични ацетали и интерни полуа-
цетали и нивни халогени, сулфо-, 
нитро- и нитрозодеривати 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

2933 Хетероциклични соединенија само 
од хетероатом(и) на нитроген 

Производство на материјали од 
кој и да е тарифен број. Меѓу-
тоа, вредноста на сите употре-
бени материјали од тарифните 
броеви 2932 и 2933 не смее да 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

2934 Нуклеински киселини и нивни соли, 
хемиски определени или неопределе-
ни, други хетероциклични соедине-
нија 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број. Меѓу-
тоа, вредноста на сите употре-
бени материјали од тарифните 
броеви 2932, 2933 и 2934 не 
смее да надминува 20% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 2939 Концентрати на афионова слама кои 
по маса содржат најмалку 50% алка-
лоиди 

Производство во кои вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 30 Фармацевтски производи, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3002 Човечка крв, животинска крв подгот-
вена за употреба во терапевтски, про-
филактички или дијагностички цели, 
антисеруми и други фракции на крв и 
модифицирани имунолошки произ-
води, вклучувајќи и такви добиени 
по пат на биотехнолошки процеси, 
вакцини, токсини, микробни култури 
(освен квасец) и слични производи: 

  

 - Производи што се состојат од две 
или повеќе состојки што се измеша-
ни за терапевтска или профилактич-
ка употреба  или неизмешани про-
изводи за овие цели, приготвени во 
измерени дози или во форми на па-
кувања за продажба на мало 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 3002. Меѓутоа, 
материјалите со истиот опис 
како и производот може да се 
користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 

 - Друго   
 - - Човечка крв Производство од материјали од 

кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 3002. Меѓутоа, 
материјалите со истиот опис 
како и производот може да се 
користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 

 - - Животинска крв подготвена за те-
рапевтски или профилактички цели 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број вклучу-
вајќи и други материјали од та-
рифен број 3002. Меѓутоа, ма-
теријалите со истиот опис како
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

и производот може да се ко-
ристат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 - - Фракции на крв освен антисеруми, 
хемоглобин и серум глобулин 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број вклучу-
вајќи и други материјали од та-
рифен број 3002. Меѓутоа, ма-
теријалите со истиот опис како 
и производот може да се ко-
ристат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 

 - - Хемоглобин, крвен глобулин и се-
рум глобулин 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број вклучу-
вајќи и други материјали од та-
рифен број 3002. Меѓутоа, ма-
теријалите со истиот опис како 
и производот може да се ко-
ристат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 

 - - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број вклучу-
вајќи и други материјали од та-
рифен број 3002. Меѓутоа, ма-
теријалите со истиот опис како 
и производот може да се ко-
ристат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 

3003 и 3004 Лекови (освен производи од тарифен 
број 3002, 3005 и 3006): 

  

 - Добиени од амикации од тарифен 
број 2941 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од тарифните 
броеви 3003 и 3004 може да се 
користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот 
франко фабрика 

 

 - Други Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот. Меѓутоа, матери-
јалите од тарифните броеви 
3003 и 3004 може да се ко-
ристат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надмину-
ва 20% од цената на произво-
дот франко фабрика, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 3006 Фармацевтски отпад (како што е де-
финирано во забелешка 4(ѕ) на Глава 
30) 

Ќе се задржи потеклото на про-
изводот според неговото пр-
вично распоредување 

 

ех Глава 31 Ѓубрива, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех 3105 Минерали или хемиски ѓубрива што 
содржат два или три ѓубривни еле-
менти, азот, фосфор и калиум, други 
ѓубрива, производи од оваа Глава во 
форма на таблети или слични форми, 
или во пакувања до 10 кг бруто-маса 
освен: 
- содиумнитрат 
- калциумцијанамид 
- калиумсулфат 
- магнезиумкалиумсулфат 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број 
како и производот може да се 
користат, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надми-
нува 20% од цената на произ-
водот франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 
 

ех Глава 32 Екстракти на штавење или бојосува-
ње, танини и нивни деривати, бои, 
пигменти и други материи за бојади-
сување, приготвени средства за пре-
мачкување и лакови, китови и други 
затнувачки маси, мастила, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3201 Танини и нивни соли, естри, етри и 
други деривати 

Производство од екстракти за 
штавење од растително потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3205 Органски пигменти, препарати пред-
видени со Забелешката 3 кон оваа 
Глава врз база на органските пигмен-
ти (3) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од тарифните броеви 3203, 
3204 и 3205. Меѓутоа, матери-
јалите од тарифен број 3205 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 33 Етерични масла и резиноиди, парфи-
мериски, козметички и тоалетни пре-
парати, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3301 Етерични масла, (со или без терпе-
ни), вклучувајќи и "concretes" и чис-
ти масла, резиноиди, маслени смоли 
добиени со екстракција, концентрати 
на етерични масла во масти, неетер-
ски масла, восоци или слично, добие-
ни со: екстракција или со мацерација, 
споредни терпенски производи доби-
ени со детерпенација на етерични 
масла, водни дестилати и водни рас-
твори на етерични масла 

Производство  од материјали 
од кој и да е тарифен број, 
вклучувајќи и материјали од 
некоја друга �група�(4) од овој 
тарифен број. Меѓутоа, матери-
јали од истата група како и 
производот може да се корис-
тат, под услов да нивната вкуп-
на вредност не надминува 20% 
од цената на прозводот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 34 Сапун, органски површински актив-
ни средства, препарати за перење, 
препарати за подмачкување, вештач-
ки восоци, приготвени восоци, препа-
рати за полирање и чистење, свеќи и 
слични производи, пасти за модели-
рање, �стоматолошки восоци� и сто-
матолошки препарати врз база на 
гипс, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3403 Препарати за подмачкување што со-
држат масла од нафта или масла до-
биени од битуменозни минерали, под 
услов тие да претставуваат помалку  
од 70% по маса 

Операции на рафинирање 
и/или еден или повеќе специ-
фични процес(и)(1) 
или 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

Други операции во кои сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите од исти-
от тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

3404 Вештачки восоци и приготвени восоци:   
 - Восоци врз база на парафин, нафте-

ни восоци, восоци добиени од биту-
менозни минерали, восок од јаглено-
ва прашина или восок од крлушки 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 - Други Производство  од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен: 
- хидрогенизирани масла што 
имаат карактер на восоци од 
тарифен број 1516, 

- масни киселини хемиски не-
дефинирани или индустриски 
масни алкохоли што имаат 
карактер на восоци од тари-
фен број 3823, и 

- материјали од тарифен број 
3404 
Меѓутоа, овие материјали мо-
жат да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 35 Албуминоидни супстанции, модифи-
кувани скробови, лепила, ензими, ос-
вен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3505 Декстрини и други модификувани 
скробови (на пр. прежелатинизирани 
или естерификувани скробови), лепи-
ла врз база на скробови или врз база 
на декстрини или други модификува-
ни скробови: 

  

 - Скробни етри естри Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 3505 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифен број 1108 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3507 Подготвени ензими што не се споме-
нати ниту опфатени на друго место 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

Глава 36 Експлозиви, пиротехнички произво-
ди, пирофорни легури, одредени за-
паливи препарати 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 37 Фотографски или кинематографски 
производи 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3701 Фотографски плочи и план-филмови, 
чувствителни на светлина, неосветле-
ни, од кој било материјал, освен од 
хартија, картон или текстил, план-
филмови за брза фотографија, чувс-
твителни на светлина, неосветлени, 
во касети или без касети: 

  

 - Филм за брза фотографија во боја, 
во касети 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние на тарифните броеви 
3701 и 3702. Меѓутоа, матери-
јалите од тарифен број 3702 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 30% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние на тарифните броеви 
3701 и 3702. Меѓутоа, матери-
јалите од тарифните броеви 
3701 и 3702 може да се корис-
тат, под услов да нивната вкуп-
на вредност не надминува 20% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3702 Фотографски филм во ролни, чувс-
твителен на светлина, неосветлен, од 
кој и да е материјал, освен од харти-
ја, картон или текстил, филм за брза 
фотографија во ролни, чувствителен 
на светлина, неосветлен 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние на тарифените броеви  
3701 и 3702  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3704 Фотографски плочи, филм-хартија, 
картон и текстил, осветлени, но не-
развиени 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние на тарифените броеви  
3701 до 3704  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 38 Разни хемиски производи, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3801 - Колоиден графит во суспензија со 
масло и полуколоиден графит, јаг-
леродни пасти за електроди 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

 - Графит во форма на паста што прет-
ставува смеса на графит со минерал-
ни масла со повеќе од 30% маса 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од тарифен број 3403 не над-
минува 20% од цената на про-
изводот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3803 Рафинирано тал-масло Рафинирање од сурово тал-
масло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3805 Алкохоли на сулфатен терпентин, 
пречистени 

Пречистување со дестилација 
или рафинирање на сурови ал-
кохоли на сулфатен терпентин 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3806 Смолни естри Производство од смолни кисе-
лини 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3807 Смола од дрво (катранска смола од 
дрво) 

Дестилација на катран од дрво Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3808 Инсектициди, родентициди, фунги-
циди, хербициди, средства против 
�ртење и за регулација на растот на 
растенијата, дезинфектанти и слични 
производи, подготвени во вид на па-
кувања за продажба на мало или како 
препарати или производи (на пр. сул-
фурирани ленти, фитили и свеќи и 
хартии за убивање муви) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3809 Средства за доработка, носачи на бои 
за забрзување на бојосувањето или 
фиксирањето на материите за бојосу-
вање и др. производи и препарати (на 
пр. средства за апретура или нагризу-
вање) што се користат во индустрија-
та за текстил, хартија, кожа и сл., 
што не се споменати ниту опфатени 
на друго место 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3810 Препарати за декапирање на метални 
површини, топители и др. помошни 
препарати за лемење или заварување, 
прашоци и пасти за лемење или зава-
рување што се состојат од метали и од 
др. материјали, препарати што се 
употребуваат како јадра или облоги за 
електроди или прачки за заварување 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3811 Препарати против детонација, препа-
рати за спречување на оксидација, за 
спречување на таложење на смола, за 
подобрување на вискозитетот, анти-
корозивни препарати и други подгот-
вени адитиви за минерални масла 
(вклучувајќи и бензин) или за други 
течности што се користат за исти це-
ли како и минералните масла 

  

 - Подготвени адитиви за масло за 
подмачкување, што содржат масла 
од нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали  
од тарифен број 3811 не над-
минува 50% од цената на про-
изводот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

 - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3812 Подготвени забрзувачи на вулканиза-
ција, сложени пластификатори за гу-
ма или пластични маси, што не се 
споменати ниту опфатени на др. мес-
то, препарати за спречување на окси-
дација и др. сложени стабилизатори 
за гума или пластични маси 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3813 Препарати и полнења за апарати за 
гасење пожар, наполнети боци за га-
сење пожар 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3814 Сложени органски растворувачи и 
разредувачи, што не се споменати 
ниту опфатени на др. место, подгот-
вени средства за отстранување на 
средства за премачкување или лакови

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3818 Хемиски елементи со примеси за 
употреба во електрониката, во форма 
на дискови, плочки или слични фор-
ми, хемиски соединенија со примеси 
за употреба во електрониката 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3819 Течности за хидраулични сопирачки 
и други подготвени течности за хид-
рауличен пренос, што не содржат 
или што содржат помалку од 70% по 
маса масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3820 Препарати против замрзнување и го-
тови течности за одмрзнување 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3822 Дијагностички или лабораториски реа-
генси на подлога, подготвени дијагнос-
тички или лабораториски реагенси, на 
подлога или не, освен оние од тарифе-
ните броеви 3002 или 3006; сертифици-
рани референтни материјали 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3823 Индустриски монокарбоксилни масни 
киселини, кисели масла од рафинира-
ње, индустриски масни алкохоли 

  

 - Индустриски монокарбоксилни ма-
сни киселини, кисели масла од ра-
финирање 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

 - Индустриски масни алкохоли Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 3823 

 

3824 Подготвени врзивни средства за леар-
ски калапи или јадра, хемиски произ-
води и препарати на хемиската или на 
сродни индустрии (вклучувајќи ги и 
оние што се состојат од смеси на при-
родни производи), што не се спомена-
ти ниту опфатени на друго место, ос-
таточни производи на хемиската  или 
сродни индустрии, што не се спомена-
ти ниту опфатени на друго место 

  

 - Следните производи од овој тари-
фен број: 

--Подготвени врзивни средства за ле-
арски калапи или јадра, базирани 
врз природни смолести производи 

 --Нафтени киселини, нивни соли не-
растворливи во вода и нивни естри 

--Сорбитол, освен оној од тарифен 
број 2905 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

 --Нафтени сулфонати, освен нафтени 
сулфонати од алкални метали, од 
амонијак или станоламини, тиофе-
нирани сулфурни киселини од мас-
ла добиени од битуменозни минера-
ли и нивни соли 

--Изменувачи на јони 
--Копачи на вакуум-цевки 
--Алкален железен оксид за прочис-
тување на гасови 

--Амонијачни гасовити тености и 
потрошен оксид произведен при 
прочистување на јаглени гасови 

--Сулфонафтенски киселини, нивни 
соли нерастворливи во вода и нив-
ни естри 

--Фузелно масло и Диниелово масло 
--Смеси од соли со различни анјони 
--Пасти за копирање врз основа на 
желатин, со или без подлога од хар-
тија или текстил 

  

 - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3901 до 3915 Пластични маси во примарни форми, 
отпадоци, струганици и остатоци од 
пластика, освен од тарифените брое-
ви ех 3907 и 3912, за кои правилата 
се дадени во продолжение: 

 
 

 

 - Адитивни производи за хомополи-
меризација во кои еден полимер 
учествува со повеќе од 99% по маса 
на вкупниот состав на полимерот 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 50% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 39 не надминува 20% 
од цената на производот 
франко фабрика (5) 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 
 

 - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 39 не надминува 20% 
од цената на производот фран-
ко фабрика (5) 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3907 - Кополимер, направен од поликар-
бонат и акрилонитрил - бутадиен - 
стирен кополимер (АБС) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, материјалите од истиот та-
рифен број како и производот 
може да се користат, под услов 
да нивната вкупна вредност не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика (5) 

 

 - Полиестер Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 39 не надминува 20% 
од цената на производот фран-
ко фабрика и/или производство 
од поликарбонат на тетрабро-
мо - (бисфенол А) 

 

3912 Целулоза и нејзини хемиски деривати, 
што не се споменати ниту опфатени на 
друго место, во примарни форми 

Производство во кое вредноста 
на сите материјали од истиот 
тарифен број во кој е содржан 
производот не надминува 20% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

3916 до  
3921 

Полупроизводи и производи од плас-
тични маси, освен од тарифен број 
3916, 3917, 3920 и 3921, за кои пра-
вилата се дадени во продолжение: 

  

 - Плоскати производи, обработени 
повеќе отколку само површински 
или сеени во форми што не се пра-
воаголни (вклучувајќи и квадрат-
ни), други производи обработени 
повеќе од површински 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од Глава 39 не надминува 50% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

 - Други   
 - - Адитивни производи за хомополи-

меризација во кои еден мономер 
учествува со повеќе од 99% по маса 
во вкупниот состав на полимерот 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 50% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 39 не надминува 20% 
од цената на производот 
франко фабрика (5)  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

 - - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали  
од Глава 39 не надминува 20% 
од цената на производот фран-
ко фабрика (5) 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3916 и  
ех 3917 

Профили и цевки Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 50% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од ис-
тиот тарифен број во кој е со-
држан производот  не надми-
нува 20% од цената на произ-
водот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 3920 - Лист или филм за јономер Производство од термоплас-
тична споредна сол што е ко-
полимер на етилен и мет 
акрилна киселина делумно не-
утрализирана со јони на метал, 
главно цинк и сода 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

 - Листови од регенерирана целулоза, 
полиамиди или полиетилен 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од истиот тарифен број во кој е 
содржан производот  не надми-
нува 20% од цената на произ-
водот франко фабрика 

 

ех 3921 Фолии од пластика, метализирани Производство од високо провид-
ни фолии од полиестер со дебе-
лина помала од 23 микрони (6)  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

3922 до 3926 Предмети од пластични маси Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 40 Каучук и производи од каучук Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 4001 Лиснати плочи или крен-гума за чевли Правење слоеви од листови од 
природна гума 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

4005 Смеси од каучук, невулканизирани, 
во примарни форми или во форма на 
плочи, листови или ленти 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали, 
освен природната гума, не над-
минува 50% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

4012 Протектирани или употребувани пнев-
матски гуми од гума, полни или полуп-
невматски гуми, протектори (газечки 
слој) и штитници за гуми, од гума: 

  

 - Протектирани пневматски, полни 
или полупневматски гуми, од гума: 

Протектирање на употребува-
ни гуми 

 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
оние од тарифните броеви 4011 
и 4012 

 

ех 4017 Производи од тврда гума Производство од тврда гума  
ех Глава 41 Сурова кожа (освен крзно), освен: Производство од материјали од 

кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 4102   Сурови овчи или јагнешки кожи без 
волна 

Отстранување на волна од овчи 
или јагнешки кожи со волна 

 

4104 до 4106 Кожа штавена или во сува состојба 
(краст) без волна или влакна или вол-
на, цепена или нецепена, но поната-
му необработена 

Повторно штавење на претход-
но штавена кожа 
или 
Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

4107, 4112, и 
4113 

Кожа понатаму преработена после 
штавење или crusting, вклучувајќи 
пергаментно обработена кожа, без 
волна или влакна, цепена или нецепе-
на, освен кожа од тарифен број 4114 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен од 
тарифните броеви 4104 до 4113 

 

ех 4114  Семишувана кожа и ламинирана се-
мишувана  кожа; метализирана кожа 

Производство од материјали од 
тарифните броеви 4104 до 
4107, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

Глава 42 Производи од кожа, седларски и са-
рачки  производи, предмети за пату-
вање, рачни торби и слични контејне-
ри, производи од животински црева 
(освен црева од свилена буба) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 43 Крзна и вештачко крзно, производи 
од природно и вештачко крзно, ос-
вен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 4302 Штавени или обработени крзна, сос-
тавени: 

  

 - Плочки, крстови и слични форми Белење или бојадисување, пок-
рај сечење и составување на 
несоставени штавени или обра-
ботени крзна 

 

 - Други Производство од несоставени 
штавени или обработени крзна 

 

4303 Облека, прибор за облека и други 
производи од крзно 

Производство од несоставени 
штавени или обработени крзна 
од тарифен број 4302 

 

ех Глава 44 Дрво и производи од дрво, дрвен јаг-
лен, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 4403 Грубо обработено дрво Производство од дрво во суро-
ва состојба, со или без кора, 
или само грубо обработено 

 

ех 4407 Дрво сечено или режано по должина, 
на парчиња или лупено, со дебелина 
поголема од 6 мм, стругано, точено 
или рабно споено 

Спојување со стругање, точење 
или спојување на рабовите 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех 4408 Листови на фурнир (вклучувајќи ги 
оние добиени со сечење на ламинат-
но дрво) и листови за шперплочи, со 
дебелина не поголема од 6 мм, спое-
ни, и друго дрво режано по должина, 
на парчиња или лупено, со дебелина 
не поголема од 6 мм, стругано, точе-
но или рабно споено 

Спојување, со стругање, точе-
ње или спојување на рабовите 

 

ех 4409 Дрво непрекинато профилирано по 
должина на кој било раб, крај или ли-
це, вклучувајќи и стругано, точено 
или рабно споено 

  

 - Точено или рабно споено  Точење или спојување на рабо-
вите 

 

 - Топчести и релјефни парчиња од дрво Украсување или обликување  
ех 4410 до 
ех 4413 

Топчести и релјефни парчиња од др-
во, вклучувајќи и релјефни рамки и 
други релјефни плочи 

Украсување или обликување  

ех 4415 Сандаци за пакување, кутии, гајби, 
барабани и слична амбалажа за паку-
вање од дрво 

Производство од плочи несече-
ни по димензија 

 

ех 4416 Буриња, бочви, каци, чабури и други 
бочварски производи и нивни делови 
од дрво 

Производство од цепени даги, 
само стругани на двете основ-
ни површини 

 

 ех 4418 Столарија и други производи од дрво 
за градежништво 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може да се користат целу-
ларни дрвени плочи и шиндра 

 

 - Топчести и релјефни парчиња од дрво Украсување или обликување  
ех 4421 Дрвени стапчиња за кибрити, дрвени 

клинци или игли за обувки 
Производство од дрво од кој било 
тарифен број освен од обработено 
дрво од тарифен број 4409 

 

ех Глава 45 Плута и производи од плута, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

4503 Производи од природна плута Производство од плута од та-
рифен број 4501 

 

Глава 46 Производи од слама, од еспарт или 
од други материјали за плетарски 
производи, кошничарски и плетарски 
производи 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

Глава 47 Целулоза од дрво или од други влак-
нести целулозни материјали, секун-
дарна хартија или картон (отпадоци 
или остатоци) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 48 Хартија и картон, производи од хар-
тиена маса, од хартија или картон, 
освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 4811 Хартија и картон, само израмнети, из-
браздени или со правоаголна форма 

Производство од материјали за 
правење хартија од Глава 47 

 

4816 Карбон-хартија, самокопирна хартија 
и други хартии за копирање или пре-
несување (освен оние од тарифен 
број 4809), матрици за умножување и 
офсет-плочи, од хартија, ставени во 
кутии или не 

Производство од материјали за 
правење хартија од Глава 47 

 

4817 Пликови, писма-пликови, обични 
поштенски и дописни картички од 
хартија или картон, кутии, кеси, тор-
бички и сетови за допишување од 
хартија или картон, со прибор за пи-
шување од хартија 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот , и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех 4818 Тоалетна хартија Производство од материјали за 
правење хартија од Глава 47 

 

ех 4819 Картони, кутии, касети, вреќи и дру-
ги контејнери за пакување од хартија, 
картон, целулозна вата или листови 
од целулозни влакна 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот , и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не над-
минува 50% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

ех 4820 Блокчиња со хартија за писма Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 4823 Друга хартија, картон, целулозна ва-
та и листови од целулозни влакна, се-
чени во определена големина или 
форма 

Производство од материјали за 
правење хартија од Глава 47 

 

ех Глава 49 Печатени книги, весници, слики и др. 
производи на печатарската индустри-
ја, ракописи, отчукани ракописи и 
планови, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

4909 Печатени или илустрирани разглед-
ници, печатени карти со лични поз-
драви, пораки или соопштенија, 
илустрирани или не, со или без пли-
кови или украси 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен од 
оние од тарифен број 4909 и 4911 

 

4910 Печатени календари од сите видови, 
вклучувајќи и календар-блокови 

  

 - Календари од типот �вечни� или со 
менливи блокови закачени на осно-
ви што не се од хартија или картон 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот , и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не над-
минува 50% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифен број 4909 
или 4911 

 

ех Глава 50 Свила, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 5003 Отпадоци од свила (вклучувајќи и 
кокони непогодни за одвиткување и 
отпадоци од предиво), чешлани 

Чешлање на отпадоци од свила  

5004 до 
ех 5006 

Свилено предиво и предиво од отпа-
доци од свила 

Производство од (7): 
- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготве-
ни за предење на друг начин, 

- други природни влакна не-
чешлани или подготвени за 
предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5007 Ткаенини од свила или од отпадоци 
од свила: 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично 
предиво (7) 

 

 - Други Производство од (7):
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

стилна пулпа или 
- хартија 
или 

  Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех Глава 51 Волна, фини или груби животински 
влакна, предиво и ткаенини од коњ-
ски влакна, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

5106 до 5110 Предиво од волна, од фини или груби 
животински или коњски влакна 

Производство од (7): 
- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или на друг 
начин подготвени за предење,

 

  - природни влакна нечешлани 
или на друг начин подготвени 
за предење, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа, или 

- материјал за правење хартија 

 

5111 до 5113 Ткаенини од  волна, од фини или гру-
би животински влакна или од коњски 
влакна 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично 
предиво (7) 

 

 - Други Производство од (7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- хартија 
или 
Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредноста на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех Глава 52 Памук, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 
 

5204 до 5207 Предиво и конец од памук Производство од (7): 
- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготве-
ни за предење на друг начин 

- природни влакна нерасчешла-
ни или подготвени за преде-
ње на друг начин,  
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

  - хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5208 до 5212 Ткаенини од памук:   
 - Што содржат гумен конец Производство од едножично 

предиво (7) 
 

 - Други Производство од (7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- хартија 
или 

 

  Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех Глава 53 Други растителни текстилни влакна, 
предиво од хартија и ткаенини од 
предиво од хартија 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

5306 до 5308 Предиво од други растителни тек-
стилни влакна, предиво од хартија 

Производство од (7): 
- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготве-
ни за предење на друг начин  

- природни влакна нерасчешла-
ни или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5309 до 5311 Ткаенини од други растителни тек-
стилни влакна, ткаенини од предиво 
од хартија 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично 
предиво (7) 

 

 - Други Производство од (7):
- предиво од кокосово влакно, 
- предиво од јута, 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа, или 

- хартија 
или 
Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

да вкупната вредноста на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

5401 до 5406 Предиво, монофиламент и конец од 
вештачки филаменти 

Производство од (7): 
- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготве-
ни за предење на друг начин 

- природни влакна нерасчешла-
ни или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5407 и 5408 Ткаенини од предиво од вештачки 
филаменти: 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично 
предиво (7) 

 

 - Други Производство од (7):  
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- хартија 
или 

 

  Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

 

5501 до 5507 Вештачки сечени влакна Производство од хемиски ма-
теријали или текстилна пулпа 

 

5508 до 5511 Предиво и конец за шиење од веш-
тачки сечени влакна 

Производство од (7): 
- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготве-
ни за предење на друг начин, 

- природни влакна нерасчешла-
ни или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5512 до 5516 Ткаенини од синтетички сечени влак-
на: 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично 
предиво (7) 

 

 - Други Производство од (7):
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- хартија 
или 
Печатење придружено со нај-
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли) под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

ех Глава 56 Вата, филц и неткаени материјали, 
специјални предена, канапи, јажиња, 
ортоми и кабли и производи од нив, 
освен: 

Производство од (7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна, 
- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа, или 

- материјали за правење хартија 

 

5602 Филц, импрегниран или неимпрегни-
ран, преслечен, прекриен или лами-
ниран: 

  

 - Иглен филц Производство од (7): 
- природни влакна, или 
- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 Меѓутоа, 
- полипропилен филамент од 
тарифен број 5402, 

- полипропиленски влакна од 
тарифен број 5503 или 5506, 
или 

- канап од полипропилен фила-
мент од тарифен број 5501,  
чија деноминација во сите слу-
чаи на единичен филамент или 
влакно е помала од 9 децитек-
са, може да се користат под ус-
лов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 40% од це-
ната на производот франко 
фабрика 

 

  - Други Производство од (7): 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна нап-
равени од казеин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

5604 Конец и корд од гума, прекриени со 
текстил, текстилно предиво и ленти и 
слично од тарифен број 5404 или 
5405, импрегнирани, преслечени, 
прекриени или обложени со гума или 
пластична маса: 

  

 - Конец и корд од гума, прекриени со 
текстилен материјал 

Производство од конец или 
корд од гума, непрекриени со 
текстилен материјал 

 

 - Други Производство од (7): 
- природни влакна нерасчешла-
ни или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5605 Метализирано предиво, обвиткано или 
необвиткано, што се состои од текстил-
но предиво, ленти или слично од тари-
фен број 5404 или 5405, комбинирани 
со метал во форма на конец, ленти или 
прашок или покриени со метал 

Производство од (7):  
- природни влакна 
- нерасчешлани или подготве-
ни за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

5606 Обвиткано предиво и ленти и слично 
од тарифен број 5404 или 5405, об-
виткани (освен оние од тарифен број 
5605 и обвиткано предиво од коњски 
влакна), жанила предиво (вклучувај-
ќи  и меко жанила предиво) 

Производство од (7): 
- природни влакна 
- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

Глава 57 Теписи и други текстилни покривки 
за под: 

  

 - Од иглен филц Производство од (7): 
- природни влакна, или 
- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа  
Меѓутоа: 
- полипропилен филамент од 
тарифен број 5402, 

- полипропиленски влакна од 
тарифен број 5503 или 5506, 
или 

- канап од полипропилен фила-
мент од тарифен број 5501, 
чија деноминација во сите слу-
чаи на единичен филамент или 
влакно е помала од 9 децитек-
са, може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 40% од це-
ната на производот франко 
фабрика 
Ткаенина од јута може да се 
употреби како подлога 

 

 - Од друг филц Производство од (7): 
- природни влакна нерасчешла-
ни или подготвени за преде-
ње на друг начин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

 - Други Производство од (7):  
- предиво од кокосово влакно 
или предиво од јута, 

- синтетичко или вештачко фи-
ламент предиво, 

- природни влакна, или 
- вештачки сечени влакна не-
чешлани или подготвени за 
предење на друг начин 
Ткаенина од јута може да биде 
употребена како подлога  

 

ех Глава 58 Специјални ткаенини, тафтувани ткаени-
ни, тантела, таписерии, рески, вез, освен 

  

 - Комбинирани со конец од гума 
- Други 

Проиводство од едножично 
предиво (7) 
Производство од (7): 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна не-
расчешлани или подготвени 
за предење на друг начин, 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 или 

 

  Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

5805 Рачно ткаени таписерии од видот 
гоблени, фландриски боби, Aubusson, 
Beauvais и слично и таписерии рабо-
тени со игла (на пр. ситен бод, крсто-
сан бод), конфекционирани или не-
конфекционирани 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

5810 Вез за метража во ленти или во мотиви Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

5901 
 

Текстилни ткаенини преслечени со 
лепило или скробни материи што се 
употребуваат за надворешни корици 
за книги или слично, ткаенини за ко-
пирање, подготвена канаваца за сли-
кање, буграм и слични крути тек-
стилни ткаенини што се употребува-
ат како основи за шапки 

Производство од предиво  

5902 Корд-ткаенини за гуми од предиво од 
најлон со голема јачина или од други 
полиамиди, полиестри или вискозен 
рајон: 

  

 - Што не содржат повеќе од 90% тек-
стилни материјали по маса 

Производство од предиво  

 - Други Производство од хемиски ма-
теријали или текстилна пулпа 

 

5903 Текстилни ткаенини, импрегнирани, 
преслечени, прекриени или ламини-
рани со пластични маси, освен оние 
од тарифен број 5902 

Производство од предиво 
или 
Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

 

5904 Линолеум, сечен или несечен во фор-
ми, подни покривки што се состојат 
од преслечена или прекриена тек-
стилна подлога, сечени или несечени 
во форми 

Производство од предиво (7)  

5905 Ѕидни тапети од текстил   
 - Импрегнирани, преслечени, прекри-

ени или ламинирани со гума, плас-
тични маси или други материјали 

Производство од предиво  

 - Други Производство од (7):
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сеени влакна не-
чешлани или подготвени за 
предење на друг начин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 
или 
Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

5906 Гумирани текстилни ткаенини, освен 
оние од тарифен број 5902 

  

 - Плетени или хеклани ткаенини Производство од (7): 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна или 
подготвени за предење на 
друг начин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

 - Други ткаенини од синтетичко фи-
ламент предиво што содржи повеќе 
од 90% текстилни материјали по 
маса 

Производство од хемиски ма-
теријали  

 - Други Производство од предиво  
5907 Текстилни ткаенини на друг начин 

импрегнирани, преслечени или прек-
риени, сликани платна за театарски 
кулиси, ткаенини за ателјеа или слич-
но 

Производство од предиво 
или 
Печатење придружено со нај-
малку две подготвителни или 
завршни операции (како што се 
перење, белење, мерцеризира-
ње, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизира-
ње, импрегнирање, поправање 
и чистење од јазли), под услов 
да вкупната вредност на упот-
ребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената 
на производот франко фабрика 

 

5908 Фитили од текстил, ткаени, преплете-
ни или плетени за ламби, печки, за-
палки, свеќи или слично, жаречки 
плински мрежички и цевчесто плете-
ни мрежести ткаенини за нив, им-
прегнирани или неимпрегнирани 

  

 - Жаречки плински мрежички, им-
прегнирани 

Производство од цевчесто пле-
тена ткаенина за плински мре-
жички 

 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

5909 до 5911 Текстилни производи за употреба на 
индустријата: 

  

 - Дискови или прстени за полирање, 
освен филц од тарифен број 5911 

Производство од предиво или 
отпадни ткаенини или платна 
од тарифен број 6310 

 

 - Ткаенини кои обично се употребу-
ваат за производство на хартија или 
други технички цели, филцувани 
или нефилцувани, импрегнирани 
или неимпрегнирани, преслечени 
или непреслечени, цевчести или 
бескрајни, со единична или пове-
ќекратна основа и/или јатка или 
рамноткаени со повеќекратна осно-
ва и/или јатка од тарифен број 5911 

Производство од (7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- следните материјали: 
 
- - предиво од политетрафлуорое-
тилен (8) 

- - предиво, повеќекратно, од 
полиамид, преслечено, им-
прегнирано или прекриено 
со фенолна смола, 

- - предиво од синтетички тек-
стилни влакна од ароматич-
ни полиамиди, добиени со 
поликондензација на м-фе-
ниленедиамин и изофтална 
киселина, 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

- - монофил од политетрафлуо-
роетилен (8) 

  - - предиво од синтетички тек-
стилни влакна од поли-р-фе-
нилентерефталамид, 

- - предиво од стаклени влакна, 
преслечено со фенолна смо-
ла и опшиено со акрилно 
предиво, (8) 
- - кополиестер монофи-

ламенти од полиестер и смола 
од терефтална киселина и 1,4 
циклохексанединтанол и изоф-
талтична киселина, 
- - природни влакна, 
- - вештачки сечени влакна не-
чешлани ниту на друг начин 
обработени за предење, или 

- - хемиски материјали или 
текстилна пулпа 

 

 - Други Производство од (7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна не-
чешлани ниту подготвени за 
предење на друг начин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

Глава 60 Плетени или хеклани материјали Производство од (7): 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна не-
чешлани ниту подготвени за 
предење на друг начин или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

Глава 61 Облека и прибор за облека, плетени 
или хеклани 

  

 - Добиени со зашивање или спојува-
ње на друг начин на две или повеќе 
парчиња од плетен или хеклан ма-
теријал, сечени во форми или ди-
ректно добиени како форма 

Производство од предиво (7) (9)  

 - Други Производство од (7): 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна, не-
чешлани ниту подготвени за 
предење на друг начин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

ех Глава 62 Облека и прибор за облека, што не се 
плетени или хеклани, освен 

Производство од предиво (7) (9)  

ех 6202, 
ех 6204, 
ех 6206, 
ех 6209 и 
ех 6211 

Облека за жени, девојки и бебиња и 
прибор за облека за бебиња, везени 

Производство од предиво (9)  
или 
Производство од невезена тка-
енина, под услов да вкупната 
вредност на употребената неве-
зена ткаенина не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика (9) 

 

ех 6210 и 
ех 6216 

Огноотпорна опрема од ткаенина 
покриена со фолија од алуминизиран 
полиестер 

Производство од предиво (9)  
или 
Производство од непреслечена 
ткаенина, под услов да вкупна-
та вредност на употребената 
непреслечена ткаенина не над-
минува 40% од цената на про-
изводот франко фабрика (9) 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

6213 и 
6214 

Шамивчиња, шалови, ешарпи, мара-
ми, шамии, велови и слично 

  

 -Везени Производство од едножично (7) 
(9) небелено предиво  
или 
Производство од невезена тка-
енина, под услов да вкупната 
вредност на употребената неве-
зена ткаенина не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика (9)  

 

 - Други Производство од небелено ед-
ножично (7) (9) предиво 
или 
Изработка  проследена со печа-
тење, заедно со најмалку две 
подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, 
белење, мерцеризирање, стврд-
нување со топлина, скубење, 
валање, обработка против со-
бирање, трајна завршна обра-
ботка, декатизирање, импрег-
нирање, поправање и чистење 
од јазли) под услов да вкупната 
вредност на сите употребени 
непечатени стоки од тарифени-
те броеви 6213 и 6214  не над-
минува 47,5% од цената на 
производот франко фабрика 

 

6217 Друг готов прибор за облека, делови 
од облека или од прибор за облека, 
освен оние од тарифен број 6212 

  

 - Везени Производство од предиво (9) 
или 
Производство од невезена тка-
енина, под услов да вкупната 
вредност на употребената неве-
зена ткаенина не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика (9) 

 

 - Огноотпорна опрема од ткаенина 
покриена со фолија од алуминизи-
ран полиестер 

Производство од предиво (9)  
или 
Производство од непреслечена 
ткаенина, под услов да вкупна-
та вредност на употребената 
непреслечена ткаенина не над-
минува 40% од цената на про-
изводот франко фабрика (9) 

 

 - Меѓупостави за јаки и манжетни, 
сечени 

Производство: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 - Други Производство од предиво (9)  
ех Глава 63 Други готови производи од текстил, 

сетови, износена облека и износени 
производи од текстил, крпи, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

6301 до 6304 Ќебиња, покривки за патување, пос-
тела итн., завеси итн., други произво-
ди за внатрешно опремување 

  

 - Од филц, од неткаени материјали Производство од (7): 
- природни влакна, или 
- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

 - Други   
 - - Везени Производство од едножично 

небелено предиво (9) (10)  
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

или 
Производство од невезена тка-
енина (освен плетена или хек-
лана), под услов да вкупната 
вредност на употребената неве-
зена ткаенина не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

 - - Други Производство од едножично 
небелено предиво (9) (10) 

 

6305 Вреќи и вреќички што се употребува-
ат за пакување на стоки 

Производство од (7): 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна не-
чешлани или подготвени за 
предење на друг начин, или 

- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

6306 Церади, платнени покривки и завеси 
против сонце,  шатори, едра за бро-
дови, штици за едрење или сувозем-
ни возила, производи за кампување: 

  

 - Од неткаени материјали Производство од (7) (9): 
- природни влакна, или 
- хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

 - Други Производство од едножично 
небелено предиво(7) (9) 
 

 

6307 Други готови производи, вклучувајќи 
и модни кројки за облека 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

6308 Сетови што се состојат од ткаенини и 
предиво, со или без прибор, за изра-
ботка на простирки, таписерии, везе-
ни чаршафи или салфети или слични 
текстилни производи во пакувања за 
продажба на мало 

Секој предмет во сетот се да го 
исполнува правилото кое би се 
применувало врз него до колку 
не би бил вклучен во сетот. 
Меѓутоа, може да се содржани 
и производи без потекло, под 
услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 15% од це-
ната на сетот франко фабрика 

 

ех Глава 64 Обувки, гамаши и слични производи; 
делови на тие производи; освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од склопови од лица залепени 
за ѓонови или за други компо-
ненти за ѓонови од тарифен 
број 6406 

 

6406 Делови на обувки (вклучувајќи и ли-
ца, споени или неспоени со ѓонови 
што не се надворешни), заменливи 
влошки, подлошки за петици и слич-
ни производи, гамаши, доколенки и 
слични производи и нивни делови 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 65 Покривки за глава и нивни делови, 
освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

6503 Шапки од филц и други покривки за 
глава од филц, изработени од тулци, 
конуси или други производи од тари-
фен број 6501, поставени или непос-
тавени, украсени или неукрасени 

Производство од предиво или 
текстилни влакна (9) 

 

6505 Шапки и други покривки за глава, пле-
тени или хеклани, или изработени од 
тантела, филц или други текстилни ма-
теријали, метражни (но не во ленти), 
поставени или непоставени, украсени 
или неукрасени, мрежи за коса од кој 
било материјал, поставени или непос-
тавени, украсени или неукрасени 

Производство од предиво или 
текстилни влакна (9) 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех Глава 66 Чадори, чадори за сонце, стапови, 
стапови-столови, камшици, камшици 
за јавање и нивни делови, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

6601 Чадори и чадори за сонце (вклучувај-
ќи и стапови-чадори, чадори за дво-
рови и слични чадори) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

Глава 67 Подготвени перја и пердуви и произ-
води од перја или пердуви, вештачко 
цвеќе, производи од човечка коса 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 68 Производи  од камен, гипс, цемент, 
азбест, момирок и слични материја-
ли, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 6803 Производи од шкрилец или од агло-
мериран шкрилец 

Производство од обработен 
шкрилец  

ех 6812 Производи од азбест, производи од 
смеси со основа од азбест или од 
смеси со основа од азбест и магнези-
умкарбонат 

Производство од материјал од 
кој и да е тарифен број  

ех 6814 Производи од момирок, вклучувајќи 
и агломериран или реконструиран 
момирок, врз подлога од хартија, 
картон или други материјали 

Производство од обработен 
момирок (вклучувајќи и агло-
мериран или реконструиран 
момирок) 

 

Глава 69 Керамички производи Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 70 Стакло и производи од стакло, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 7003 
ех 7004 и 
ех 7005 

Стакло со нерефлектирачки слој Производство од материјали од 
тарифен број 7001  

7006 Стакло од тарифен број 7003, 7004 и 
7005, свиткано, со обработени рабови, 
гравирано, дупчено, емајлирано или 
обработено на друг начин, но не враме-
но ниту споено со други материјали: 

  

 - супстрати на стаклени плочи пресле-
чени со диелектричен тенок филм, 
полуспроводнички профил, во сог-
ласност со SEMII стандардите (11) 

Производство од материјали 
(супстрати) од тарифен број 
7006 

 

 - друго Производство од материјали од 
тарифен број 7001  

7007 Сигурносно стакло, од стврднато (ка-
лено) или слоевито стакло 

Производство од материјали од 
тарифен број 7001  

7008 Повеќеѕидни изолациони елементи 
од стакло 

Производство од материјали од 
тарифен број 7001  

7009 Огледала од стакло, врамени или нев-
рамени, вклучувајќи и ретровизори 

Производство од материјали од 
тарифен број 7001  

7010 Балони, шишиња, матарки, тегли, 
лонци, фиоли, ампули и други кон-
тејнери од стакло, што се употребу-
ваат за транспорт или пакување на 
стоки, тегли од стакло за конзервира-
ње, затки, капаци и други затворачи 
од стакло 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот  
или 
Сечење на производи од стак-
ло, под услов вредноста на не-
сеченото стакло да не надми-
нува 50% од фабрината цена на 
производот 

 

7013 Производи од стакло што се употре-
буваат за на маса, в кујна, тоалет, 
канцеларија, за внатрешна декораци-
ја или сл. цели, (освен оние од тари-
фен број 7010 и 7018) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот  
или 
Сечење на производи од стак-
ло, под услов да вкупната вред-
ност на употребеното несечено 
стакло не надминува 50% од 
цената на производот франко 
фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

или 
Рачно декорирање (освен сви-
лопечат) на рачно дувани стак-
лени производи, под услов да 
вкупната вредност на рачно ду-
ваните стаклени производи не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

ех 7019 Производи (освен предиво) од стак-
лени влакна 

Производство од: 
- необоени иверки, пасма, пре-
диво или деланки, или 

- стаклена волна 

 

ех Глава 71 Природни или одгледувани бисери, 
скапоцени или полускапоцени каме-
ња, благородни метали, метали прек-
риени со благородни метали и произ-
води од нив, имитации на накит, ме-
тални пари, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 7101 Природни или одгледувани бисери, 
сортирани и привремено нанижани 
заради полесен транспорт 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 7102, 
ех 7103 и 
ех 7104 

Обработени скапоцени или полуска-
поцени камења (природни, синтетич-
ки и реконструирани) 

Производство од необработени 
скапоцени или полускапоцени 
камења 

 

7106, 7108 и 
7110 

Благородни метали: 
 

  

 - Необработени Производство од материјали од 
кои и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифните броеви 
7106, 7108 и 7110 
или 
Електролитичка, термичка или 
хемиска сепарација на благо-
родни метали од тарифене број 
7106, 7108 или 7110 
или 
Легирање на благородни мета-
ли од тарифен број 7106, 7108 
или 7110 еден со друг или со 
неблагородни метали 

 

 - Полуобработени или во форма на 
прав 

Производство од необработени 
благородни метали 

 

ех 7107 
ех 7109 и 
ех 7111 

Метали прекриени со благородни ме-
тали, полуобработени 

Производство од метали прек-
риени со благородни метали, 
необработени 

 

7116 Предмети од природни или одгледу-
вани бисери, од скапоцени или по-
лускапоцени камења (природни, син-
тетички или реконструирани) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

7117 Имитации на накит Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 
или 
Производство од делови од 
неблагородни метали, непрес-
лечени ниту покриени со бла-
городни метали, под услов да 
вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 50% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

ех Глава 72 Железо и челик, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

7207 Полупроизводи од железо или неле-
гиран челик 

Производство од материјали од 
тарифен број 7201, 7202, 7203, 
7204 или 7205 

 

7208 до 7216 Рамно валани производи, шипки и 
прачки, аголни профили, форми, исе-
чоци од железо или нелегиран челик 

Производство од инготи или 
други примарни форми од та-
рифен број 7206 

 

7217 Жица од железо или нелегиран челик Производство од полуобрабо-
тени материјали од тарифен 
број 7207 

 

ех 7218, 7219 
до 7222 

Полупроизводи, рамно валани произ-
води, шипки и прачки, аголни профи-
ли, форми и исечоци од не�рѓосувач-
ки челик 

Производство од инготи или 
други примарни форми од та-
рифен број 7218 

 

7223 Жица од не�рѓосувачки челик Производство од полуобрабо-
тени материјали од тарифен 
број 7218 
 

 

ех 7224, 7225 
до 7228 

Полупроизводи, рамно валани произ-
води, топло валани шипки и прачки, 
во неправилно намотани макари, аг-
лести профили, форми и исечоци од 
друг легиран челик, шупливи шипки 
и прачки за дупчење, од легиран или 
нелегиран челик 

Производство од инготи или 
други примарни форми од та-
рифен број 7206, 7218 или 7224

 

7229 Производи од друг легиран челик Производство од полуобрабо-
тени материјали од тарифен 
број 7224 

 

ех Глава 73 Производи од железо или челик, ос-
вен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 7301 Лимени столбови Производство од материјали од 
тарифен број 7206 

 

7302 Материјали за изградба на железнич-
ки или трамвајски колосеци од желе-
зо или челик, следните: 
шини, шини-водилки и запчести ши-
ни, свртнички јазичиња, срцишта, по-
тегачки стапови и други делови од 
свртници, прагови, спојници, столо-
ви, клинови на столови, подложни 
плочки (плочки на основа), шински 
штипалки и друг материјал специјал-
но направен за составување или пос-
тавување шини 

Производство од материјали од 
тарифен број 7206 

 

7304, 7305 
и 7306 

Цевки и шупливи профили од железо 
(освен од леано железо) или челик 

Производство од материјали од 
тарифен број 7206, 7207, 7218 
или 7224 

 

ех 7307 Прибор за цевки од не�рѓосувачки 
челик (ISO  
X5 CrNiMo 1712) што се состои од 
неколку дела 

Обликување, дупчење, провле-
кување, отточување и обработ-
ка со насочен млаз на ковани 
метални плочи, под услов да 
вкупната вредност на кованите 
метални плочи не надминува 
35% од цената на производот 
франко фабрика 

 

7308 Конструкции (освен монтажни згра-
ди од тарифен број 9406) и делови од 
конструкции (на пр. мостови и сек-
ции на мостови, врати за брани, кули, 
решеткасти столбови, покриви, пок-
ривни рамки, врати и прозорци и 
нивни рамки и прагови за врати, ро-
летни, огради и столбови), од железо 
или челик, плочи, прачки, аглести 
профили, форми, секции, цевки и 
слично, подготвени за употреба во 
конструкции, од железо или челик 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, не може да се користат за-
варени аглести профили, фор-
ми и секции од тарифен број 
7301 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

7315 Синџири против лизгање Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од тарифен број 7315 не над-
минува 50% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

ех Глава 74 Бакар и производи од бакар, освен: Производство: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во  кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

7401 Бакренец, цемент-бакар (преципитат 
на бакар) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

7402 Нерафиниран бакар, бакарни аноди 
за електролитичко рафинирање 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

7403 Рафиниран бакар и легури на бакар, 
необработени 

  

 - Рафиниран бакар Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

 - Легури на бакар и рафиниран бакар 
што содржат други елементи 

Производство од рафиниран 
бакар, необработен, или отпа-
доци или остатоци од бакар 

 

7404 Отпадоци и остатоци од бакар Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

7405 Предлегури на бакар Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 75 Никел и производи од никел, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика  

 

7501 до 7503 Никелов камен-мате, синтероксиди 
на никел и други меѓупроизводи на 
металургијата на никел, необработен 
никел, отпадоци и остатоци од никел 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 76 Алуминиум и производи од алумини-
ум, освен: 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

7601 Необработен алуминиум Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 или 
Производство со термичка или 
електролитичка постапка од 
нелегиран алуминиум или от-
падоци и остатоци од него 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

7602 Отпадоци или остатоци од алумини-
ум 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 7616 Производи од алуминиум, освен газа, 
платно, решетка, мрежа, ограда, ткае-
нина за појачување и слични матери-
јали (вклучувајќи и бескрајни ленти) 
од алуминиумска жица и проширен 
метал на алуминиум 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот. Меѓутоа, може 
да се користат газа, платно, 
решетка, мрежа, ограда, ткае-
нина за појачување и слични 
материјали (вклучувајќи и 
бескрајни ленти) од алумини-
умска жица или проширен 
метал на алуминиум, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

Глава 77 Резервирана за можна употреба во 
ХС во иднина 

  

ех Глава 78 Олово и производи од олово, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

7801 Необработено олово   
 - Рафинирано олово Производство од олово во 

прачки или �работно� олово 
 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, не може да се користат ос-
татоци и отпадоци од тарифен 
број 7802 

 

7802 Отпадоци и остатоци од олово Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 79 Цинк и производи од цинк, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

7901 Необработен цинк Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, не може да се користат ос-
татоци и отпадоци од тарифен 
број 7902 

 

7902 Отпадоци и остатоци од цинк Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 80 Калај и производи од калај, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8001 Необработен калај Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, не може да се користат ос-
татоци и отпадоци од тарифен 
број 8002 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

8002 и 8007 Отпадоци и остатоци од калај, други 
производи од калај 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

Глава 81 Други прости метали, кермети, про-
изводи од нив: 

  

 - Други прости метали, обработени, 
производи од нив 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од истиот тарифен број како и 
производот не надминува 50% 
од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - Други Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех Глава 82 Алати, орудија, ножарски производи, 
лажици и виљушки, од прости мета-
ли, нивни делови од прости метали, 
освен: 

Производство во кое  сите 
употребени материјали се рас-
поредуваат во тарифен број во 
кој не е содржан производот 

 

8206 Алат од два или повеќе тарифен бро-
еви од 8202 до 8205, во сетови за 
продажба на мало 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифните броеви 
8202 до 8205. Меѓутоа, алатите 
од тарифените броеви 8202 до 
8205 може да се вклучат во се-
тот, под услов да нивната вкуп-
на вредност не надминува 15% 
цената на сетот франко фабри-
ка 

 

8207 Изменлив алат за рачни алати, со или 
без електричен погон, или за алатни 
машини (на пр. за пресување, кова-
ње, штанцување, пунктирање, намо-
тување, дупчење, глодање, обликува-
ње или одвртување), вклучувајќи и 
матрици за извлекување или екстру-
дирање на метал и алат за дупчење на 
карпи и земја 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8208 Ножеви и сечила за машини или за 
механички направи 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 8211 Ножеви со сечила, незабени или не 
(вклучувајќи и градинарски ножеви) 
освен ножеви од тарифен број 8208 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може да се користат сечи-
ла за ножеви и рачки од прости 
метали 

 

8214 Други ножарски производи (на пр. 
машини за стрижење, месарски или 
кујнски сатари, месарски секири и 
ножеви за сецкање месо и ножеви за 
хартија), сетови и направи за мани-
кир или педикир (вклучувајќи и тур-
пии за нокти) 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може да се користат рачки 
од прости метали 

 

8215 Лажици, виљушки, црпалки, лопатки 
за сервирање торта, ножеви за риба, 
за путер, штипки за шеќер и сл. кујн-
ски и трпезен прибор 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може да се користат рачки 
од прости метали 

 

ех Глава 83 Разни производи од прости метали, 
освен за:  

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 8302 Други окови, прибор и сл. производи за 
згради и автоматски затворачи за врати

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

тоа, може да се користат дру-
гите материјали од тарифен 
број 8302, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надми-
нува 20% од цената на произ-
водот франко фабрика 

ех 8306 Статуети и други орнаменти од прос-
ти метали 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, може да се користат други 
материјали од тарифен број 
8306, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 
30% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех Глава 84 Нуклеарни реактори, котли, машини 
и механички уреди, нивни делови, 
освен: 

Производство во кое: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8401 Нуклеарни горивни елементи Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот (12) 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8402 Котли за производство на водена или 
друга пареа (освен котли за централ-
но греење со топла вода, што можат 
да произведат и пареа со низок при-
тисок), котли за прегреана вода 

Производство во кое: 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8403 и  
ех 8404 

Котли за централно греење, освен од 
оние од тарифен број 8402 и помош-
ни уреди за котли за централно грее-
ње 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние на тарифните броеви 
8403 и 8404 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8406 Турбини на вода и друга пареа Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8407 Клипни мотори со внтарешно согору-
вање, со палење со помош на свеќич-
ки со наизменично или ротационо 
движење на клип 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8408 Клипни мотори со внатрешно согору-
вање, со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел мотори) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8409 Делови погодни исклучително или 
главно за мотори од тарифен број 
8407 или 8408 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8411 Турбо млазни мотори, турбо пропе-
лери и други гасни турбини 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

8412 Други машини и мотори Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 8413 Пумпи за потиснување со ротационо 
движење 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8414 Индустриски вентилатори, дувалки и 
слично 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8415 Уреди за климатизација со вентилатор 
на моторен погон и елементи за мену-
вање на температура и влажност, вклу-
чувајќи и машини во кои влажноста не 
може да се регулира одвоено 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8418 Фрижидери, замрзнувачи и друга оп-
рема за ладење или замрзнување, 
електрични или други, топлотни пум-
пи, освен уреди за климатизација од 
тарифен број 8415 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот,  

- во кое вредноста на сите упот-
ребени материјали  не надми-
нува 40% од цената на произ-
водот франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали кои 
не се со потекло не ја надми-
нува вредноста на сите упот-
ребени материјали со потекло

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8419 Машини за индустријата за произ-
водство на дрво, хартиена маса, хар-
тија и картон 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од ис-
тиот тарифен број како  и 
производот не надминува 
25% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8420 Каландери или други машини за ва-
лање, освен за метали или стакло, и 
цилиндри за нив 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од ис-
тиот тарифен број како  и 
производот не надминува 
25% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8423 Машини за мерење (освен ваги со 
осетливост од 5 cg или повеќе), вклу-
чувајќи и машини за броење или кон-
трола, кои работат врз база на мере-
ње маса, тегови за машини за мерење 
од сите видови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали  не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

8425 до 8428 Машини за дигање, манипулација, 
товарење или истовар 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифен број 8431 не надмину-
ва 10% од цената на произво-
дот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8429 Самодвижечки булдожери, аглодозе-
ри, гредери, порамнувачи, скрепери, 
механички лопати, багери, натовару-
вачи со лопата, машини за набивање 
и валјаци за патишта 

  

 - Валјаци за патишта Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 -Други Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифен број 8431 не надмину-
ваат 10% од цената на произ-
водот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8430 Други подвижни машини за сортира-
ње, рамнење, стругање, копање, на-
бивање, вадење или дупчење, за зем-
ја, минерали или руди, машини за на-
бивање и вадење столбови, снежни 
плугови и дувалки за снег 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
уптребени материјали од та-
рифен број 8431 не надмину-
ва 10% од цената на произво-
дот франко фабрика  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8431 Делови погодни за употреба исклу-
чително или главно со валјаци за па-
тишта 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8439 Машини за производство на пулпа од 
влакнести целулозни материјали или 
за производство или довршување на 
хартија или картон 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјалите од 
истиот тарифен број како и 
производот не надминува 
25% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8441 Други машини за преработка на хар-
тиена маса, хартија или картон, вклу-
чувајќи и машини за сечење од сите 
видови 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјалите од 
истиот тарифен број како и 
производот не надминува 
25% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

8444 до 8447 Машини од овие тарифен броеви за 
употреба во текстилната индсутрија 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 8448 Помошни машини за употреба со ма-
шини од тарифен број 8444 и 8445 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8452 Машини за шиење, освен машини за 
прошивање книги од тарифен број 
8440, мебел, пултови и капаци посеб-
но направени за машини за шиење, 
игли за машини за шиење 

  

 - Машини за шиење (пришивање са-
мо со убод) со глави чија тежина не 
надминува 16 кг без мотор или 17 
кг со мотор 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, 

- вредноста на употребените 
материјали без потекло, при 
составувањето на главата (без 
мотор) не ја надминува вред-
носта на сите употребени ма-
теријали со потекло, и 

- употребените механизми за 
затегнување на конецот, за 
цик-цак и кроше се со потек-
ло 

 

 - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8456 до  
8466 

Алатни машини и машини и нивни 
делови и прибор од тарифен број 
8456 до 8466 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8469 до 8472 Канцелариски машини (на пр. маши-
ни за пишување, за сметање, за авто-
матска обработка на податоци, за ум-
ножување, за сортирање) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8480 Калапници за леарници на метали, 
моделни плочи, модели за калапи, ка-
лапи за метал (освен калапи за инго-
ти), метални карбиди, стакло, мине-
рални материјали, гума или пластич-
ни маси 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8482 Топчести или валчести лежишта Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8484 Заптивки и сл. спојки од метални 
листови комбинирани со друг мате-
ријал или од два или повеќе слоеви 
од метал, сетови или колекции од 
заптивки и слични спојки, различни 
по состав, во ќесиња, обвивки или сл. 
пакувања, механички жигови 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8485 Делови на машини без електрични 
приклучоци, изолатори, калеми, кон-
такти или други електрични делови, 
што не се споменати ниту опфатени 
на друго место во оваа глава 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 85 Електрични машини и опрема и нив-
ни делови, апарати за снимање и реп-

ј

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-

Производство во кое 
вредноста на сите 

б ј
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

родукција на звук, телевизиски апа-
рати за снимање и репродукција на 
слики и звук, и делови и прибор за 
овие производи, освен: 

рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8501 Електромотори и електрични генера-
тори (освен генераторски агрегати) 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифен број 8503 не надмину-
ва 10% од цената на произво-
дот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8502 Електрични генераторски агрегати и 
ротациони конвертори 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифните броеви 8501 и 8503 не 
надминува 10% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8504 Уреди за напојување со електрична 
енергија за машини за автоматска об-
работка на податоци 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 8518 Микрофони и нивни стативи, звучни-
ци, немонтирани или монтирани во 
звучни кутии, аудиофреквенциски 
електрични засилувачи, електрични 
комплети за засилување на звук 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8519 Грамофони, со или без сопствен за-
силувач, касетофони и други апарати 
за репродукција на звук што немаат 
вграден уред за снимање на звук 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8520 Магнетофони и други апарати за сни-
мање на звук, со или без вграден 
уред за репродукција на звук 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8521 Апарати за снимање или репродукци-
ја на слика, со или без вграден виде-
отјунер 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

8522 Делови и прибор погодни за употре-
ба исклучително или главно за апара-
ти од тарифен број 8519 до 8521 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8523 Подготвени неснимени подлоги за 
звучни снимања и слични снимања 
на други појави, освен производите 
од глава 37 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8524 Плочи, ленти и други снимени под-
логи за звучни и други слично сниме-
ни појави, вклучувајќи матрици и 
галвански отпечатоци за производ-
ство на плочи, со исклучок на произ-
водите од глава 37 

  

 - Матрици и галвански отпечатоци за 
производство на плочи 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифен број 8523 не надмину-
ва 10% од цената на произво-
дот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8525 Предаватели за радиотелефонија, ра-
диотелеграфија, радиодифузија или 
телевизија, со или без вграден приме-
ник или апарат за снимање или реп-
родукција на звук, телевизиски каме-
ри, видеокамери за неподвижни сли-
ки и други видеокамери за снимање 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8526 Радари, помошни уреди за  радиона-
вигација и уреди за радиодалечинско 
управување 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8527 Приемници за радиотелефонија, ра-
диотелеграфија или радиодифузија, 
вклучувајќи и приемници комбини-
рани во исто куќиште со апарат за 
снимање или репродукција на звук 
или со часовник 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8528 Телевизиски  приемници, со или без 
вградени радиоприемници или апара-
ти за снимање или репродукција на 
звук или слика, видеомонитори и ви-
деопроектори 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло  

8529 Делови погодни за употреба исклу-
чително или главно за апарати од та-
рифните броеви 8525 до 8528 

  

 - Погодни за употреба исклучително 
или главно за апарати за снимање 
или репродукција на слика 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8535 и 
8536 

Електрични апарати за вклучување и 
исклучување или за заштита на елек-
трични струјни кола, или за правење 
спој со или во електрични струјни 
кола 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифен број 8538 не надмину-
ва 10% од цената на произво-
дот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8537 Табли, плочи, конзоли, маси, ормани 
и други основи опремени со два или 
повеќе апарати од тарифен број 8535 
или 8536, за електрично управување 
или дистрибуција на електрична 
енергија, вклучувајќи ги и оние со 
вградени инструменти или апарати 
од глава 90, и апарати за нумеричко 
управување, освен апаратите за вклу-
чување и исклучување од тарифен 
број 8517 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифен број 8538  не надмину-
ва 10% од цената на произво-
дот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8541 Диоди, транзистори и слични полус-
проводнички елементи, освен полус-
проводнички плочки с# уште неисе-
чени во чипови 

Производство:  
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8542 Електронски интегрирани кола и 
микросклопови 

  

 - монолитни интегрирани кола Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифните броеви 8541  и 8542 
не надминува 10% од цената на 
производот франко фабрика 
или  
Постапка на дифузија (во која 
интегрираните кола се форми-
раат на полупроводнички супс-
трат со селективно воведување

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

на соодветен допант), сооста-
вени или несеоставени и/или 
тестирани во држава која не е 
една од договорните страни 

 - друго Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведените 
граници, вредноста на сите 
употребени материјали од та-
рифните броеви 8541  и 8542 
не надминува 10% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8544 Изолирана жица (вклучувајќи и емај-
лирана или анодизирана), кабли 
(вклучувајќи и коаксијални кабли)  и 
други изолирани електрични спро-
водници, со или без конектори, кабли 
од оптички влакна, изработени од по-
единечно обвиткани влакна, комби-
нирани или не со електрични спро-
водници или со конектори 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8545 Јаглеродни електроди, јаглеродни 
четки, јаглерод за светилки, јаглерод 
за батерии и други производи од гра-
фит или друг јаглерод, со или без ме-
тал, за електрични намени 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8546 Електрични изолатори од кој било 
материјал 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8547 Изолациони делови за електрични 
машини, уреди или опрема, целосно 
изработени од изолациони материја-
ли, освен со некои помали компонен-
ти од метал (на пр. приклучоци со на-
вој) вградени за време на пресување-
то единствено заради спојување, ос-
вен изолаторите од тарифен број 
8546, цевки за електрични спровод-
ници и спојници за нив, од прости 
метали обложени со изолационен ма-
теријал 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8548 Отпадоци и остатоци од галвански 
елементи, галвански батерии и елек-
трични акумулатори, потрошени гал-
вански елементи, потрошени галван-
ски батерии и потрошени електрични 
акумулатори, електрични делови на 
машини или апарати, што не се спо-
менати ниту опфатени на друго мес-
то во оваа глава 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 86 Железнички или трамвајски локомо-
тиви, шински возила и нивни делови, 
железнички или трамвајски шински 
склопови, прибор и нивни делови, 
механичка (вклучувајќи и електроме-
ханичка) сигнална опрема за сообра-
ќај од сите видови, освен за: 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8608 Железнички и трамвајски шински 
склопови и прибор, механичка (вклу-
чувајќи и електромеханичка) опрема 
за сигнализација, сигурност или кон-
трола со сообраќајот на железници, 
трамваи, патишта, внатрешни водени 
патишта, паркиралишта, пристаниш-
ни инсталации или аеродроми, нивни 
делови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех Глава 87 Возила, освен железнички или трам-
вајски шински возила, и нивни дело-
ви и прибор, освен: 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

8709 Самоодни работни колички, без уре-
ди за дигање или манипулација, што 
се користат во фабрики, складишта, 
пристаништа или на аеродроми, за 
превоз на стока на куси растојанија, 
влечни возила што се користат на 
пероните на железничките станици, 
делови на наведените возила 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8710 Тенкови и други оклопни борбени 
моторни возила, опремени или неоп-
ремени со оружје и делови за тие во-
зила 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8711 Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) и 
велосипеди опремени со помошен 
мотор, со или без бочна приколка, 
бочни приколки: 

  

 - Со клипен ротационен мотор со 
внатрешно согорување со зафатни-
на на цилиндрите: 

  

 - - до 50 см3 Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 20% од 
цената на производот 
франко фабрика 
 

 - - над 50 см3 Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 
 

 - Други Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потекло не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8712 Велосипеди без топчести лежишта Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оние од тарифен број 8714 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8715 Детски колички и нивни делови Производство :
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

8716 Приколки и полуприколки, други во-
зила што не се на механички погон, 
нивни делови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 88 Воздухоплови, вселенски летала и 
нивни делови, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 8804 Ротуши (ротошути) Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 8804 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

8805 Опрема за лансирање воздухоплови, 
палубни сопирачи и слична опрема, 
земни тренажери за летање, делови 
за наведените производи 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

Глава 89 Бродови, чамци и пловни конструк-
ции 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, не може да се употребува-
ат бродски трупови од тарифен 
број 8906 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 90 Оптички фотографски, кинематог-
рафски, мерни, контролни, прецизни, 
медицински или хируршки инстру-
менти и нивни апарати, нивни делови 
и прибор, освен: 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9001 Оптички влакна и снопови од оптич-
ки влакна, кабли од оптички влакна, 
освен оние од тарифен број 8544, 
листови и плочи од поларизирачки 
материјал, леќи (вклучувајќи и кон-
тактни леќи), призми, огледала и дру-
ги оптички елементи од кој и да е ма-
теријал, немонтирани, освен елемен-
ти од стакло што не се оптички обра-
ботени 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9002 Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи од кој и да е матери-
јал, монтирани,  што се делови или 
прибор на инструменти или апарати, 
освен елементи од стакло што не се 
оптички обработени 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9004 Очила, заштитни очила и слични 
производи, корективни, заштитни 
или други 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 9005 Дурбини со  еден и со два објектива, 
други оптички телескопи, и нивни 
постаменти, освен астрономски реф-
рактори и нивни постаменти 

Производство :
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, 

- во кое вредноста на сите упот-
ребени материјали не надмину-
ва 40% од цената на произво-

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

дот франко фабрика, и 
- во кое вредноста на сите 
употребени материјали што 
без потеко не ја надминува 
вредноста на сите употребени 
материјали со потекло 

ех 9006 Фотографски апарати (освен кинема-
торафски камери), фотографски 
флеш-апарати, флеш-светилки, освен 
флеш-светилки со електрично напо-
јување 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот,  

- во кое вредноста на сите упот-
ребени материјали не надмину-
ва 40% од цената на произво-
дот франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали без 
потеко не ја надминува вред-
носта на сите употребени ма-
теријали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9007 Кинематографски камери и проекто-
ри, вклучувајќи ги и оние со вграде-
ни апарати за снимање или репродук-
ција на звук 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот,  

- во кое вредноста на сите упот-
ребени материјали не надми-
нува 40% од цената на произ-
водот франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали без 
потеко не ја надминува вред-
носта на сите употребени ма-
теријали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9011 Сложени оптички микроскопи, вклу-
чувајќи ги и оние за микрофотогра-
фија, микрокинематографија или 
микропроекција 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот,  

- во кое вредноста на сите упот-
ребени материјали не надми-
нува 40% од цената на произ-
водот франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали без 
потеко не ја надминува вред-
носта на сите употребени ма-
теријали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 9014 Други навигациони инструменти и 
апарати 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9015 Геодетски (вклучувајќи и фотогра-
метриски), хидрографски, океаног-
рафски, хидролошки, метеоролошки 
или геофизички инструменти и апа-
рати, освен компаси, далномери 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9016 Ваги со осетливост од 5 cg или пове-
ќе, со или без тегови 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9017 Инструменти за цртање, обележува-
ње или математичко сметање (на пр. 
апарати за цртање, пантографи, агло-
мери, прибор за цртање, логаритме-
ри, калкулатори во форма на тркалез-
на плоча), инструменти за мерење 
должина што се држат в рака (на пр. 
мерни прачки и ленти, микрометар-
ски мерила, мерила со нониус), што 
не се споменати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9018 Инструменти и апарати за медицина, 
хирургија, стоматологија или ветери-
на, вклучувајќи и сцинтиграфски апа-
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

рати, други електромедицински апа-
рати и инструменти за испитување на 
видот 

 - Стоматолошки столчиња со вграде-
на стоматолошка опрема или стома-
толошки плукалници 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, вклу-
чувајќи и други материјали од 
тарифен број 9018 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

 - Други Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9019 Апарати за механотерапија, апарати 
за масажа, апарати за психолошки 
тестирања, апарати за озонотерапија, 
оксигенотерапија, аеросол терапија, 
вештачко дишење или други тера-
певтски апарати за дишење 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9020 Други апарати за дишење и гас-ма-
ски, освен заштитни маски без меха-
нички делови и изменливи филтри 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 25% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9024 Машини и апарати за испитување на 
тврдост, јакост, компресибилност, 
еластичност или други механички 
својства на материјалите (на пр. ме-
тали, дрво, текстил, хартија, пластич-
на маса) 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9025 Хидрометри и слични плутачки инс-
трументи, термометри, пирометри, 
барометри, хигрометри и психромет-
ри, со или без можност за регистри-
рање, и комбинации на овие инстру-
менти 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9026 Инструменти и апарати за мерење 
или контрола на протокот, нивото, 
притисокот или други променливи 
големини на течности или гасови (на 
пр. мерачи на протокот, покажувачи 
на нивото, манометри, мерачи на ко-
личеството топлина), освен инстру-
менти и апарати од тарифен број 
9014, 9015, 9028 или 9032 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9027 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи (на пр. поларимет-
ри, рефрактометри, спектрометри, 
апарати за анализа на гас или чад), 
инструменти и апарати за мерење 
или контрола на вискозитет, пороз-
ност, експанзија, површински напон 
и сл., инструменти и апарати за мере-
ње или контрола на количества топ-
лина, звук или светлина (вклучувајќи 
и експозиометри), микротоми 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9028 Мерачи на потрошувачката или про-
изводството на гасови, течности или 
електрицитет, вклучувајќи и мерачи 
за нивно баждарење 

  

 - Делови и прибор Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

 - Други Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потеко не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9029 Бројачи на вртежи,  бројачи на произ-
водство, таксиметри, бројачи на кило-
метри, бројачи на чекори и сл., покажу-
вачи на брзината и тахометри, освен 
оние кои се распоредуваат  во тарифен 
број 9014 или 9015, стробоскопи 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9030 Осцилоскопи, спектрални анализато-
ри и др. инструменти и апарати за 
мерење и контрола на количества 
електрицитет, освен мерачите од та-
рифен број 9028, инструменти и апа-
рати за мерење или откривање алфа, 
бета, гама, рендгенски, космички или 
др. јонизирачки зрачења 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9031 Инструменти, апарати и машини за 
мерење или контрола што не се спо-
менати ниту опфатени на друго мес-
то во оваа глава, проектори на про-
фили 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9032 Инструменти и апарати за автоматска 
регулација или контрола 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9033 Делови и прибор (што не се спомена-
ти или опфатени на др. место во оваа 
глава) за машини, уреди, инструмен-
ти или апарати од Глава 90 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 91 Часовници и рачни часовници и нив-
ни делови, освен: 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9105 Други часовници Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потеко не ја над-
минува вредноста на сите упот-
ребени материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9109 Механизми за часовници, комплетни 
и составени 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот 
франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени 
материјали без потеко не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со по-
текло 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9110 Комплетни механизми за часовници 
(лични и други) несоставени или де-
лумно составени (механизми во сето-
ви), некомплетни механизми за ча-
совници (лични и други), составени, 
недовршени механизми за часовници 
(лични и други) 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% 
од цената на производот фран-
ко фабрика, и 

- во рамките на горенаведеното 
граници, употребените матери-
јали од тарифен број 9114 не 
надминуваат 10% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

9111 Кутии за лични часовници и делови 
од кутии 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9112 Кутии за часовници и кутии од сли-
чен вид за други производи од оваа 
глава и делови од кутии 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 30% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9113 Ремени, синџирчиња и гривни за рач-
ни часовници и делови за ремени, 
синџирчиња и гривни 

  

 - Од неблагородни метали, никлува-
ни или нениклувани, или преслече-
ни со благороден метал 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

Глава 92 Музички инструменти, делови и при-
бор за овие производи 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

 

Глава 93 Оружје и муниција, нивни делови и 
прибор 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

Глава 94 Мебел, постела, мадраци, носачи на 
мадраци, перници и слични полнети 
производи, ламби и други светлечки 
тела, што не се споменати ниту вклу-
чени на друго место, осветлени зна-
ци, осветлени плочки со имиња и сл., 
монтажни згради, освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

ех 9401 и 
ех 9403 

Мебел од неблагородни метали што 
содржи неполнет памучен материјал 
со тежина од 300 гр/м2 или помалку 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 
или 
Производство од памучен ма-
теријал што е веќе изработен 
во форма готова за употреба со 
материјали од тарифен број 
9401 или 9403, под услов да: 
- вредноста на материјалот не 
надминува 25% од цената на 
производот франко фабрика, и 

- сите други употребени мате-
ријали се со потекло и се рас-
поредуваат во тарифни брое-
ви различни од тарифен број 
9401 или 9403 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
франко фабрика 

9405 Ламби и светлечки тела, вклучувајќи 
и рефлектори и спот-рефлектори и 
нивни делови што не се споменати 
ниту опфатени на друго место, освет-
лени знаци, осветлени плочки со 
имиња и слично, со постојано фикси-
ран светлосен извор и нивни делови, 
што не се споменати ниту опфатени 
на друго место 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9406 Монтажни згради Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 
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Тарифен број 
на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без 
потекло, со која се стекнува статус на производ со по-

текло 
(1) (2)           (3)                        или                 (4) 

ех Глава 95 Играчки, реквизити за друштвени иг-
ри и спорт, нивни делови и прибор, 
освен: 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

9503 Други играчки, смалени модели и 
слични модели за игра, со или без по-
гон, сложувалки од сите видови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 9506 Палки за голф и нивни делови Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен од 
оној на производот. Меѓутоа, за 
правење на глави на палките за 
голф може да се користат грубо 
обликувани парчиња 

 

ех Глава 96 Разни производи, освен: Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 

 

ех 9601 и  
ех 9602 

Производи од материјали од живо-
тинско, растително или минерално 
потекло за резбарење 

Производство од �обработени� 
материјали за резбарење од ис-
тиот тарифен број како и про-
изводот 

 

ех 9603 Метли и четки (освен метли од шибје 
и слично и четки од крзно од куна 
или верверица), механички направи 
за чистење на под што се држат в ра-
ка, без мотор, влошки и валјаци за 
бојадисување, бришачи за подови со 
сунѓер и мопи 

Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9605 Патни сетови за лична тоалета, шие-
ње или чистење на чевли или облека 

Секој предмет во сетот мора да 
го задоволува правилото, кое би 
се применувало врз него докол-
ку тој не е вклучен во сетот. 
Меѓутоа, може да се вклучат и 
предмети што не се со потекло, 
под услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 15% од 
цената на сетот франко фабрика

 

9606 Копчиња, конци, дрикери и копчиња 
за преслекување, калапи за копчиња 
и други делови од овие производи, 
недовршени копчиња 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

9608 Пенкала, фломастери и маркери со врв 
од филц или од друг порозен матери-
јал, налив-пера и слични пера, пера за 
копирање, патент-моливи, перодршки, 
држалки за моливи и слични држалки, 
делови (вклучувајќи и капи и клипсо-
ви) на наведените производи, освен 
оние од тарифен број 9609, 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот. Меѓу-
тоа, перца или перодршки од 
истиот тарифен број како и 
производот можат да бидат 
употребени  
 

 

9612 Ленти за машини за пишување и 
слични ленти, натопени со мастило 
или поинаку подготвени за правење 
отпечатоци, на калеми или во патро-
ни, перничиња за жигови, натопени 
или ненатопени, со или без кутија 

Производство : 
- од материјали од кој и да е та-
рифен број, освен од оној на 
производот, и  

- во кое вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех 9613 Запалки со пиезо-палење  Производство во кое вредноста 
на сите употребени материјали 
од тарифен број 9613 не над-
минува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

ех 9614 Лулиња за пушење и глави од лули-
ња 

Производство од грубо офор-
мени парчиња 

 

Глава 97 Уметнички предмети, уметнички ко-
лекции и антиквитети 

Производство од материјали од 
кој и да е тарифен број, освен 
од оној на производот 
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Список на фусноти 
 
(1) За посебните услови што се однесуваат на �специфичните процеси� види воведна забелешка 7.1 и 7.3. 
(2) За посебните услови што се однесуваат на �специфичните процеси� види воведна забелешка 7.2. 
(3) Забелешката 3 од Глава 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и 

да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов да тие не се распоре-
дуваат во друг тарифен број од Глава 32. 

(4) За �група� се смета секој дел од тарифен број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка. 
(5) Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една 

страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група матери-
јали која по маса преовладува во производот. 

(6) За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според АСТМ-Д 
1003 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2 проценти. 

(7) За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, 
види воведна забелешка 5. 

(8) Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за про-
изводство на хартија. 

(9) Види ја воведната забелешка 6. 
(10) За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиење или спојување на парчиња на 

плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6. 
(11) SEMII-Semiconductor Equipment and Matererials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка опрема и 

материјали). 
(12) Ова правило ќе се применува до 31 декември 2005 година. 
 

_______________ 
771. 
Врз основа на член 11 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска 

(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 28/97), член 18, а во врска со член 15 и 17 од Договорот за изменување 
и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска и член 36 
став (3) од Законот за Владата на Република Македонија (�Сл. весник на Република Македонија� бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ВТОРОТО 
ПОЛУГОДИЕ ОД 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА  

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат условите за увоз на земјоделско-прехранбени производи (стоки) од Република Хр-

ватска и се со потекло од таа земја, а кои ќе се увезуваат во Република Македонија во второто полугодие од 2002 
година, согласно Протоколот 1 од Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија ме-
ѓу Република Македонија и Република Хрватска.  

 
Член 2 

За стоките наведени во Прилогот 1 а. и Прилогот 1 б. од Протоколот 1, што е составен дел на оваа одлука, не 
се плаќаат царински давачки и посебни давачки (прелевмани), во рамките на квотите утврдени со истите. 
За количините на стоките од Прилогот 1 а. и Прилогот 1 б., кои ги надминуваат овие квоти се плаќа 50% од ца-

ринските давачки и посебните давачки (прелевмани). 
 

Член 3 
Количествата на стоки, во рамките на поединечната квота од Прилогот 1 а. и Прилогот 1 б. ги распределува 

Министерството за економија, на предлог на комисијата составена од два претставника на Министерството за еко-
номија и по еден претставник од: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството 
за надворешни работи и Министерството за финансии. 

 
Член 4 

Комисијата од член 3 став 1 на оваа одлука ја води и ја свикува претседателот на комисијата, кој од редовите 
на претставниците на Министерството за економија, го именува министерот за економија. 
Комисијата донесува критериуми за оформување предлози за распределба на количествата на стоки во рамки-

те на квотите од Прилогот 1 а. и Прилогот 1 б.  
Член 5 

Барање за доделување на одредени количества на стоки во рамките на поединечната квота утврдена во Прило-
гот 1 а. и Прилогот 1 б., може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошниот 
текст: подносител). 
Барањето се поднесува во Министерството за економија најдоцна седмиот ден од влегувањето во сила на оваа 

одлука. 
Барањето од став 2 на овој член треба да ги содржи следните податоци:  

- име на фирмата, матичен број и адреса на подносителот и на корисникот на стоката, ако подносителот не е ис- 
товремено и корисник; 
- тарифна ознака за секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на царинската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барањето, искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1а. и Прилогот 1б.; 
- податоци за производите, односно продажните и магацинските капацитети; 
- податоци за увоз на стоката од истата тарифна ознака во првото полугодие од 2002 година; 
- податоци за остварен извоз во Република Хрватска во првото полугодие од 2002 година. 
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За доделување на одредена количина на стока во рамките на поединечната квота, Министерството за економи-

ја на подносителот му издава решение, во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а соглас-
но со член 1 од оваа одлука.  

Член 6 
Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот на стоки, согласно со донесени-

те решенија од член 5, став 4 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за економија. 
Министерството за економија го објавува обемот на квотите од Прилогот 1 а. и Прилогот 1 б. во јавните гласила. 
 

Член 7 
Царинскиот обврзник, кој што сака да се здобие со преференцијален (повластен) царински третман при увозот 

на стоката од Прилогот 1а.и Прилогот 1 б., мора на царинскиот орган, покрај деталните документи, да му поднесе 
и докази за потеклото на стоката кој го издава земјата извозник, во согласност со Протоколот 2 за потекло на сто-
ката од Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Република Хрватска.  

 
Член 8 

За стоките наведени во Прилогот 1ц. од Протоколот 1, што е составен дел на оваа одлука, се плаќаат царински 
давачки (МФН) и посебни давачки (прелевмани). 

 
Член 9 

За стоките кои не се наведени во Прилогот 1а., Прилогот 1б. и Прилогот 1 ц. од Протоколот 1 не се плаќаат ца-
рински давачки и посебни давачки (прелевмани). 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на царински квоти за 

2002 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска (�Сл. 
весник на РМ� бр. 103/2001). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-

дон ја�. и 
    Бр. 23-3505/1                       Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 
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772. 
Врз основа на член 35 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (�Службен весник на Ре-

публика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, 
донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ  
ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

 
1. Согласно член 18 од Договорот за изменување и дополнување на Договорот за слободна трговија меѓу Ре-

публика Македонија и Република Хрватска, потпишан на 11.06.2002 година во Загреб, Република Македонија и 
Република Хрватска привремено ќе го применуваат Договорот од 1.07.2002 година, за што е потребно да се објави 
во �Службен весник на Република Македонија�, а потоа ќе се спроведе постапка за негова ратификација. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

 
    Бр. 23-3505/1                       Претседател на Владата 
2 јули 2002 година                     на Република Македонија, 
          Скопје                      Љубчо Георгиевски, с.р. 

 

ДОГОВОР 

ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА 

ДОГОВОРОТ  ЗА  СЛОБОДНА  ТРГОВИЈА 

МЕЃУ 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

И 

РЕПУБЛИКА  ХРВАТСКА 
 
 
Република Македонија и Република Хрватска (во натамошниот текст: Договорни страни), 
 
ЗЕМАЈЌИ во предвид дека се создадени условите за изменување и дополнување на Договорот за слободна тр-

говија меѓу Република Македонија и Република Хрватска, потпишан во Скопје на 9. мај 1997 година (во натамош-
ниот текст: Договор), согласно одредбите на членот 36 став 2 од Договорот; 

    
се договорија  за следното  
 

Член 1 
Преамбулата на Договорот се менува на начин така што по последната реченица се додава нова реченица која 

гласи: 
�Со желба меѓусебната трговија да се одвива согласно Договорот за стабилизација и асоцијација меѓу Репуб-

лика Хрватска и Европската заедница и нејзините држави членки и Договорот за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европските заедници;� 

 
Член 2 

Членот 1 точка 1 од Договорот се менува и гласи: 
�Договорните страни во преодниот период, кој ќе заврши до 31.12.2004 година, согласно одредбите од овој 

Договор и согласно членот XXIV од Општиот договор за царини и трговија 1994 година, постепено ќе формираат 
зона на слободна трговија.� 

 
Член 3 

Членот 2 точка 2 од Договорот се менува и гласи: 
�Изразот �индустриски производи� за потребите на овој Договор значи производи опфатени во главите од 25 

до 97 од Хармонизираниот систем на наименувањата и шифрите на ознаките на стоката, исклучувајќи ги произво-
дите наведени во Анексот I  кој е составен дел на овие изменувања  и  дополнувања  на  Договорот.� 

 
Член 4 

Членот 3 точка 2 од Договорот се менува и гласи: 
�Република Македонија ги укинува сите увозни царини на производите со потекло од Република Хрватска �. 
Членот 3 точка 3 од Договорот се менува и гласи: 
�Република Хрватска ги укинува сите увозни царини на производите со потекло од Република Македонија�. 
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Член 5 
Членот 7 точка 2 од Договорот се менува и гласи: 
�Сите количински ограничувања и мерки со ист ефект при увозот на стоки со потекло од Договорните страни 

се укинуваат со денот на стапувањето во сила на овој Договор, изземајќи ги стоките наведени во Анексот II кој е 
составен дел на овие  изменувања и дополнувања на Договорот.� 

 
Член 6 

Во Членот 7 од Договорот по точката 2 се додава нова точка   која гласи: 
�Количинските ограничувања и мерки со ист ефект на стоките наведени во Анексот II кој е составен дел на 

овие  изменувања  и дополнувања на Договорот ќе се укинат до 31.12.2003.� 
 

Член 7 
Во членот 9 од Договорот се додава нова  точка која гласи: 
�Правата и обврските на Договорните страни во врска со стандардите или техничките прописи и соодветните 

мерки ќе се уредат во согласност со одредбите на Спогодбата за технички препреки во трговијата  на СТО,, . 
 

Член 8 
Членот 10 точка 2  од Договорот се менува и гласи: 
�Изразот �земјоделски и прехранбени производи� за потребите на овој Договор се однесува на производите од 

глава 1 до 24 од Хармонизираниот систем на имињата и шифрените ознаки на стоките, вклучувајќи ги производи-
те наведени во Анексот I кој е составен дел на овие изменувања и дополнувања на  Договорот.� 

 
Член 9 

Во членот  15 од Договорот по точка 1 се додава нова  точка која  гласи: 
�Протоколот 2 од точка 1 на овој член составен е во два оригинали,  на македонски, хрватски и англиски јазик, 

при што сите три текста се еднакво веродостојни. Во случај на несогласување во толкувањето на текстот, мерода-
вен ќе биде текстот на англиски јазик. 
Точка 2 и 3 од членот 15 од  Договорот  стануваат  точки  3 и 4.� 
 

Член 10 
Членот 30 точка 4(б)  од Договорот се менува и гласи: 
�Што се однесува до членот 29 од Договорот, засегнатата Договорна страна може да превземе соодветни мер-

ки по извршените консултации или по истекот на рокот од три месеци од денот на првото писмено известување до 
дру ата  Договорна страна.�  г 

Член 11 
Членот 33 точка 1  од Договорот се менува и гласи: 
�Со ова се основа Мешовит комитет составен од претставници на Договорните страни.� 
 

Член 12 
Членот 34  точка 3 од Договорот се менува и гласи: 
�Ако претставник на некоја од Договорните страни  во Мешовитиот комитет прифати некоја одлука со резерва 

поради исполнување на внатрешните законски услови, таа одлука влегува во сила ако не содржи некој подоцне-
жен датум, на денот на приемот на  писменото известување за исполнување на таквите услови.� 

 
Член 13 

Во членот 39 од Договорот по ставот 2  се додава нов  став  кој   гласи: 
�Во случај било која од Договорните страни да стане членка на Европската Унија, таа Договорна страна  ќе се 

повлече од овој Договор најдоцна  ден порано пред влегувањето во сила на неговото членство, без никаков  надо-
месток  на  другата  Договорна  страна�. 

 
Член 14 

Записникот  за разбирање кој е составен дел на  Договорот се става вон сила. 
 

Член 15 
Протоколот 1 од  точка 1 на  член 11 од  Договорот се менува, а одредбите од променетиот Протокол се соста-

вен дел на овие изменувања  и  дополнувања на Договорот. 
                                                   

Член 16 
Протоколот 2 од точка 1 на член 15 од Договорот се менува, а одредбите од променетиот Протокол се составен 

дел на овие изменувања  и дополнувања на Договорот. 
Протоколот 2 кој е составен дел на овие изменувања и  дополнувања на Договорот е составен  во  два оригина-

ли, на македонски, хрватски и англиски јазик, при што сите три текста се еднакво веродостојни. Во случај  на не-
согласување во толкувањето на текстот, меродавен ќе биде текстот на англиски јазик. 

 
Член 17 

Составни  делови на овие изменувања  и дополнувања  на Договорот  се:  
- Протокол 1 - Размена на концесии  меѓу Република Македонија  и Република  Хрватска 
- Протокол 2 - За  дефиниција на поимот ,,производи со потекло  и  начините на административна соработка,,  
- Анекс  I  - Листа на производи согласно  со член 3 и 8  од  овие изменувања  и дополнувања на Договорот 
- Анекс II - Листа на производи  согласно со член 6 од овие изменувања  и дополнувања на Договорот. 
 

Член 18 
Договорните страни се согласни одредбите на овие изменувања и дополнувања на Договорот  привремено да 

се применуваат од  01 јули 2002 година. 
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Член 19 
Овие изменувања и дополнувања на Договорот влегуваат во сила со денот на приемот на  последното известува-

ње во писмена форма по дипломатски пат со кои Договорните страни една со друга се информираат  дека се испол-
нети сите услови предвидени со внатрешното законодавство на Договорните страни за нивно влегување во сила. 

 Во потврда на истото долу пропишаните прописно овластени полномошници ги потпишуваат овие  изменува-
ња  и дополнувања на Договорот. 
Составено во ------------------------- на ден  ------------------------------------- во два оригинали на македонски и хр-

ватски јазик, при што двата текста се еднакво веродостојни. 
 
За Република Македонија       За Република Хрватска 
_______________________                                    ________________________ 
 

АНЕКС 1 
 

тар. број краток опис на производот 
2905 43 
 

Манитол 

2905 44 Сорбитол 
3301 Етерични масла, резиноиди 
3501 до 3505 Казеин, казеинати, казеински лепила, албумини, албуминати, желатини, лепило од ри-

ба, други лепила од животинско потекло, пептони и нивни деривати, кожен прав, декс-
трини и други модифицирани скробови, лепила на основа на скробови или декстрини 

3809 10 Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзувањена бојосувањето или за 
фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати 

3824 60 Сорбитол освен сорбитол од тар. подброј 2905 44 
4101 до 4103 Сирови, крупни и ситни говедски кожи и кожи на копитари, овци или јагниња; други 

крупни и ситни сирови кожи 
4301 Сирово крзно 
5001 до 5003 Кокони на свилена буба подобни за одвиткување, сирова свила и отпадоци од свила 
5101 до 5103 Волна, фино или грубо животинско влакно, отпадоци од волна или животински влакна 
5201 до 5203 Памук и памучни отпадоци 
5301 Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и 

отпадоци од искубени текстилни материјали) 
5302 Коноп (Cannabis sativa), суров или преработуван но непреден; колчишта и отпадоци од 

коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал) 
 

АНЕКС  II 
(Во  врска со член 6  од  изменувањата  и дополнувањата  на Договорот ) 

 
УВОЗНИ ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧУВАЊА 

 
Република Македонија ќе продолжи да ги применува увозните дозволи на недискриминаторна основа до 31  декем-

ври 2003 година за индустриски производи со потекло од Република Хрватска со тарифен број: 2710 11 и 2710 19. 
 
 

ПРОТОКОЛ 1 
РАЗМЕНА НА КОНЦЕСИИ  МЕЃУ РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА  И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
 

1. Сите увозни  царини и мерки со ист ефект при увоз на производи со потекло од Република Хрватска во Ре-
публика Македонија ќе се укинат со денот на привремената примена на измената и  дополнувањето на Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска (во натамошниот текст: Измена и допол-
нување на Договорот), освен оние утврдени во Прилогот 1 од овој Протокол. 

2. Сите увозни царини и мерки со ист ефект при увоз на производи со потекло од Република Македонија во Ре-
публика Хрватска ќе се укинат со денот на привремената примена на Измената  и дополнувањето на Договорот, 
освен оние утврдени во Прилогот 2 од овој Протокол. 

3. Производите наведени во Прилогот 1.а., со потекло од Република Хрватска ќе се увезуваат во Република 
Македонија  со царинска стапка од 0%, во рамките на царинските квоти утврдени во Прилогот 1. а. 
Царините, за увоз на количините кои ги надминуваат овие квоти, ќе се намалат на 50% од основната царина, 

со денот на привремената примена на Измената  и дополнувањето на Договорот. 
4. Производите наведени во Прилогот 1.б., со потекло од Република Хрватска ќе се увезуваат во Република 

Македонија, со царинска стапка од 0%, во рамките на царинските квоти утврдени во Прилогот 1.б. 
Царините за увоз на количините кои ги надминуваат овие квоти ќе се намалуваат  на следниот начин:    

Година 2002 2003 2004 2005 
Царинска стапка 50%од основната 

МФН царина 
30%од основната 
МФН царина 

20%од основната 
МФН царина 

 
0% 

5. Производите наведени во Прилогот 1.ц , со  потекло од Република Хрватска    ќе се увезуваат во Република 
Македонија  по царинска стапка  утврдена со начелото на најповластена нација. 
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6. Производите наведени во Прилогот 2.а., со  потекло од Република Македонија  ќе се увезуваат во Република 
Хрватска  со царинска стапка од 0% во рамките на царинските квоти утврдени во Прилогот  2.а. 
Царините за увоз на количините кои ги надминуваат овие квоти ќе се намалат на 50% од основната царина со 

денот на привремената примена на Измената  и дополнувањето на Договорот. 
7. Производите наведени во Прилогот 2.б. со потекло од Република Македонија ќе се увезуваат во Република  

Хрватска  со царинска стапка од 0% во рамките на царинските квоти утврдени во Прилогот 2.б. 
Царините за увоз на количините кои ги надминуваат овие квоти ќе се намалуваат  на следниот начин:    

Година 2002 2003 2004 2005 
Царинска стап-
ка 

50%од основната 
МФН царина 

30%од основната 
МФН царина 

20%од основната 
МФН царина 

 
0% 

8. Производите наведени во Прилогот 2.ц. со  потекло од Република Македонија ќе се увезуваат во Република 
Хрватска  по царинска стапка  утврдена со начелото на најповластена нација. 

9. За секој производ  основната царина на која ќе се применува намалувањето наведено  во Измената  и допол-
нувањето на Договорот, ќе биде  царината која се применува erga omnes на денот кој му претходи на денот на пот-
пишувањето на Измената  и дополнувањето на Договорот. 
Во колку  и по потпишувањето на Измената  и дополнувањето на Договорот, на основ на erga omnes биде при-

менето некое намалување на царините, особено намалување на царините кое произлегува од преговорите  за  ца-
рините во рамките на Светската трговска организација, таквите намалени царини ќе ги заменат основните царини 
од ставот 1 на овој член, од датата од кога се применуваат наведените намалувања.    
 

 
П Р И Л О Г   1 

КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Прилог 1-а 
Тарифен  
број 

Количина  
во тони 

0203 21 
0203 22 
0203 29 

 
300 

0401 20 600 
0402 21 10 
0406 30 150 
0406 90 150 
1001 20.000 
1101 200 
1512 19 200 
1601 400 
1602 1.000 
2103 90 90 150 
2104 10 400 
2106 500 
2401 10 2.500 
2402 20 10 

                                                                 Прилог 1-б 
 

Тарифен 
број 

Количина 
во тони 

0207 12 
0207 14 

 
1.200 

1704 90 300 
1806 550 
1905 90 110 
2202 90 350 
2208 20 800 
2209 500 

 
                                                     

Прилог 1-ц 
 

Тарифен 
број 

0203 11 
0203 12 
0203 19 
1701 99 
2204  
2401 20 

 



10 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 71 
 

П Р И Л О Г   2 
 

КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ   
СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Прилог 2-а 

 
Тарифен 
број 

Количина 
во тони 

0203 21 
0203 22 
0203 29 

 
300 

0204 10 800 
0402 10 
0406 100 
0702 00 4.000 
0707 00 1.200 
0709 60 3.500 
0807 11 7.500 
0808 10 1.000 
1101 200 
1512 19 200 
1601  150 
1602 150 
2001 10 400 
2002 1.500 
2005 90 10 
2005 90 30 
2005 90 50 
2005 90 60 
2005 90 70 10 
2005 90 80 
2005 90 80 10 

 
 
 
1.200 

2204 4.000 
2401 10 2.500 
2402 20 180 

 
 
 

Прилог 2-б 
 

Тарифен 
број 

Количина 
во тони 

0704 90 2.000 
0710 80 51 
0710 80 59 

400 

0710 90 100 
0806 10 90 8.000 
1001 20.000 
1704 90 200 
1806 200 
1905 90 70 
2001 90 550 
2201 270 
2208 20 100 
2209 60 

 
                                                       
 

Прилог 2-ц 
 

Тарифен 
број 

0203 11 
0203 12 
0203 19 
1701 99 
2106 (освен 2106 90 98 40) 
2401 20 
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П Р О Т О К О Л  2  
Дефиниција на поимот �производи со потекло�  

и методите на управна соработка 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

ГЛАВА 1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Член 1 Дефиниции 
ГЛАВА 2 ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ �ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО � 
- Член 2 Општи услови 
- Член 3 Билатерална кумулација во Република Македонија 
- Член 4 Билатерална кумулација во Република Хрватска 
- Член 5 Целосно добиени производи 
- Член 6 Доволно обработени или преработени производи 
- Член 7 Недоволна обработка или преработка 
- Член 8 Единица за припадност 
- Член 9 Прибор, резервни делови и алати 
- Член 10 Сетови 
- Член 11 Неутрални елементи 
ГЛАВА 3 ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
- Член 12 Принцип на територијалност 
- Член 13 Директен транспорт 
- Член 14 Изложби 
ГЛАВА 4 ВРАЌАЊЕ ИЛИ ОСЛОБОДУВАЊЕ 
- Член 15 Забрана за враќање на царина или за ослободување од царина  
ГЛАВА 5 ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО 
- Член 16 Општи услови 
- Член 17 Постапка за издавање на уверението за движење ЕУР. 1 
- Член 18 Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР. 1 
- Член 19 Издавање на дупликат на уверението за движење ЕУР. 1 
- Член 20 Издавање на уверенија за движење ЕУР. 1 врз основа на претходно издаден или изгот-

вен доказ за потекло 
- Член 20а Сметководствено раздвојување 
- Член 21 Услови за изготвување на изјава во фактура 
- Член 22 Одобрен извозник 
- Член 23 Времетраење на доказот за потекло 
- Член 24 Поднесување на доказот за потекло 
- Член 25 Сукцесивен увоз 
- Член 26 Исклучоци во однос на доказот за потекло 
- Член 27 Документи за докажување 
- Член 28 Чување на доказот за потекло и документите за докажување 
- Член 29 Несовпаѓања и формални грешки 
- Член 30 Износи изразени во евра 
ГЛАВА 6 МЕТОДИ НА УПРАВНА СОРАБОТКА 
- Член 31 Взаемна помош 
- Член 32 Верификација на доказите за потекло 
- Член 33 Решавање на спорови 
- Член 34 Казни 
- Член 35 Слободни зони 
ГЛАВА 7 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Член 36 Измени и дополнувања на Протоколот 
- Член 37 Царински Подкомитет  
- Член 38 Анекси 
- Член 39 Стока во транзит или во складишта 

 
Листа на Анекси 
Анекс I Воведни забелешки во врска со списокот од Анекс II 
Анекс II Список на обработки или преработки што треба да се извршат на матерјалите без потекло за да добиени-
от производ се здобие со статус на производ со потекло 
Анекс III Обрасци на уверението за движење ЕУР. 1 и на барањето за издавање на уверение за движење ЕУР. 1 
Анекс IV Текст на изјавата во фактура 
Анекс V Продолжување на примената на хармонизираните правила на потекло 
Заедничка декларација 
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ГЛАВА 1 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Дефиниции 
За целите на овој Протокол: 
(а) �производство� значи било кој вид обработка или преработка, вклучувајќи составување или специфични 

операции; 
(б) �материјал� значи било која состојка, суровина, компонетна или дел, итн, користена во производството на 

производот; 
(в) �производ� значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за подоцнежна употреба во друга 

производствена операција; 
(г) �стока� значи и материјали и производи; 
(д) �царинска вредност� значи вредност определена во согласност со Договорот за примена на Членот VII од 

Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) (Договор на Светската трговска организација за царинско вредну-
вање) од 1994 година; 

(ѓ) �цена франко фабрика� значи цена платена за производ на произведувач во Република Македонија, односно 
во Република Хрватска во чие производство се извршува последната обработка или преработка, под услов во це-
ната да е вклучена вредноста на сите користени матерјали, без одбивање на внатрешните давачки што се, или мо-
жат да бидат вратени кога добиениот производ е извезен; 

(е) �вредност на материјали� значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без 
потекло, или ако истата не е позната или не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди 
платена за материјали во Република Македонија или во Република Хрватска; 

(ж) �вредност на материјали со потекло� ја означува вредноста на таквите материјали како што е определена 
во точката (е), која се применува mutatis mutandis; 

(з) �додадена вредност� значи цената франко фабрика намалена за царинската вредност на секој од вградените 
материјали со потекло од другата договорна страна или ако тој податок не е познат или не може да се утврди, за 
првата цена која може да се утврди за материјалите платени во Република Македонија или Република Хрватска; 

(ѕ) �глави� и �тарифни броеви� ги означуваат главите и тарифните броеви (четвороцифрени шифри), употребе-
ни во номенклатурата која го претставува Хармонизираниот систем на описи и шифрени ознаки на стоката, во по-
натамошниот текст означен како �Хармонизиран Систем� или �ХС�; 

(и) �распореден� се однесува на распоредувањето на производот или материјалот во соодветен тарифен број; 
(ј) �пратка� подразбира производи што се пратени истовремено од еден извозник до еден приемател или про-

изводи опфатени со еден транспортен документ кој ја покрива нивната испорака од извозникот до приемателот 
или, ако нема таков документ, производи опфатени со една фактура; 

(к) �територии� ги вклучува и територијалните води; 
(л) �евро� ја означува единстветната валута на Европската монетарна унија. 

 

ГЛАВА 2 
ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ �ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО� 

 
Член 2 

Општи услови 
1. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи ќе се сметаат дека потекнуваат од Република 

Македонија: 
(а) производи целосно добиени во Република Македонија во смисла на Член 5 од овој Протокол; 
(б) производи добиени во Република Македонија кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, 

но под услов таквите материјали да биле предмет на доволна обработка или преработка во Република Македонија 
во смисла на Член 6 од овој Протокол. 

2. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи ќе се сметаат дека потекнуваат од Република 
Хрватска: 

(а) производи целосно добиени во Република Хрватска во смисла на Член 5 од овој Протокол; 
(б) производи добиени во Република Хрватска кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, но 

под услов таквите материјали да биле предмет на доволна обработка или преработка во Република Хрватска во 
смисла на Член 6 од овој Протокол. 
 

Член 3 
Билатерална кумулација во Република Македонија  

Материјалите што потекнуваат од Република Хрватска ќе се сметаат за материјали што потекнуваат од Репуб-
лика Македонија кога тие се вградени во производ добиен таму. Таквите материјали не мора да бидат предмет на 
доволна обработка или преработка, под услов тие да биле предмет на обработка или преработка која ги надминува 
операциите наведени во Член 7 став 1 од овој Протокол. 
 

Член 4 
Билатерална кумулација во Република Хрватска  

Материјалите што потекнуваат од Република Македонија ќе се сметаат за материјали што потекнуваат од Ре-
публика Хрватска кога тие се вградени во производ добиен таму. Таквите материјали не мора да бидат предмет на 
доволна обработка или преработка, под услов тие да биле предмет на обработка или преработка која ги надминува 
операциите наведени во Член 7 став 1 од овој Протокол. 
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Член 5 
Целосно добиени производи 

1. Следниве производи ќе се сметаат за целосно добиени во Република Македонија или во Република Хрват-
ска: 

(а) минерални производи извлечени од нивната почва или од нивното морско дно; 
(б) растителни производи набрани или прожнеани таму; 
(в) живи животни накотени и одгледани таму; 
(г) производи од живи животни одгледани таму; 
(д) производи добиени од лов или риболов извршен таму; 
(ѓ) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор од територијалните води на 

Република Македонија или Република Хрватска, со нивни пловила; 
(е) производи изработени на бродовите-фабрики исклучиво од производи споменати во ставот (ѓ); 
(ж) таму собрани користени предмети, погодни само за рециклирање на суровини, вклучувајќи користени гуми 

што можат да се употребат само за протектирање или како отпаден материјал; 
(з) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени таму; 
(ѕ) производи извлечени од морското дно или од подземјето надвор од нивните територијални води, под услов 

тие да имаат ексклузивно право да го обработуваат тоа дно или подземје; 
(и) стока произведена таму само од производите наведени во точка (а) до (ѕ). 
2. Термините �нивните пловила� и �нивните бродови-фабрики� споменати во точките 1(ѓ) и (е) се применуваат 

само за пловилата и бродовите-фабрики: 
(а) кои се регистрирани или евидентирани во Репубилика Македонија или во Република Хрватска; 
(б) кои пловат под знамето на Репубилика Македонија или на Република Хрватска; 
(в) кај кои барем 50 проценти се во сопственост на државјани на Репубилика Македонија или на Република 

Хрватска, или од компанија со седиште во една од овие држави во која директорот или директорите, претседате-
лот на Управниот одбор или на Надзорниот одбор како и мнозинството членови на тие одбори се државјани на Ре-
пубилика Македонија или на Република Хрватска, и во кои во случај на содружништво или на друштва со ограни-
чена одговорност најмалку половината од капиталот им припаѓа на државата Договорна страна или на јавни тела 
или на државјани на таа Договорна страна; 

(г) каде капетанот и офицерите се државјани на Репубилика Македонија или на Република Хрватска; и 
(д) кај кои најмалку 75 проценти од посадата се државјани на Репубилика Македонија или на Република Хр-

ватска. 
 

Член 6 
Доволно обработени или преработени производи 

1. За целите на Член 2, производите што не се целосно добиени се сметаат за доволно обработени или прерабо-
тени кога се исполнети условите наведени на списокот во Анекс II на овој Протокол. 
За сите производи опфатени со овој Договор гореспоменатите услови укажуваат на степенот на обработка или 

преработка што мора да е извршена врз материјалите без потекло користени во производството и кои се однесува-
ат само на таквите материјали. Во согласност со тоа, произлегува дека, доколку производот што се здобил со ста-
тус на производ со потекло преку исполнување на условите наведени во списокот, се користи за производство на 
друг производ, условите не се однесуваат на производот во кој тој е вграден, и нема да се земат во предвид мате-
ријалите без потекло кои можеле да бидат користени за неговото производство. 

2. Без оглед на ставот 1 на овој член, материјалите без потекло кои според условите наведени во списокот не 
треба да се користат во производството на определениот производ, сепак можат да бидат користени под услов: 

(а) нивната вкупна вредност да не надминува 10 проценти од цената на производот франко фабрика; 
(б) со примена на овој став, било кој од процентите дадени во списокот како максимална вредност на материја-

ли без потекло да не е надминат. 
Овој став нема да се применува на производите опфатени со Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем. 
3. Ставовите 1 и 2 ќе се применуваат, освен во случаите наведени во член 7. 

 
Член 7 

Недоволна обработка или преработка 
1. Без прејудицирање на ставот 2, следниве операции ќе се сметаат како недоволна обработка или преработка 

за да се добие статус на производ со потекло, без оглед на тоа дали се исполнети условите од Член 6: 
(а) операции со кои се обезбедување зачувување на производите во добра состојба во текот на транспортот и 

складирањето; 
(б) раздвојување и составување на пакети;  
(в) перење, чистење; бришење на прашина, отстранување на рѓа, масло, боја или други материи за прекривање; 
(г) пеглање или притискање на текстил; 
(д) едноставни операции на боење и полирање; 
(ѓ) отстранување на лушпи, делумно или целосно избледување, полирање и ставање глазури на житарици и 

ориз; 
(е) операции на боење на шеќер или формирање на шеќерни коцки; 
(ж) лупење, отстранување на семки и лушпи на овошје, јатчесто овошје и зеленчук;  
(з) оштрење, едноставно брусење или едноставно сечење; 
(ѕ) просејување, пребирање, сортирање, класифицирање, степенување, спојување (вклучувајќи и составување 

на сетови производи);  
(и) едноставно полнење во шишиња, лименки, мали шишиња, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување 

на картони или плочи, и сите останати едноставни операции на пакување; 
(ј) ставање или печатење на знаци, етикети, ознаки и други слични знаци за распознавање на  производите или 

на нивната амбалажа; 
(к) едноставно мешање на производи, без оглед на тоа дали се работи за исти или за различни видови; 
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(л) едноставно составување на делови на производи за да се добие комплетен производ или разделување на 
производи на составни делови; 

(љ) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до (л); 
(м) колење на животни. 
2. Сите операции извршени било во Република Македонија или во Република Хрватска на одреден производ ќе 

бидат разгледани заедно при утврдување дали обработката или преработката на тој производ ќе се смета за недо-
волна во смисла на ставот 1 од овој член. 
 

Член 8 
Единица за припадност 

1. Единица за припадност за примената на одредбите на овој Протокол ќе биде одреден производ што се смета 
основна единица за распоредување со користење на номенклатурата на Хармонизираниот систем. 
Во согласност со тоа произлегува дека: 
(а) кога производот што се состои од група или составени делови, се распоредува според правилата на Хармо-

низираниот систем во еден тарифен број, целината ќе претставува единица за припадност; 
(б) кога пратката се состои од определен број на идентични производи распоредени во ист тарифен број на 

Хармонизираниот систем, секој производ мора посебно да биде разгледуван при примената на одредбите од овој 
Протокол. 

2. Во случај кога, според основното правило 5 на Хармонизираниот систем, амбалажата се распоредува заедно 
со производот, таа ќе биде вклучена при утврдување на потеклото. 
 

Член 9 
Прибор, резервни делови и алати 

Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, машина, апарат или возило, што 
се дел од вообичаената опрема и вклучени во цената или кои не се посебно фактурирани, ќе се сметаат како соста-
вен дел од таа опрема, машина, апарат или возило. 
 

Член 10 
Сетови 

Сетовите дефинирани со основното правило 3 на Хармонизираниот систем, ќе се сметаат за производи со по-
текло, кога сите составни производи се со потекло. Меѓутоа, кога сетот се состои од производи со и без потекло, 
сетот како целина се смета со потекло, под услов вредноста на производите без потекло да не надминува 15 про-
центи од цената франко фабрика на целиот сет. 

 
Член 11 

Неутрални елементи 
Со цел да се утврди дали производот е со потекло, не е неопходно да се одреди потеклото на следниве елемен-

ти што можат да се користат во неговото приоизводство: 
(а) енергија и гориво; 
(б) постројки и опрема; 
(в) машини и алати; 
(г) стока што не влегува и која не е наменета да влезе во финалниот состав на производот. 
 
 

ГЛАВА 3 
ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 
Член 12 

Принцип на територијалност 
1. Освен во случаите предвидени со член 3 и 4 од овој Протокол, како и со став 3 од овој член, условите наве-

дени во Глава 2 од овој Протокол, што се однесуваат на добивање на статусот на производ со потекло, мораат да 
бидат исполнети без прекин во Република Македонија или во Република Хрватска. 

2. Освен во случаите предвидени со член 3 и 4 од овој Протокол, доколку стока со потекло, која е извезена во 
некоја друга држава од Република Македонија или од Република Хрватска, се врати, таа мора да се смета за стока 
без потекло, доколку на царинските органи не може да им се докаже дека: 

(а) вратената стока е истата таа стока што била извезена; и дека 
(б) таа не била предмет на каква и да е операција, освен оние кои се неопходни за да се зачува во добра состој-

ба додека била во таа држава или додека била извезена. 
3. На стекнувањето на статус на производ со потекло во согласност со условите утврдени во Главата 2  нема да 

влијае обработките или преработките извршена надвор од Република Македонија или од Република Хрватска на 
материјали извезени од Република Македонија или од Република Хрватска и  потоа повторно  увезени таму, под 
услов: 

(а) тие материјали да се целосно добиени во Република Македонија или во Република Хрватска или пред изво-
зот да поминале низ обработка или преработка поголема од недоволните операции наведени во  член 7; и 

(б) да може на царинските служби да им се поднесат задоволителни докази дека: 
- повторно увезената стока е добиена со обработка или преработка на извезените материјали ;  и 
- вкупната додадена вредност добиена надвор од Република Македонија или Република Хрватска со примена 

на одредбите од овој член не надминува  10% од  цената франко фабрика на крајниот производ за кој се бара доби-
вање статус на производ со потекло. 
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4. За целите на став 3, условите за добивање статус на производ со потекло наведени во Глава 2 нема да се 
применуваат на обработка или преработка која е извршена надвор од Република Македонија или Република Хр-
ватска. Меѓутоа, кога во списокот од Анекс II за одредување на статусот на потеклото, за крајниот производ е 
предвидено правило кое одредува максимална вредност за сите вградени материјали без потекло, вкупната вред-
ност на материјалите без потекло кои се вградени на територијата на договорната страна за која станува збор, за-
едно со вкупната додадена вредност остварена надвор од Република Македонија или Република Хрватска, со при-
мената на овој член, не смее да го надминува наведениот процент. 

5. За целите на  примената на одредбите од став 3 и 4 од овој член, �вкупна додадена вредност� ќе значи сите 
трошоци кои настануваат надвор од Република Македонија или Република Хрватска, вклучувајќи ја вредноста на 
материјалите кои таму биле вградени. 

6. Одредбите од став 3 и 4 нема да се применуваат на производите кои не ги исполнуваат условите утврдени во 
списокот на Анекс II или кои  можат да се сметаат за доволно обработени или преработени само ако се применат 
општите исклучоци предвидени во член 6 став 2. 

7. Одредбите од став 3 и 4 нема да се применуваат на производи кои се распоредуваат во глава 50 до 63 од 
Хармонизираниот систем. 

8. Секоја операција на обработка или преработка која е опфатена со одредбите на овој член и која е извршена 
надвор од Република Македонија или Република Хрватска ќе се извршува со постапка на привремен извоз за об-
лагородување или со слични постапки.  

 
Член 13 

Директен транспорт 
1. Префренцијалниот третман што го обезбедува овој Договор се применува само на производите што ги задо-

волуваат условите поставени со овој Протокол и кои директно се транспортираат помеѓу Република Македонија и 
Република Хрватска. Меѓутоа, производите што сочинуваат една пратка можат да бидат транспортирани преку 
други територии, а доколку постои таква потреба, тие можат да бидат претоварени или привремено складирани на 
тие територии под услов да останат под надзор на царинските органи во државата на транзитот или складирањето 
и да не бидат предмет на операции, освен растовар, претовар или било која друга операција наменета за нивно за-
чувување во добра состојба. 
Производите со потекло можат да се транспортираат со цевовод преку други територии, кои не се територии 

на Република Македонија или Република Хрватска. 
2. Доказ за исполнување на условите дадени во став 1 ќе им биде доставен на царинските органи на државата 

увозник, со поднесување на: 
(а) единствен транспортен документ со кој е опфатен преминот од државата извозник преку државата на тран-

зитот; или 
(б) уверение издадено од страна на царинските органи на државата на транзитот: 
(i) во кое се дава точен опис на производите; 
(ii) во кое се наведуваат датумите на растовар и претовар на производите и, кога тоа е потребно, имињата на 

бродовите или другите користени транспортни средства; и 
(iii) во кое се потврдуваат условите под кои производите останале во државата на транзитот; или 
(в) било кои доказни документи, доколку горенаведеното не се обезбеди. 
 

Член 14 
Изложби 

1. На производите со потекло испратени на изложба надвор од Република Македонија или Република Хрватска 
и продадени по изложбата за увоз во Република Хрватска или Република Македонија ќе се применат одредбите на 
овој Договор доколку на царинските органи им се докаже дека:  

(а) извозникот ги испратил овие производи од Република Македонија или Република Хрватска во држава во 
која се одржува изложбата и дека таму биле изложени; 

(б) извозникот ги продал или на некој друг начин ги пренел производите на лице од Република Македонија 
или Република Хрватска; 

(в) во текот на изложбата или веднаш по неа производите се испратени такви како што биле пратени на излож-
ба; и 

(г) производите откако биле испратени на изложбата, не се користени за други цели освен како експонати на 
изложбата. 

2. Доказот за потеклото мора да биде издаден или изготвен во согласност со одредбите од Глава 5 и поднесен 
на царинските органи на државата увозник на вообичаениот начин. Тој мора да ги содржи името и адресата на из-
ложбата. Кога тоа е потребно, можат да бидат побарани дополнителни доказни документи за условите под кои тие 
се изложени. 

3. Ставот 1 на овој член се однесува на секој вид трговски, индустриски, земјоделски или занаетчиски излож-
би, саеми или слични приредби или јавни презентации во текот на кои производите се под царински надзор и кои 
не се организирани за приватни цели во продавници или деловни простории за продавање на странски производи. 

 
ГЛАВА 4 

ВРАЌАЊЕ  ИЛИ  ОСЛОБОДУВАЊЕ 
 

Член 15 
Забрана за враќање на царина или за ослободување од царина 

1. Материјали без потекло користени во производството на производи што потекнуваат од Република Македо-
нија или од Република Хрватска, а за кои доказот за потеклото е издаден или изготвен во согласност со одредбите 
од Глава 5 од овој Протокол, нема да подлежат на враќање на царина или на ослободување од плаќање царина од 
каков и да е вид во Република Македонија или во Република Хрватска. 



10 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 77 
 

2. Забраната од став 1 ќе се применува на секоја постапка за враќање, простување или неплаќање, делумно или 
целосно, на царината и други давачки со еквивалентен ефект, кои се применуваат во Република Македонија или 
во Република Хрватска за материјали користени во производството и тоа кога таквото враќање, простување или 
неплаќање се применува стриктно или во пракса, кога производите произведени од споменатите материјали се из-
везуваат, а не кога тие остануваат таму за домашна употреба. 

3. Извозникот на производите покриени со доказот за потеклото треба да биде подготвен, на барање на царин-
ските органи, да ги поднесе во секој момент сите потребни документи со кои се докажува дека во врска со матери-
јалите без потекло, кои се користени во производството на тие производи, не е остварено никакво враќање на ца-
рините и дека сите царини или давачки со еквивалентен ефект кои се применуваат на таквите материјали се навис-
тина платени. 

4. Одредбите од ставовите 1 до 3 ќе се применуваат и на амбалажата во смисла на Член 8 став 2, приборите, 
резервните делови и алатите како што се наведени во Член 9, како и на производите во сет наведени во Член 10 и 
тоа кога истите се без потекло. 

5. Одредбите од ставовите 1 до 4 ќе се применуваат само на материјали од таков вид на кои се однесува Дого-
ворот. Тие нема да претставуваат пречка за примена на системот за враќање на царина при извозот на земјодел-
ските производи што инаку се применува при извозот како што тоа е одредено со Договорот. 

6. Без оглед на став 1, договорните страни можат да го применуваат системот на враќање на царина или осло-
бодување од царина или давачки со еквивалентен ефект, а кои инаку се применуваат на материјалите користени за 
производство на производи со потекло и тоа под следниве услови: 

(а) царинската стапка од 5 проценти или некоја пониска стапка која се применува во договорните страни ќе се 
наплатува за производите опфатени со Главите 25 до 49 и од 64 до 97 од Хармонизираниот систем; 

(б) царинската стапка од 10 проценти или некоја пониска стапка која се применува во договорните страни ќе 
се наплатува за производите опфатени со Главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем. 

7. Одредбите од овој член ќе се применуваат по извршената размена на писма меѓу Република Македонија и 
Република Хрватска.  

 
ГЛАВА  5 

ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО 
 

Член 16 
Општи услови 

1. Производите со потекло од Република Македонија при нивниот увоз во Република Хрватска и производите 
со потекло од Република Хрватска при нивниот увоз во Република Македонија,  ќе имаат погодности во рамките 
на овој Договор по поднесување на : 

(a) уверение за движење ЕУР 1, чиј што примерок е даден во Анекс III; 
или 
(б) во случаите определени во Член 21 став 1, изјава (во натамошниот текст �изјава во фактура�), изготвена од 

страна на извозникот на фактура, испратница или некој друг трговски документ во кој детално се опишуваат про-
изводите за кои што станува збор за да можат да бидат јасно идентификувани. Текстот на изјавата во фактура е 
даден во Анекс IV. 

2. Без оглед на став 1, производите со потекло во смисла на овој Протокол ќе имаат погодности според овој Договор 
без да биде потребно да се поднесе било кој од гореспоменатите документи, во случаи определени во Член 26. 

 
Член 17 

Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1 
1. Уверението за движење ЕУР.1 го издаваат царинските органи на државата извозник на барање доставено во пис-

мена форма од страна на извозникот или, со одговорност на извозникот, од страна на неговиот овластен претставник. 
2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен претставник го пополнува уверението за движење ЕУР.1 и 

формуларот за барање, чии што примери се дадени во Анекс III. Овие формулари се пополнуваат на еден од јази-
ците на кој е составен Договорот или на англиски јазик и во согласност со одредбите на домашното законодавство 
на државата извозник. Доколку формуларите се пополнети на рака, тие ќе се пополнуваат со мастило и со печатни 
букви. Описот на производите мора да биде даден во рубриката резервирана за таа цел, без да се оставаат празни 
редови. Кога рубриката не е целосно пополнета, мора да се повлече хоризонтална линија под последниот ред од 
описот, со тоа што празниот простор ќе се прецрта. 

3. Извозникот кој поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1, ќе биде подготвен во секое 
време, на барање на царинските органи на државата извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1, да 
им ги даде на увид сите потребни документи со кои се докажува дека предметните производи имаат статус на про-
изводи со потекло од Договорните страни, и дека ги исполнуваат другите услови пропишани со овој Протокол. 

4. Уверението за движење ЕУР.1 ќе го издаваат царинските органи на Република Македонија или Република 
Хрватска ако производите за кои се работи можат да се сметаат за производи со потекло од Република Македонија 
или Република Хрватска и ако ги исполнуваат сите други  услови од овој Протокол. 

5. Царинските органи што го издаваат уверението за движење ЕУР. 1 ќе ги превземат сите потребни чекори за 
проверка на потеклото на производот и исполнувањето на другите условите од овој Протокол. За таа цел тие има-
ат право да бараат секаков вид на доказ и да извршат секаква контрола на сметководството на извозникот или би-
ло која друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Тие исто така се должни да се погрижат формуларите спо-
менати во став 2 да бидат правилно пополнети. Тие посебно ќе проверат дали просторот резервиран за описот на 
производите е пополнет на таков начин кој исклучува можност за неовластени дополнувања. 

6. Датумот на издавањето на уверението за движење ЕУР.1 ќе биде назначен во рубриката 11 од уверението. 
7. Уверението за движење ЕУР.1 ќе биде издадено од страна на царинските органи и ќе му биде ставено на 

располагање на извозникот штом извозот е обезбеден или извршен. 
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Член 18 
Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1 

1. Без оглед на Член 17 (7), уверението за движење ЕУР.1 може, во исклучителни случаи, да биде издадено по 
извршениот извоз на производите на кои се однесува доколку: 

(а) тоа не било издадено за време на извозот поради грешки или ненамерни пропусти или посебни околности; 
или 

(б) ако на царинските органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 било издадено, но при увозот не 
било прифатено од технички причини. 

2. За примената на став 1, во своето барање извозникот мора да ги наведе местото и датумот на извозот на про-
изводите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1, и ги наведе причините за негово барање. 

3. Царинските органи можат дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1 само откако ќе утврдат дека 
податоците доставени во барањето на извозникот се совпаѓаат со податоците од својата евиденција. 

4. Дополнително издаденото уверение за движење ЕУР.1 мора да содржи една од следниве забелешки: 
  EN �ISSUED RETROSPECTIVELY� 
  MK �ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО� 
  HR ��NAKNADNO IZDANO� 
5. Забелешката спомената во став 4 ќе биде запишана во рубриката �Забелешки� од уверението за движење ЕУР.1. 
 

Член 19 
Издавање на дупликат на уверението за движење ЕУР.1 

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверението за движење ЕУР.1, извозникот може да им се 
обрати на царинските органи што го издале за да добие дупликат кој ќе биде направен врз основа на извозните до-
кументи што тие ги поседуваат. 

2. Вака издадениот дупликат мора да носи една од следниве напомени: 
 EN �DUPLICATE� 
 MK �ДУПЛИКАТ�  
 HR �DUPLIKAT� 
3. Забелешката спомената во став 2 ќе биде запишана во рубриката �Забелешки� од дупликатот на уверението 

за движење ЕУР.1. 
4. Дупликатот, кој како датум на издавање мора да го носи датумот на издавање на оригиналното уверение за 

движење ЕУР.1, ќе важи од тој датум. 
 

Член 20 
Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 врз основа на  

 претходно издаден или изготвен доказ за потекло 
Кога производите со потекло се наоѓаат под надзор на царинските органи на Република Македонија или Ре-

публика Хрватска, оригиналниот доказ за потеклото ќе може да се замени со едно или повеќе уверенија за движе-
ње ЕУР.1 со цел сите или дел од овие производи да се пратат на некое друго место во Република Македонија или 
Република Хрватска. Уверението, односно уверенијата за движење ЕУР.1 што ќе служат како замена ќе бидат из-
дадени од страна на царинскиот орган под чиј надзор се наоѓаат тие производи. 

 
Член 20а 

Сметководствено раздвојување 
1. Ако настанат значителни трошоци или поголеми потешкотии при чувањето на залихи на производи со по-

текло одвоено од производи без потекло, кои се идентични или меѓусебно заменливи, царинските органи можат, 
на писмено барање на заинтересираните, да одобрат таканаречен метод на �сметководствено раздвојување�, за во-
дење на таквите залихи. 

2. Овој метод мора да обезбеди дека бројот на добиени производи кои се сметаат за производи со потекло, во 
рамките на одреден референтен период, ќе биде еднаков на оној кој би се добил доколку залихите биле и физички 
одвоени. 

3. Царинските органи може да дадат такво одобрение, со поставување на било кои услови, кои сметаат дека се 
потребни. 

4. Оваа метода се евидентира и се применува врз основа на општите сметководствени начела кои важат во др-
жавата во која производот бил произведен. 

5. Корисникот на ова поедноставување може да изготви, односно да побара доказ за потекло за оние количини 
на такви производи, кои може да се сметаат за производи со потекло. На барање на царинскиот орган, корисникот 
дава изјава за начинот на водење на производи. 

6. Царинските органи вршат надзор на користењето на ододбрението, и може да го одземат во било кој момент 
ако корисникот на било кој начин неправилно го користи или не исполнува некој од условите пропишани со овој 
Протокол. 

 
Член 21 

Услови за изготвување на изјава во фактура 
1. Изјавата спомената во Член 16 став 1 алинеја (б) може да биде изготвена: 
(а) од страна на одобрен извозник во смисла на Член 22, или 
(б) од страна на било кој извозник за било која пратка, што се состои од еден или повеќе пакети со производи 

со потекло, чија што вкупна вредност не надминува 6000 евра. 
2. Изјава во фактурата може да се изготви доколку производите за кои што се работи можат да се сметаат за 

производи со потекло од Република Македонија или Република Хрватска и ако ги исполнуваат другите услови од 
овој Протокол. 



10 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 79 
 

3. Извозникот кој ја дава изјавата во фактурата ќе биде подготвен во секое време, на барање на царинските ор-
гани на државата извозник, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на производ со 
потекло на предметните производи, како и исполнувањето на други услови пропишани со овој Протокол. 

4. Изјавата во фактура ќе бида изготвена од извозникот, така што на фактурата, на испратницата или на некој 
друг трговски документ, ќе отчука или ќе испечати изјава, односно ќе стави печат со изјава чиј текст е даден во 
Анекс IV. Притоа ќе се користи една од јазичните верзии дадени во споменатиот Анекс, а во согласност со одред-
бите од домашното законодавство на државата извозник. Доколку изјавата е пишувана со рака, таа треба да биде 
напишана со мастило и печатни букви. 

5. Изјавите во фактурите ќе имаат оригинален потпис на извозникот во ракопис. Меѓутоа, одобрениот извоз-
ник во смисла на Член 22, не мора да ја потпише таквата изјава под услов тој да се обврзе пред царинските органи 
на државата извозник, во писмена форма, дека тој ја прифаќа целосната одговорност за сите изјави во фактура 
што го идентификуваат како потписник. 

6. Изјавата во фактурата може да биде издадена од страна на извозникот кога производите на кои таа се одне-
сува се извезуваат или по извршениот извоз, под услов таа да биде ставена на увид во државата увозник, најмногу 
две години по увозот на производите на кои што таа се однесува. 

 
Член 22 

Одобрен извозник 
1. Царинските органи на државата извозник можат да му одобрат на било кој извозник (во понатамошниот 

текст �одобрен извозник�) што има чести пратки на производи, опфатени со овој Договор, да издава изјави во 
фактурите без оглед на вредноста на предметните производи. Извозникот кој бара такво одобрение мора на царин-
ските органи да им ги даде сите нужни гаранции за потврдување дека неговите производи имаат статус на произ-
води со потекло, како и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол. 

2. Царинските органи можат да одобрат статус на одобрен извозник според условите кои тие ги сметаат за со-
одветни. 

3. На одобрениот извозник царинските органи ќе му доделат број на царинско одобрение кој ќе се наведува во 
секоја изјава во фактурата. 

4. Царинските органи ќе ја надгледуваат употребата на одобрението од страна на одобрениот извозник. 
5. Царинските органи можат во секое време да го повлечат одобрението. Тие тоа ќе го сторат кога одобрениот 

извозник веќе не ги дава гаранциите споменати во став 1, не ги исполнува условите споменати во став 2 или на не-
кој друг начин неправилно го користи одобрението. 

 
Член 23 

Времетраење на доказот за потекло 
1. Доказот за потекло ќе важи четири месеци од датумот на неговото издавање во државата извозник и во тој 

рок мора да биде поднесен до царинските органи на државата увозник. 
2. Доказот за потекло поднесени до царинските органи на државата увозник по истек на рокот за поднесување 

определен во став 1 можат да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесу-
вањето на уверението пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни околности. 

3. Во други случаи на закаснето поднесување, царинските органи на државата увозник можат да го прифатат 
доказот за потекло кога производите се испратени пред истекот на последниот рок. 

 
Член 24 

Поднесување на доказот за потекло 
Доказот за потекло ќе се поднесува до царинските органи на државата увозник во согласност со постапките 

што се применуваат во таа држава. Споменатите органи можат да побараат доказот за потекло да биде преведен и 
исто така можат да бараат увозната декларација да биде пропратена со изјава на увозникот дека производите ги 
задоволуваат условите пропишани за примена на овој Договор. 

 
Член 25 

Сукцесивен увоз 
Кога, на барање на увозникот и според условите утврдени од страна на царинските органи на државата увоз-

ник, сукцесивно се увезуваат разглобени или несоставени производи во смисла на основното правило 2(а) од Хар-
монизираниот систем, кои се распоредуваат во Оддел XVI и XVII или во тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармо-
низираниот систем, на царинските органи за овие производи им се поднесува само еден доказ за потекло за тие 
производи и тоа при увозот на првата пратка. 

 
Член 26 

Исклучоци во однос на доказот на потекло 
1. Производи кои приватни лица како мали пакети ги праќаат на приватни лица или кои претставуваат дел од 

личниот багаж на патникот ќе бидат прифатени како производи со потекло без да се бара поднесување на доказ за 
потекло, под услов таквите производи да не се увезени за трговски цели и да се декларирани како производи кои 
ги задоволуваат условите од овој Протокол и каде што нема сомневање во веродостојноста на таквото декларира-
ње. Во случаи на производи пратени по пошта ова декларирање мора да биде дадена на царинска декларација 
CN22/CN23,  или на хартија приложена кон тој документ. 

2. Повремените увози кои се состојат единствено од производи за лична употреба на приемателот, патникот 
или нивните семејства нема да се сметаат за трговски увози ако од природата и количината на производите е очиг-
ледно дека тие не се наменети за комерцијални цели. 

3. Вкупната вредност на тие производи, во случај на мали пакети, нема да биде поголема од 500 евра, а во слу-
чај на производи што се дел од личниот багаж на патникот, вкупната вредност нема да надминува 1200 евра. 
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Член 27 
Документи за докажување 

Документите споменати во Член 17  став 3 и Член 21 став 3 на овој Протокол што се користат за докажување 
дека производите опфатени со уверението за движење ЕУР.1 можат да се сметаат за производи со потекло од Ре-
публика Македонија или Република Хрватска и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, можат да 
се состојат, помеѓу другото, од: 

(а) директен доказ за постапките извршени од страна на извозникот или доставувачот за добивање на пред-
метната стока, содржани на пример, во неговата сметководствена или книговодствена евиденција; 

(б) документи со кои се докажува потеклото на материјалите кои се употребени, издадени или изготвени во 
Република Македонија или Република Хрватска, каде што овие документи се употребуваат во согласност со до-
машното законодавство; 

(в) документи со кои се докажува степенот на обработка или преработка на материјалите во Република Ма-
кедонија или Република Хрватска, издадени или изготвени во Република Македонија или Република Хрватска, ка-
де што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство; 

(г) уверение за движење ЕУР.1 или изјава во фактурата со кои се докажува дека употребените материјали 
имаат статус на производи со потекло, издадени или изготвени во Република Македонија или Република Хрватска 
во согласност со овој Протокол. 

 
Член 28 

Чување на доказот за потекло и документите за докажување 
1. Извозникот што поднесува барање за издавање на уверението за движење ЕУР.1 ќе ги чува најмалку три го-

дини документите наведени во Член 17 став 3 од овој Протокол. 
2. Извозникот што ја изготвува изјавата во фактурата во текот на најмалку три години ќе чува копија од изјава-

та во фактурата, како и документите наведени во Член 21 став 3 од овој Протокол. 
3. Царинските органи на државата извозник што го издаваат уверението за движење ЕУР.1 ќе ги чуваат нај-

малку три години барањата наведени во Член 17 став 2 од овој Протокол. 
4. Царинските органи на државата увозник ќе ги чуваат најмалку три години уверенијата за движење ЕУР.1, и 

изјавите во фактурите што им се поднесени. 
 

Член 29 
Несовпаѓања и формални грешки 

1.Откривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите дадени во доказот за потекло и оние дадени во  поднесе-
ните документи до царинските органи за да можат да се извршат формалностите за увоз на производи нема ipso 
facto да значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ навистина одговара на соод-
ветните производи. 

2. Очигледните формални грешки како печатните грешки на доказот за потекло нема да повлечат со себе отфр-
лање на документот, ако овие грешки не се од вид кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите во 
документот. 

 
Член 30 

Износи изразени во евра 
1. За примена на одредбите на член 21 став 1 алинеја (б) и член 26 став 3 во случаите кога производите се фак-

турирани во валута која не е евро, договорните страни еднаш годишно ќе го утврдуваат износот во својата нацио-
нална валута кој претставува противвредност на износот искажан во евра.  

2. За пратките ќе се користат поволностите од одредбите на на член 21 став 1 алинеја (б) и член 26 став 3, со 
повикување на валутата во која е доставена фактурата, а во согласност со износот кој го утврдила Република Ма-
кедонија или Република Хрватска.  

3. Износите кои ќе се употребуваат во некоја национална валута ќе претставуваат противвредност во таа валу-
та на износите изразени во евра во првиот работен ден во октомври, а ќе се применуваат од 1 јануари следната го-
дина. Договорните страни до 15 октомври меѓусебно ќе се известат за соодветните износи. 

4. Договорните страни можат со зголемување или со намалување да го заокружат износот кој ќе се појави зара-
ди конверзија на износот изразен во евра во својата национална валута. Таквиот заокружен износ на смее да отста-
пува  од износот кој што е добиен со конверзија повеќе од 5 проценти. Договорните страни може да ја задржат не-
изменета противвредноста во национална валута на износот кој е изразен во евра ако во моментот на годишното 
усогласување предвидено во став 3, конверзијата на тој износ пред заокружувањето за резултат има зголемување 
помало од 15 проценти во против вредност во национална валута. Противвредноста во националната валута може 
да се задржи наизмената ако конверзијата за резултат има намалување на таа противвредност. 

5. Износите изразени во евра ќе бидат разгледувани од Мешовитиот Комитет на барање на Република Македо-
нија или Република Хрватска. При разгледувањето, Мешовитиот Комитет ќе има во предвид дека е препорачливо 
да се сочуваат ефектите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел Мешовитиот Комитет може да 
донесе одлука за измена на износите изразени во евра. 
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ГЛАВА 6 
МЕТОДИ НА УПРАВНА СОРАБОТКА 

 
Член 31 

Взаемна помош 
1. Царинските органи на Договорните страни взаемно ќе си достават, отпечатени примероци од печатите што 

се употребуваат во нивните царински испостави кои издаваат уверенија за движење ЕУР.1, како и адресите на ца-
ринските органи задолжени да ги проверуваат уверенијата и изјавите во фактурата. 

2. Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Протокол, Република Македонија и Република Хрватска 
страни взаемно ќе си помагаат, преку надлежните царински органи, при проверката на автентичноста на уверени-
јата за движење ЕУР.1 или на изјавите во фактури, како и на точноста на податоците дадени во овие документи. 

 
Член 32 

Верификација на доказот за потеклото 
1. Дополнителните верификации на доказот за потекло треба да се извршуваат без одреден распоред или во 

било кој момент кога царинските органи на државата увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на 
таквите документи, за статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите услови 
содржани во овој Протокол. 

2. За спроведување на одредбите од став 1 царинските органи на државата увозник ќе го вратат уверението за 
движење ЕУР.1 и фактурата, ако била поднесена, изјавата во фактурата или копиите од овие документи, до царин-
ските органи на државата извозник наведувајќи ги причините за проверка, кога е тоа потребно. Сите добиени до-
кументи и податоци што укажуваат дека податоците наведени во уверението за движење ЕУР 1 или во изјавата во 
фактурата се неточни ќе бидат доставени како поткрепа на барањето за верификација. 

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на државата извозник. За таа цел тие имаат право да побараат 
било какви докази и да го контролираат сметководството на извозникот или било каква друга проверка која се 
смета за потребна. 

4. Ако царинските органи на државата увозник решат да го суспендираат доделувањето на преференцијален трет-
ман на соодветните  производи додека тие ги чекаат резултатите од верификацијата, на увозникот може да му биде 
понудено да ги превземе производите со обезбедување на сите мерки за заштита кои ќе се оценат за неопходни. 

5. Царинските органи кои бараат верификација ќе бидат известени за резултатите од оваа верификација што е 
можно поскоро. Од овие резултати мора јасно да произлегува дали документите се автентични и дали соодветните 
производи можат да се сметаат како производи со потекло од Република Македонија или Република Хрватска и 
дали ги исполнуваат другите услови од овој Протокол. Во случаите кога се применети одредбите за кумулација во 
согласност со член 3 и 4 од овој Протокол, а во врска со член 17 став 3, одговорот ќе биде пропратен и со копија 
(копии) од предметното уверение (уверенија) за движење или изјава (изјави) во фактура. 

6. Ако во случаи за кои постои основано сомнение не биде добиен одговор во рок од десет месеци од датумот 
на поднесување на барањето за верификација, или ако одговорот не содржи информации доволни за да се опреде-
ли автентичноста на документот за кој што станува збор или вистинското потекло на производите, царинските ор-
гани кои бараат верификација ќе одбијат да доделат преференцијален третман, освен во исклучителни околности. 

 
Член 33 

Решавање на спорови 
1. Ако настанат спорови во врска со постапките за верификација неведени во Член 32 и кои не можат да бидат 

решени помеѓу царинските органи кои бараат верификација и царинските органи одговорни да ја спроведат истра-
гата или ако споровите се во врска со толкувањето на овој Протокол, таквите спорови ќе му бидат поднесени на 
решавање на Мешовитиот Комитет. 

2. Во сите случаи решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на државата увозник ќе би-
де во согласност со законите на таа држава. 

 
Член 34 
Казни 

Ќе се казни секое лице што ќе изготви или даде на изготвување документ кој содржи неточни податоци со цел 
да се добие преференцијален третман за производите. 

 
Член 35 

Слободни зони 
1. Република Македонија и Република Хрватска ќе ги превземат сите неопходни мерки за да се осигурат дека 

производите со кои што се тргува, а опфатени со доказот за потекло и кои во текот на транспортот користат сло-
бодна зона сместена на нивнато подрачје, нема да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго 
ракување, освен вообичаените операции неопходни за да се спречи расипување на производите. 

2. Иземајќи ги одредбите содржани во став 1, ако производите што потекнуваат од Република Македонија или 
Република Хрватска се увезуваат во слободна зона, и се опфатени со доказ за потекло и подлежат на обработка 
или преработка, надлежните  органи ќе издадат ново уверение за движење ЕУР.1 на барање на извозникот, во слу-
чај ако обработката или преработката е во согласност со одредбите на овој Протокол 
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ГЛАВА 7 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Измени и дополнувања на Протоколот 
Одлука за измени и дополнувања на овој Протокол може да донесе Мешовитиот Комитет. 
 

Член 37 
Царински подкомитет 

1. Ќе се формира Царински подкомитет задолжен за управна соработка од аспект на точна и единствена при-
мена на овој Протокол, како и сите други задачи на подрачјето на царините кои ќе му бидат доверени. 

2. Подкомитетот ќе биде составен од експерти од двете Договорни страни одговорни за прашања поврзани со 
областа на царините.  

 
Член 38 
Анекси 

Анексите на овој Протокол претставуваат негов составен дел. 
 

Член 39 
Стока во транзит или во складишта 

Одредбите на Договорот може да применат на стоката која е во согласност со одредбите на овој Протокол, и 
која на денот на стапување во сила на Договорот е во транзит или на привремено чување во некоја од Договорни-
те страни во царински складишта или во слободни зони, со обврска на царинските органи на Договорната страна 
увозник, во рок од четири месеци од тој датум, да им се поднесе доказ за потекло, кој може да биде и дополнител-
но издаден, заедно со документите кои покажуваат дека стоката директно е транспортирана.  
 

А Н Е К С  I  

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО АНЕКС II 
 

Забелешка 1: 
Списокот ги одредува условите што треба да се исполнети за сите производи, за да бидат сметани како доволно 
обработени или преработени како што е одредено со Член 6 од овој Протокол. 
Забелешка 2: 
2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните броеви или 
броевите на главите од Хармонизираниот систем, а втората колона дава опис на стоките употребен во тој систем за 
соодветниот тарифен број или глава. За секое наведување од првите две колони, правилото е одредено во колоните 3 
или 4. Кога во некои случаи, на наведеното во првата колона му претходи ознаката �ex�, тоа значи дека правилата во 
колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број како што е опишано во колоната 2. 
2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата, а описот на про-
изводот во колоната 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите 
производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е 
од тарифните броеви групирани во колоната 1. 
2.3. Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, 
во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 3 или 4. 
2.4. Кога за наведеното во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и  колоната 4, извозникот може како 
алтернатива да одбере, примена или на правилото дадено во колоната 3 или на правилото дадено во колоната 4. 
Ако во колоната 4 не е дадено правило за потекло, мора да се примени правилото дадено во колоната 3. 
Забелешка 3: 
3.1. Одредбите на Член 6 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои 
се употребуваат во производството на други производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите стату-
сот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребувани или во некоја друга фабрика во Република 
Македонија или во Република Хрватска. 
Пример: 
Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилата велат дека вредноста на материјалите без потекло кои во него 
можат да се вградат не смеат да надминат 40 проценти од цената на производот франко фабрика, е изработен од 
�друг легиран челик грубо обликуван со ковање� од тарифниот број ex 7224. 
Ако тоа ковање е направено во Република Македонија од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на произ-
вод со потекло врз основа на правилото од списокот за тарифниот број ex 7224. Кованиот материјал во тој случај 
може да се смета како материјал со потекло во пресметката на вредноста на моторот без оглед на тоа дали тој е 
произведен во истата или во друга фабрика во Република Македонија. Вредноста на инготот без потекло со ова не 
се зема во предвид при собирање на вредноста на употребените материјали без потекло. 
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3.2. Правилото од списокот претставува минимален потребен степен на обработка  или преработка, па со превзе-
мање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло, и спротивно, со по-
мал степен на обработка или преработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако правилото 
предвидува дека при одредена етапа од производството може да се користи материјал без потекло, користењето 
на тој материјал во порана етапа на производството е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоц-
нежна етапа на производството не е дозволено. 
3.3. Без да се прејудицира Забелешката 3.2 кога во правилото се употребува изразот �Производство од материјали 
од кој и да е тарифен број�, тогаш материјалите од кој и да е тарифен број (дури и материјали со ист опис и тари-
фен број како и производот) може да се користат, со примена на сите посебни ограничувања кои може да бидат 
содржани во правилото. 
Меѓутоа, изразот �Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од та-
рифен број ....� или �Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од 
истиот тарифен број како и производот� значи дека материјали од кој и да е тарифен број може да се користат, ос-
вен оние кои имаат ист опис како производ кој е наведен во колона 2 на списокот. 
3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, 
тоа значи дека може да се употребува било кој материјал или материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат 
употребени. 
Пример: 
Правилото за ткаенини од тарифните броеви 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и 
покрај останатите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се 
употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата. 
3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, усло-
вот очигледно не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната сопствена природа, не го задово-
луваат правилото. (Види ја и Забелешката 6.2. подолу во врска со текстил.) 
Пример: 
Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја исклучува употребата на житарици или 
преработки од житарици не попречува употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не се произ-
води од житарици. 
Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат произведени од конкретно наведените ма-
теријали во списокот, можат да бидат произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа на про-
изводството. 
Пример:  
Во случај на предмет за облекување од ex Глава 62 изработен од неткаен материјал, ако за оваа класа на произво-
ди е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал, дури и ако 
неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви случаи почетниот материјал треба нор-
мално да биде во фаза на обработка пред предиво, а тоа е влакно. 
3.6. Кога во некои правила од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите без 
потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, 
максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине највисокиот 
даден процент. Поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на посебните материјали за кои тие се 
применуваат. 
Забелешка 4: 
4.1. Терминот �природни влакна� во списокот е употребен за да означи влакна освен вештачки или синтетички. 
Тој е ограничен на фазите пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и ако тоа не е поинаку означено, во него се 
вклучени влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин преработени, но не впредени. 
4.2. Терминот �природни влакна� вклучува коњски влакна од тарифен број 0503, свила од тарифните броеви 5002 
и 5003, како и волнени влакна, фини животински влакна од тарифните броеви 5101 до 5105, памучни влакна од та-
рифните броеви 5201 до 5203 и други растителни влакна од тарифните броеви 5301 до 5305. 
4.3. Терминот �текстилна пулпа�, �хемиски материјали� и �материјали за производство на хартија� се употребени 
во списокот да опишат материјали што не се распоредуваат во Главите 50 до 63, и кои можат да бидат употребени 
за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво. 
4.4. Терминот �вештачки сечени влакна� во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки фи-
ламенти, сечени влакна или отпадоци, од тарифните броеви 5501 до 5507. 
Забелешка 5: 
5.1. Кога за даден производ во списокот се спомнува оваа забелешка, условите наведени во колоната 3 нема да се 
употребат на кој и да основни текстилни материјали, употребени во производството на тој производ, кои земени 
заедно претставуваат 10 проценти или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материја-
ли. (Види ги Забелешките 5.3. и 5.4. подолу.) 
5.2. Меѓутоа, отстапувањата наведени во Забелешката 5.1. може да се примени единствено на мешани производи 
направени од два или повеќе основни текстилни материјали. 
Следните материјали се основни текстилни материјали: 
- свила, 
- волна, 
- груби животински влакна, 
- фини животински влакна, 
- коњски влакна, 
- памук, 
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- материјали за правење хартија и хартија, 
- лен, 
- природен коноп, 
- јута и други дрвенести текстилни влакна, 
- сисал и други текстилни влакна од видот Agave, 
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна 
- синтетички филаменти, 
вештачки филаменти, 
спроводливи филаменти, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид, 
- други синтетички вештачки сечени влакна,  
- вештачки сечени влакна од вискоза, 
- други вештачки сечени влакна, 
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано, 
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано, 
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија или од 
пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 мм, поврзани со проѕирни 
или боени атхезиви помеѓу два слоја од пластична фолија, 
- други производи од тарифен број 5605. 
Пример: 
Предиво од тарифен број 5205 изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени влакна од 
тарифен број 5506 е мешано предиво. Затоа, синтетичките сечени влакна без потекло, кои не ги задоволуваат пра-
вилата за потеклото (кои бараат прозиводство од хемиски материјали или текстилна пулпа) можат да бидат упот-
ребени под услов да нивната вкупна маса не надминува 10 проценти од масата на предивото. 
Пример: 
Волнена ткенина од тарифен број 5112 изработена од волнено предиво од тарифен број 5107 и синтетичко преди-
во од сечени влакна од тарифен број 5509 претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги 
задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) или волне-
ното предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлечени 
или нечешлани ниту поинаку преработени за предење) или комбинацијата од двете предива може да биде употре-
бена, под услов да нивната вкупна маса да не надминува 10 проценти од масата на ткаенината. 
Пример: 
Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802, изработени од  памучно предиво од тарифен број 5205 и 
памучна ткаенина од тарифен број 5210, претставува мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по 
себе мешана ткаенина која што е изработена од предива кои се распоредуваат во два посебни тарифни броеви или 
ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници. 
Пример: 
Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен број 
5205 и синтетичка ткаенина од трифен број 5407, тогаш очигледно, употребените предива се два различни основ-
ни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ  
5.3. Во случај на производи кои содржат �предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сег-
менти од полиетер обвиткано или необвиткано� ова отстапување изнесува 20 проценти во однос на ова предиво. 
5.4. Во случај на производи кои содржат �ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или 
непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, споени со помош на прозирен или обоен адхезив по-
меѓу два слоја пластична фолија�, ова отстапување изнесува 30 проценти во однос на оваа лента. 
Забелешка 6: 
6.1. Кога во списокот се повикува на оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓу-
поставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, можат да 
бидат употребени под услов да тие се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и 
нивната вредност да не надминува 8 проценти од цената на производот франко фабрика. 
6.2. Без да се прејудицира на Забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Главите 50 до 63 можат 
слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат 
текстилни материјали. 
Пример: 
Ако правилото во списокот наведува дека за посебни текстилни артикли (како пантолони), мора да биде употребе-
но предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копиња, затоа што копчињата не се распоредуваат 
во Главите 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти иако патентите во принцип содр-
жат текстил. 
6.3. Онаму каде што се применува правило со проценти, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 
50 до 63 мора да биде земена во предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло. 
Забелешка 7: 
7.1. За потребите на тарифните броеви 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, �специфичните процеси� се 
следниве: 
(а) вакумска дестилација; 
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(б) редестилација со продлабочен фракционен процес; 
(в) кракинг; 
(г) реформирање; 
(д) екстракција со помош на селективни растворувачи; 
(ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сул-
фурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природна активна земја, 
активна земја, активен јаглен или боксид; 
(е) полимеризација; 
(ж) алкилација; 
(з) изомеризација. 
7.2. За потребите на тарифните броеви 2710, 2711 и 2712, �специфичните процеси� се следниве: 
(а) вакумска дестилација; 
(б) редестилација со продлабочен фракционен процес; 
(в) кракинг; 
(г) реформирање; 
(д) екстракција со помош на селективни растворувачи; 
(ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сул-
фурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природна активна земја, 
активна земја, активен јаглен или боксид; 
(е) полимеризација; 
(ж) алкилација; 
(з) изомеризација; 
(ѕ) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, десулфуризацијата со водо-
род која резултира со намалување на барем 85 проценти од содржината на сулфурот на преработениот производ 
(ASTM D 1266-59 Т метод); 
(и) само во однос на производите кои се распоредуваат во тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес ос-
вен филтрирање; 
(ј) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, третманот со водород под 
притисок од над 20 бари и температура од над 250 Целзиусови степени со употреба на катализатор, освен ефектот 
на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со 
водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или деколориза-
ција) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста сепак нема, да се смета за специфичен процес;  
(к) само во однос на маслата за гориво кои се распоредуваат во тарифниот број од ех 2710, атмосферската дести-
лација, под услов помалку од 30 проценти од овие производи по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, да дестили-
раат на температура од 300 Целзиусови степени според ASTM D 86 методот; 
(л) само во однос на тешките масла, освен гасни масла и масла за горење, кои се распоредуваат во тарифниот број 
ех 2710, третман со помош на високо фреквентно електрично празнење без искрење; 
(љ) само во однос на сурови производи од тарифен број 2712 (освен вазелин, озокерит, восок од темен јаглен и 
лигнит или восок од тресет кои по маса содржат помалку од 0.75 проценти масло), одстранување на маслото со 
фракционална кристализација. 
7.3. За потребите на тарифните броеви ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403 едноставните операции 
како чистење, декантирање, одсолување, одстранување вода, филтрирање, боење, означување, добивање на сул-
фурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, било која комбинација 
од овие операции или слични операции не даваат статус на производи со потекло. 

 
АНЕКС II НА ПРОТОКОЛ 2 

 
Список на обработка или преботка што треба да се изврши на материјали без потекло за 

добиениот производ да се здобие со статус на производ со потекло 
 

Сите производи наведени во списокот не мора да бидат опфатени со Договорот. Затоа е неопходно да се земат во 
предвид и другите делови од Договорот. 

 
Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
Глава 1 Живи животни Сите употребени животни од Глава 

1 ќе бидат целосно добиени 
 

Глава 2 Месо и месни остатоци за јадење Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 1 и 2 се 
целосно добиени 

 

Глава 3 Риби и черупкари, мекотелци и 
други водени без'рбетници 

Производство во кое сите  употре-
бени материјали од Глава 3 се це-
лосно добиени 

 

ех Глава 4 
 

Млечни производи; птичји јајца; 
природен мед; производи од живо-
тинско потекло за јадење што не се 
споменати ниту опфатени на друго 
место; освен: 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 4 се це-
лосно добиени 

 

0403 Маштеница, кисело млеко и павла-
ка, јогурт, кефир и друго ферменти-
рано или закиселено млеко и павла-
ка, концентрирани или неконцен-
трирани, со додаден шеќер или

Производство во кое:
- сите употребени материјали од 
Глава 4 се целосно добиени, 

- сите употребени овошни сокови 
(освен од ананас, лимета или од
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
други материи за засладување или 
ароматизирани со додадено овошје, 
јатчесто овошје или какао 

грејпфрут) од тарифен број 2009  
се со потекло, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали од Глава 17 не надмину-
ва 30% од цената на производот 
франко фабрика 

ех Глава 5 Производи од животинско потекло, 
што не се споменати ниту опфате-
ни на друго место; освен: 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 5 се це-
лосно добиени 

 

ех 0502 Преработени четини и влакно од 
питоми или диви свињи 

Чистење, дезинфекција, сортирање 
и исправување на четини и влакно 

 

Глава 6 Живи дрвја и други растенија; лу-
ковици, корења и сл.; сечено цвеќе 
и украсни лисја 

Производство во кое: 
- сите употребени материјали од 
Глава 6 се целосно добиени, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 50% од це-
ната на производот франко фаб-
рика 

 

Глава 7 Зеленчук и некои корења и грутки 
за јадење 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 7 се це-
лосно добиени 

 

Глава 8 Овошје и јатчесто овошје за јадење; 
кори од агруми или од дињи и лу-
беници 

Производство во кое: 
- сето употребено овошје и јатчесто 
овошје е целосно добиено, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали од Глава 17 не надмину-
ва 30% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех Глава 9 Кафе, чај, мате-чај и мирудии; ос-
вен: 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 9 се це-
лосно добиени 

 

0901 Кафе, печено или непечено, со или 
без кофеин; лушпи и ципи од кафе; 
замени за кафе што содржат кафе 
во кој и да е процент 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број 

 

0902 Чај, ароматизиран или неаромати-
зиран 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број 

 

ех 0910 Смеси на мирудии Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број 

 

Глава 10 Жита Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 10 се це-
лосно добиени 

 

ех Глава 11 Производи од мелничката индус-
трија; слад; скроб; инулин; глутен 
од пченица; освен: 

Производство во кое сите употре-
бени жита, зеленчук, корења и 
грутки за јадење, од тарифен број 
0714 или овошје се целосно добие-
ни 

 

ех 1106 Брашно, гриз и прав од сушен ме-
шункаст зеленчук од тарифен број 
0713 

Сушење и мелење на мешункаст зе-
ленчук од тарифен број 0708 

 

Глава 12 Маслодајни семиња и плодови; раз-
ни зрна, семиња и плодови; индус-
триски или медицински растенија; 
слама и добиточна храна 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 12 се це-
лосно добиени 

 

1301 Шелак, природни гуми, смоли, гу-
ми-смоли и маслени смоли (на пр. 
балсами) 
 
 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од та-
рифен број 1301 не надминува 50% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

1302 Растителни сокови и екстракти; 
пектински материи, пектинати и 
пектати, агар-агар и други слузови 
и средства за згуснување; модифи-
кувани или немодификувани, доби-
ени  од растителни производи: 

  

 - Слузови и средства за згуснување, 
модификувани, добиени од расти-
телни производи 

Производство од немодификувани 
слузови и средства за згуснување 

 

 - Други Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
Глава 14 Растителни материјали за плетар-

ство; растителни производи што не 
се споменати ниту опфатени на 
друго место 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 14 се це-
лосно добиени 

 

ех Глава 15 Животински или растителни масла 
и маснотии и производи од нивно 
разлагање; преработени маснотии 
за јадење; животински или расти-
телни восоци; освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

1501 Свинска маст (вклучувајќи и сало) 
живинска маст, освен оние од тари-
фен број 0209 или 1503: 

  

 - Маснотии од коски или отпадоци Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, освен од оние од 
тарифен број 0203, 0206 или 0207 или 
од коски од тарифен број 0506 

 

 - Други Производство од месо или остатоци 
за јадење од свинско месо од тари-
фен број 0203 или 0206 или од месо 
и остатоци за јадење од живинско 
месо од тарифен број 0207 

 

1502 Маснотии од животни од видовите 
говеда, кози и овци, освен оние од 
тарифен број 1503 

  

 - Маснотии од коски или отпадоци Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
од тарифен број 0201, 0202, 0204 
или 0206 или од коски од тарифен 
број 0506 

 

 - Други Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 2 се це-
лосно добиени 

 

1504 Маснотии и масла и нивни фрак-
ции, од риби или морски цицачи, 
рафинирани или нерафинирани, но 
хемиски немодификувани 

  

 - Цврсти фракции Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, вклучувајќи и дру-
ги материјали од тарифен број 1504 

 

 - Други Производство во кое сите употре-
бени материјали од Главите 2 и 3 се 
целосно добиени 

 

ех 1505 Рафиниран ланолин Производство од маснотии од суро-
ва волна од тарифен број 1505 

 

1506 Други животински маснотии и мас-
ла и нивни фракции, рафинирани 
или нерафинирани, но хемиски не-
модификувани 

  

 - Цврсти фракции Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
1506 

 

 - Други Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 2 се це-
лосно добиени 

 

1507 до 
1515 

Растителни масла и нивни фракции   

 - Соино масло, масло од кикирит-
ки, палмово масло, масло од коко-
сов орев, од палмов орев, бабасу, 
тунгово масло и масло од оитици-
ца, восок од мирта и јапонски во-
сок, фракции од масло од јојоба и 
масла за технички или индустри-
ски потреби од кои не се произве-
дуваат прехранбени производи за 
човечка исхрана 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

 - Цврсти фракции, освен оние на 
маслото од јојоба 

Производство од други материјали 
од тарифен број 1507 до 1515 

 

 - Други Производство во кое сите употре-
бени растителни материјали се це-
лосно добиени 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
1516 Животински или растителни масно-

тии и масла и нивни фракции, де-
лумно или целосно хидрогенизира-
ни, интерестерификувани, реесте-
рификувани или елеидинизирани, 
рафинирани или нерафинирани, но 
понатаму неприготвени 

Производство во кое: 
- сите употребени материјали од 
Глава 2 се целосно добиени, и 

- сите употребени растителни мате-
ријали се целосно добиени. 

   Меѓутоа, може да се користат ма-
теријали од тарифен број 1507, 
1508, 1511 и 1513 

 

1517 Маргарин, смеси или препарати од 
животински или растителни масти 
или масла или од фракции на раз-
лични масти или масла од оваа Гла-
ва, погодни за јадење, освен масти-
те или маслата за јадење или нив-
ните фракции од тарифен број 1516

Производство во кое: 
- сите употребени материјали од 
Главите 2 и 4 се целосно добиени, 
и 

- сите употребени растителни мате-
ријали се целосно добиени. 

   Меѓутоа, може да се користат ма-
теријали од тарифните броеви 
1507, 1508, 1511 и 1513 

 

Глава 16 Преработки од месо, риби или че-
рупкари, мекотелци или други во-
дени безрбетници 

Производство: 
- од животни од Глава 1, и/или 
- во кое сите употребени материја-
ли од Глава 3 се целосно добиени 

 

ех Глава 17 Шеќер и производи од шеќер; ос-
вен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 1701 Шеќер од шеќерна трска или ше-
ќерна репка и хемиски чиста саха-
роза, во цврста состојба, аромати-
зиран или обоен 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 17 не надминува 30% од цената 
на производот франко фабрика 

 

1702 Други шеќери, вклучувајќи и хеми-
ски чиста лактоза, малтоза, гликоза 
и фруктоза, во цврста состојба; ше-
ќерни сирупи без додадени сред-
ства за ароматизација или боење; 
вештачки мед, помешан или непо-
мешан со природен мед, карамела: 

  

 - Хемиски чиста малтоза и фруктоза Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, вклучувајќи и дру-
ги материјали од тарифен број 1702 

 

 - Други шеќери во цврста состојба, 
ароматизирани или обоени 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 17 не надминува 30% од цената 
на производот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое сите употре-
бени материјали се со потекло 

 

ех 1703 Меласи добиени при екстракција 
или рафинирање на шеќер, арома-
тизирани или обоени 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 17 не надминува 30% од цената 
на производот франко фабрика 

 

1704 Производи од шеќер (вклучувајќи и 
бело чоколадо) без какао 

Производство : 
- од материјали од кои и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

Глава 18 Какао препарати од какао Производство : 
- од материјали од кои и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

1901 Екстракт на слад; прехранбени про-
изводи од брашно, гриз, јарма, 
скроб или екстракт од слад што не 
содржат какао или содржат помал-
ку од 40% по маса какао пресмета-
но врз основа на целосна обезмас-
теност, што не се споменати ниту 
содржани на друго место; прехран-
бени производи од стоки од тариф-
ните броеви 0401 до 0404, што не 
содржат какао или содржат помал-
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ку од 5% маса какао пресметано 
врз основа на целосна обезмасте-
ност, што не се споменати ниту со-
држани на друго место: 

 - Екстракт на слад Производство од жита од Глава 10  
 - Други Производство : 

- од материјали од кои и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на употребените 
материјали од Главата 17 не над-
минува 30% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

1902 Теста, варени или неварени или 
полнети (со месо или др. материи) 
или поинаку приготвени, како шпа-
гети, макарони, резанки, лазањи, 
њоки, равиоли, канелони; кус-кус, 
приготвени или неприготвени 

  

 - Со содржина од 20% или помалку 
месо по маса, месни отпадоци, ри-
би, черупкари или мекотелци 

Производство во кое сите употре-
бени жита и деривати (освен тврда-
та пченица и нејзините деривати) 
се целосно добиени 

 

 - Со содржина од повеќе од 20% 
месо по маса, месни отпадоци, ри-
би, черупкари или мекотелци 

Производство во кое: 
- сите употребени жита и деривати 

(освен тврдата пченица и нејзини-
те деривати) се целосно добиени, 
и 

- сите употребени материјали од 
Главите 2 и 3 се целосно добиени 

 

1903 Тапиока и замени за тапиока при-
готвени до скроб во форма на луш-
пи, зрнца, мониста и сл. форми 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен скроб од 
компир од тарифен број 1108 

 

1904 Подготвени производи за исхрана 
добиени со барење или пржење на 
жита или производи од жита (на пр. 
пченкарни снегулки), жита, освен 
пченка во зрно или во форма на 
снегулки или други обработени жи-
та (освен брашно, гриз и јарма) ва-
рени или поинаку приготвени, што 
не се споменати ниту вклучени на 
друго место 

Производство: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оние од тари-
фен број 1806, 

- во кое сите употребени жита и 
брашно (освен тврдата пченица и 
нејзините деривати и пченката Zea 
indurata) се целосно добиени, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

1905 Леб, печива, колачи, бисквити и др. 
пекарски производи, со или без ка-
као; нафора, празни капсули за 
фармацевтски производи; обланди, 
оризова хартија и сл. производи 

Производство од материјал од кој и 
да е тарифен број освен од оние од 
Глава 11 

 

ех Глава 20 Производи од зеленчук, овошје, 
јатчесто овошје или други делови 
на растенија; освен: 

Производство во кое сето употребе-
но овошје, јатчесто овошје или зе-
ленчук се целосно добиени 

 

ех 2001 Сладок компир и сл. делови на рас-
тенијата погодни за јадење што по 
маса содржат 5% скроб или повеќе, 
приготвени или конзервирани во 
оцет или оцетна киселина 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 2004 и 
ех 2005 

Компири во форма на брашно, гриз 
или снегулки, подготвени или кон-
зервирани на друг начин освен во 
оцет или оцетна киселина 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

2006 Зеленчук, овошје, јатчесто  овошје, 
кори од овошје и други  делови од 
растенија, конзервирани во шеќер 
(сушени, кандирани или кристали-
зирани) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 17 не надминува 30% од цената 
на производот франко фабрика 

 

2007 Овошни џемови, желеа, мармелади, 
пиреа или пасти од овошје или јат-
често овошје, добиени со варење, 
со или без додаден шеќер или дру-
ги средства за засладување 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех 2008 Јатчесто овошје што не содржи до-

даток на шеќер или алкохол 
Производство во кое вредноста на 
сето употребено јатчесто овошје и 
маслодајно семе со потекло од та-
рифните броеви 0801, 0802, и 1202 
до 1207 надминува 60% од цената 
на производот франко фабрика 

 

 - Путер од кикиритки; смеси од жи-
та; палмини јатки, пченка 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

 - Други, освен овошје и јатчесто 
овошје подготвени на друг начин 
освен на пареа или со вриење во во-
да, без додаден шеќер, замрзнати 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

2009 Овошни сокови и сокови од зелен-
чук (вклучувајќи и шира од грозје), 
неферментирани и без додаден ал-
кохол, со или без додаток на шеќер 
или други средства за засладување 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

ех Глава 21 Разни производи за исхрана; освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

2101 Екстракти, есенции  и концентрати 
на кафе, чај, мате-чај, и преработки 
со основа од овие производи или со 
основа од кафе, чај, мате-чај ,прже-
на цикорија и други пржени замени 
за за кафе, или  екстракти, есенции 
и концентрати од нив 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое сите употребени цикории 
се целосно добиени 

 

2103 Сосови и препарати за сосови, ме-
шани мирудии и мешани зачински 
средства, брашно и гриз од сенф и 
приготвен сенф 

  

 - Сосови и препарати за сосови, ме-
шани мирудии и мешани зачин-
ски средства 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може  да 
се користат брашно или гриз од 
сенф или приготвен сенф 

 

 - Брашно и гриз од сенф и пригот-
вен сенф 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број 

 

ех 2104 Супи и чорби и препарати за тие 
производи 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од под-
готвен или конзервиран зеленчук 
од тарифен број 2002 до 2005 

 

2106 Прехранбени производи што не се 
споменати ниту опфатени на друго 
место 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

ех Глава 22 Пијалаци, алкохоли и оцет, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое сето употребено грозје или 
материјали добиени од грозје се 
целосно добиени 

  

2202 Вода, вклучувајќи и минерална и 
газирана вода, со додаток на шеќер 
или други средства за засладување 
или ароматизирани, и други безал-
кохолни пијалаци, освен сокови од 
овошје и зеленчук од тарифен број 
2009 

Производство :
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот,  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали од Глава 17 не 
надминува 30% од цената на про-
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
изводот франко фабрика, и 

- во кое сите употребени сокови од 
овошје (освен сок од ананас, ли-
мета и грејпфрут) се со потекло 

2207 Неденатуриран етилалкохол со ал-
кохолна јачина од 80% или поголе-
ма, етилалкохол и други алкохолни 
пијалаци, денатурирани, со која би-
ло јачина 

Производство: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од тарифен број 
2207 или 2208, и 

- во кое сето употребено грозје или 
материјали добиени од грозје се 
целосно добиени или до колку си-
те употребени материјали веќе со 
потекло, може да се користи арак 
до граница од 5% зафатнина 

 

2208 Неденатуриран етилалкохол со ал-
кохолна јачина помала од 80% за-
фатнина, ракии, ликери и други ал-
кохолни пијалаци 

Производство: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од тарифен број 
2207 или 2208, и 

- во кое сето употребено грозје или 
материјали добиени од грозје се 
целосно добиени или до колку си-
те употребени материјали веќе со 
потекло, може да се користи арак 
до граница од 5% зафатнина 

 

ех Глава 23 Остатоци и отпадоци од прехранбе-
ната индустрија, приготвена храна 
за животни, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех  2301 Китово брашно, брашно, прав и пе-
лети од риби или од черупкари, ме-
котелци или др. водени безрбетни-
ци, непогодни за човечка исхрана 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Главите 2 и 3 се 
целосно добиени 

 

ех 2303 Остатоци од производство на скроб 
од пченка (освен концентрирани теч-
ности за натопување), со содржина 
на протеини пресметана за сув произ-
вод поголема од 40% по маса 

Производство во кое сета употребе-
на пченка е целосно добиена 

 

ех 2306 Маслени погачи и други цврсти ос-
татоци добиени со екстракција на 
маслиново масло, што содржат по-
веќе од 3% маслиново масло 

Производство во кое сите употре-
бени маслинки се целосно добиени 

 

2309 Производи што се употребуваат за 
исхрана на животни 

Производство во кое: 
- сите употребени жита, шеќер или 
меласи, месо или млеко се со по-
текло, и 

- сите употребени материјали од 
Глава 3 се целосно добиени 

 

ех Глава 24 Тутун и производи за замена на ту-
тун, освен: 

Производство во кое сите употре-
бени материјали од Глава 24 се це-
лосно добиени 

 

2402 Пури, цигарилоси и цигари од ту-
тун или од замена за тутун 

Производство во кое најмалку 70% 
по маса од непреработениот тутун 
или отпадоци од тутун од тарифен 
број 2401 што се употребени се со 
потекло 

 

ех 2403 Тутун за пушење Производство во кое најмалку 70% 
по маса од непреработениот тутун 
или отпадоци на тутун од тарифен 
број 2401 што се употребени се со 
потекло 

 

ех Глава 25 Сол, сулфур, земја и камен, гипс, 
вар и цемент, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 2504 Природен кристален графит, со 
збогатена содржина на јаглен, про-
чистен и мелен 

Збогатување на содржината на јаг-
лен, прочистување и мелење на су-
ров кристален графит 

 

ех 2515 Мермер, сечен со пила или на друг 
начин, во блокови или плочи со 
правоаголна (вклучувајќи и квад-
ратна) форма, со дебелина не пого-
лема од 25 см 

Сечење на мермер со пила или на 
друг начин, (дури и ако е веќе се-
чен со пила) со дебелина поголема 
од 25 см 

 

ех 2516 Гранит, порфир, базалт, песочар и
друг камен за споменици и градеж-
ништво, сечени со пила или на друг 
начин, во блокови или плочи во 
правоаголна (вклучувајќи и квад-

Сечење на камен со пила или на 
друг начин, (дури и ако е веќе се-
чен) со дебелина поголема од 25 см
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ратна) форма, со дебелина не пого-
лема од 25 см 

ех 2518 Калциниран доломит Калцинирање на доломит што не е 
калциниран 

 

ех 2519 Дробен природен магнезиумкарбо-
нат (магнезит), во херметички запе-
чатени контејнери, и магнезиумок-
сид, чист или нечист, што не спаѓа 
во електростопен магнезит или 
синтермагнезит 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користи природен магнезиум кар-
бонат (магнезит) 

 

ех 2520 Гипс специјално подготвен за сто-
матологија 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 2524 Природни азбестни влакна Производство од азбестен концен-
трат 

 

ех 2525 Момирок во прав Мелење на момирок или отпадоци 
од момирок 

 

ех 2530 Земјени бои, калцинирани или во 
прав 

Калцинирање или мелење на земје-
ни бои 

 

Глава 26 Руди, згури и пепели Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 27 Минерални горива, минерални мас-
ла и производи од нивна дестила-
ција, битуменозни материи, мине-
рални восоци, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 2707 Масла во кои масата на ароматски 
состојки ја надминува масата на не-
ароматски состојки, масла слични 
на минералните масла добиени со 
дестилација на катран од камен јаг-
лен на висока темп., од чија зафат-
нина повеќе од 65% се дестилира 
на темп. до 250оС (вклучувајќи и 
мешаници на нафтен алкохол и 
бензол), за користење како гориво 
за енергија или греење 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1)  
или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех 2709 Сурови масла добиени од битуме-
нозни минерали 

Сува дестилација на битуменозни 
материјали 

 

2710 Нафтени масла и масла добиени од 
битуменозни минерали, освен суро-
ви, производи што не се споменати 
ниту содржани на др. место, кои по 
маса содржат 70% или повеќе мас-
ла од нафта или  од масла добиени 
од битуменозни материјали, ако 
овие масла претставуваат основни 
состојки на овие производи 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(2) 
или 
 Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

2711 Нафтени гасови и други гасовити 
јаглеводороди 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(2) 
 или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

2712 Нафтено желе, парафински восок,
микрокристален восок од нафта, 
восок од јагленова прашина, озоке-
рит, восок од лигнит, восок од тре-
сет, други минерални восоци и 
слични производи добиени со син-
теза или со други процеси, обоени

Операции на рафинирање и/или
еден или повеќе специфични пор-
цес(и)(2) 
 или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
или необоени жан производот. Меѓутоа, матери-

јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

2713 Нафтен кокс, нафтен битумен  и 
други остатоци од нафтени масла 
или од масла добиени од битуме-
нозни материјали 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1)  
или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

2714 Природен битумен и асфалт, биту-
менозни или маслени шкрилци и 
терпесок, асфалтити и асфалтни 
карпи 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

2715 Битуменови смеси врз база на при-
роден асфалт, природен битумен, 
битумен од нафта, минерален катран 
или минерални катрански смоли 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех Глава 28 Неоргански хемиски производи, 
органски или неоргански соедине-
нија од благородни материјали од 
ретки земни метали, од радиоактив-
ни елементи или од изотопи, освен:

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. 
Меѓутоа, материјалите од истиот 
тарифен број како и производот мо-
же да се користат, под услов да 
нивната вкупна вредност не надми-
нува 20% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 2805         ,,Mischmetall� Производство со електролитична 
или термална постапка во која 
вредноста на сите употребени мате-
ријали не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех 2811 Сулфур триоксид Производство од сулфурдиоксид Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 2833 Алуминиум сулфат Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 2840 Содиум перборат Производство од дисодиум тетра-
борат пентахидрат 

Производство во кое 
вредноста на сите упто-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 



Стр. 94 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 јули 2002 
 

Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех Глава 29 Органски хемиски производи, ос-

вен: 
Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 2901 Ациклични јаглеводороди што се 
користат како гориво за енергија 
или за греење 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех 2902 Циклани и циклени (освен азуле-
ни), бензен, толуен, ксилени, што 
се користат како гориво за енергија 
или греење 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1) 
 или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

ех 2905 Алкохолати на метали од алкохоли 
од овој тарифен број и од етанол 
или глицерол 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
2905. Меѓутоа, алкохолатите на ме-
тали од овој тарифен број може да 
се користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 20% 
од цената на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

2915 Заситени ациклични монокарбок-
силни киселини и нивни анхидри-
ди, халогениди, пероксиди и перки-
селини, нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број. Меѓутоа, вред-
носта на сите употребени материја-
ли од тарифните броеви 2915 и 
2916 не смее да надминува 20% од 
цената на производот франко фаб-
рика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 2932 - Интерни етри и нивни халогени, 
сулфо-, нитро- и нитрозодеривати

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број. Меѓутоа, вред-
носта на сите употребени материја-
ли од тарифен број 2909 не смее да 
надминува 20% од цената на произ-
водот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - Циклични ацетали и интерни по-
луацетали и нивни халогени, сул-
фо-, нитро- и нитрозодеривати 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

2933 Хетероциклични соединенија само 
од хетероатом(и) на нитроген 

Производство на материјали од кој 
и да е тарифен број. Меѓутоа, вред-
носта на сите употребени материја-
ли од тарифните броеви 2932 и 
2933 не смее да надминува 20% од 
цената на производот франко фаб-
рика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

2934 Нуклеински киселини и нивни со-
ли, хемиски определени или неоп-
ределени, други хетероциклични 
соединенија 

Производство од материјали од кој
и да е тарифен број. Меѓутоа, вред-
носта на сите употребени материја-
ли од тарифните броеви 2932, 2933 
и 2934 не смее да надминува 20% 
од цената на производот франко

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
фабрика 

ех 2939 Концентрати на афионова слама 
кои по маса содржат најмалку 50% 
алкалоиди 

Производство во кои вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех Глава 30 Фармацевтски производи, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

 

3002 Човечка крв, животинска крв под-
готвена за употреба во терапевтски, 
профилактички или дијагностички 
цели, антисеруми и други фракции 
на крв и модифицирани имунолош-
ки производи, вклучувајќи и такви 
добиени по пат на биотехнолошки 
процеси, вакцини, токсини, мик-
робни култури (освен квасец) и 
слични производи: 

  

 - Производи што се состојат од две 
или повеќе состојки што се изме-
шани за терапевтска или профи-
лактичка употреба  или неизме-
шани производи за овие цели, 
приготвени во измерени дози или 
во форми на пакувања за продаж-
ба на мало 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
3002. Меѓутоа, материјалите со ис-
тиот опис како и производот може 
да се користат, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - Друго   
 - - Човечка крв Производство од материјали од кој 

и да е тарифен број, вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
3002. Меѓутоа, материјалите со ис-
тиот опис како и производот може 
да се користат, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - - Животинска крв подготвена за 
терапевтски или профилактички 
цели 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
3002. Меѓутоа, материјалите со ис-
тиот опис како и производот може 
да се користат, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - - Фракции на крв освен антисеру-
ми, хемоглобин и серум глобулин 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
3002. Меѓутоа, материјалите со ис-
тиот опис како и производот може 
да се користат, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - - Хемоглобин, крвен глобулин и 
серум глобулин 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
3002. Меѓутоа, материјалите со ис-
тиот опис како и производот може 
да се користат, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

 - - Други Производство од материјали од кој
и да е тарифен број вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
3002. Меѓутоа, материјалите со ис-
тиот опис како и производот може 
да се користат, под услов да нивна-

 



Стр. 96 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 јули 2002 
 

Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
та вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

3003 и 3004 Лекови (освен производи од тари-
фен број 3002, 3005 и 3006): 

  

 - Добиени од амикации од тарифен 
број 2941 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од тарифните броеви 3003 и 
3004 може да се користат, под ус-
лов да нивната вкупна вредност не 
надминува 20% од цената на произ-
водот франко фабрика 

 

 - Други Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот. Меѓутоа, материјалите од 
тарифните броеви 3003 и 3004 мо-
же да се користат, под услов да 
нивната вкупна вредност не над-
минува 20% од цената на произво-
дот франко фабрика, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех 3006 Фармацевтски отпад (како што е 
дефинирано во забелешка 4(ѕ) на 
Глава 30) 

Ќе се задржи потеклото на произво-
дот според неговото првично рас-
поредување 

 

ех Глава 31 Ѓубрива, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3105 Минерали или хемиски ѓубрива 
што содржат два или три ѓубривни 
елементи, азот, фосфор и калиум, 
други ѓубрива, производи од оваа 
Глава во форма на таблети или 
слични форми, или во пакувања до 
10 кг бруто-маса освен: 
- содиумнитрат 
- калциумцијанамид 
- калиумсулфат 
- магнезиумкалиумсулфат 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот. Меѓутоа, материјалите од 
истиот тарифен број како и произ-
водот може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вредност 
не надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
 

ех Глава 32 Екстракти на штавење или бојосу-
вање, танини и нивни деривати, 
бои, пигменти и други материи за 
бојадисување, приготвени средства 
за премачкување и лакови, китови 
и други затнувачки маси, мастила, 
освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3201 Танини и нивни соли, естри, етри и 
други деривати 

Производство од екстракти за шта-
вење од растително потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3205 Органски пигменти, препарати 
предвидени со Забелешката 3 кон 
оваа Глава врз база на органските 
пигменти (3) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од та-
рифните броеви 3203, 3204 и 3205. 
Меѓутоа, материјалите од тарифен 
број 3205 може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вредност 
не надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 33 Етерични масла и резиноиди, пар-
фимериски, козметички и тоалетни 
препарати, освен: 

Производство од материјали од кој
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-

Производство во кое
вредноста на сите упот-
ребени материјали не
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3301 Етерични масла, (со или без терпе-
ни), вклучувајќи и "concretes" и 
чисти масла, резиноиди, маслени 
смоли добиени со екстракција, кон-
центрати на етерични масла во мас-
ти, неетерски масла, восоци или 
слично, добиени со: екстракција 
или со мацерација, споредни тер-
пенски производи добиени со де-
терпенација на етерични масла, 
водни дестилати и водни раствори 
на етерични масла 

Производство  од материјали од кој 
и да е тарифен број, вклучувајќи и 
материјали од некоја друга �гру-
па�(4) од овој тарифен број. Меѓу-
тоа, материјали од истата група ка-
ко и производот може да се корис-
тат, под услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 20% од це-
ната на прозводот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 34 Сапун, органски површински ак-
тивни средства, препарати за пере-
ње, препарати за подмачкување, 
вештачки восоци, приготвени восо-
ци, препарати за полирање и чисте-
ње, свеќи и слични производи, пас-
ти за моделирање, �стоматолошки 
восоци� и стоматолошки препарати 
врз база на гипс, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3403 Препарати за подмачкување што 
содржат масла од нафта или масла 
добиени од битуменозни минерали, 
под услов тие да претставуваат по-
малку  од 70% по маса 

Операции на рафинирање и/или 
еден или повеќе специфични про-
цес(и)(1) 
или 
Други операции во кои сите упот-
ребени материјали се распоредува-
ат во тарифен број во кој не е содр-
жан производот. Меѓутоа, матери-
јалите од истиот тарифен број како 
и производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

3404 Вештачки восоци и приготвени во-
соци: 

  

 - Восоци врз база на парафин, наф-
тени восоци, восоци добиени од 
битуменозни минерали, восок од 
јагленова прашина или восок од 
крлушки 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

 

 - Други Производство  од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен: 
- хидрогенизирани масла што има-
ат карактер на восоци од тарифен 
број 1516, 

- масни киселини хемиски недефи-
нирани или индустриски масни 
алкохоли што имаат карактер на 
восоци од тарифен број 3823, и 

- материјали од тарифен број 3404 
Меѓутоа, овие материјали можат да 
се користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 20% 
од цената на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 35 Албуминоидни супстанции, моди-
фикувани скробови, лепила, ензи-
ми, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
3505 Декстрини и други модификувани 

скробови (на пр. прежелатинизира-
ни или естерификувани скробови), 
лепила врз база на скробови или 
врз база на декстрини или други 
модификувани скробови: 

  

 - Скробни етри естри Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, вклучувајќи и дру-
ги материјали од тарифен број 3505 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
од тарифен број 1108 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
 

ех 3507 Подготвени ензими што не се спо-
менати ниту опфатени на друго 
место 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

Глава 36 Експлозиви, пиротехнички произ-
води, пирофорни легури, одредени 
запаливи препарати 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 37 Фотографски или кинематографски 
производи 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3701 Фотографски плочи и план-филмо-
ви, чувствителни на светлина, неос-
ветлени, од кој било материјал, ос-
вен од хартија, картон или текстил, 
план-филмови за брза фотографија, 
чувствителни на светлина, неосвет-
лени, во касети или без касети: 

  

 - Филм за брза фотографија во боја, 
во касети 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
на тарифните броеви 3701 и 3702. 
Меѓутоа, материјалите од тарифен 
број 3702 може да се користат, под 
услов да нивната вкупна вредност 
не надминува 30% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
на тарифните броеви 3701 и 3702. 
Меѓутоа, материјалите од тарифни-
те броеви 3701 и 3702 може да се 
користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 20% 
од цената на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3702 Фотографски филм во ролни, чувс-
твителен на светлина, неосветлен, 
од кој и да е материјал, освен од 
хартија, картон или текстил, филм 
за брза фотографија во ролни, чувс-
твителен на светлина, неосветлен 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
на тарифените броеви  3701 и 3702  

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3704 Фотографски плочи, филм-хартија, 
картон и текстил, осветлени, но не-
развиени 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
на тарифените броеви  3701 до 3704 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех Глава 38 Разни хемиски производи, освен: Производство од материјали од кој 

и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3801 - Колоиден графит во суспензија со 
масло и полуколоиден графит, 
јаглеродни пасти за електроди 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

 - Графит во форма на паста што 
претставува смеса на графит со 
минерални масла со повеќе од 
30% маса 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од та-
рифен број 3403 не надминува 20% 
од цената на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3803 Рафинирано тал-масло Рафинирање од сурово тал-масло Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3805 Алкохоли на сулфатен терпентин, 
пречистени 

Пречистување со дестилација или 
рафинирање на сурови алкохоли на 
сулфатен терпентин 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3806 Смолни естри Производство од смолни киселини Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3807 Смола од дрво (катранска смола од 
дрво) 

Дестилација на катран од дрво Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3808 Инсектициди, родентициди, фунги-
циди, хербициди, средства против 
�ртење и за регулација на растот на 
растенијата, дезинфектанти и слич-
ни производи, подготвени во вид на 
пакувања за продажба на мало или 
како препарати или производи (на 
пр. сулфурирани ленти, фитили и 
свеќи и хартии за убивање муви) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3809 Средства за доработка, носачи на 
бои за забрзување на бојосувањето 
или фиксирањето на материите за 
бојосување и др. производи и пре-
парати (на пр. средства за апретура 
или нагризување) што се користат 
во индустријата за текстил, хартија, 
кожа и сл., што не се споменати ни-
ту опфатени на друго место 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3810 Препарати за декапирање на метал-
ни површини, топители и др. по-
мошни препарати за лемење или за-
варување, прашоци и пасти за ле-
мење или заварување што се состо-
јат од метали и од др. материјали, 
препарати што се употребуваат ка-
ко јадра или облоги за електроди 
или прачки за заварување 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3811 Препарати против детонација, пре-
парати за спречување на оксидаци-
ја, за спречување на таложење на 
смола, за подобрување на вискози-
тетот, антикорозивни препарати и 
други подготвени адитиви за мине-
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
рални масла (вклучувајќи и бензин) 
или за други течности што се ко-
ристат за исти цели како и мине-
ралните масла 

 - Подготвени адитиви за масло за 
подмачкување, што содржат мас-
ла од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали  од та-
рифен број 3811 не надминува 50% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

 - Други Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3812 Подготвени забрзувачи на вулкани-
зација, сложени пластификатори за 
гума или пластични маси, што не се 
споменати ниту опфатени на др. 
место, препарати за спречување на 
оксидација и др. сложени стабили-
затори за гума или пластични маси 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3813 Препарати и полнења за апарати за 
гасење пожар, наполнети боци за 
гасење пожар 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3814 Сложени органски растворувачи и 
разредувачи, што не се споменати 
ниту опфатени на др. место, под-
готвени средства за отстранување 
на средства за премачкување или 
лакови 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3818 Хемиски елементи со примеси за 
употреба во електрониката, во фор-
ма на дискови, плочки или слични 
форми, хемиски соединенија со 
примеси за употреба во електрони-
ката 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3819 Течности за хидраулични сопирач-
ки и други подготвени течности за 
хидрауличен пренос, што не содр-
жат или што содржат помалку од 
70% по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни ми-
нерали 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3820 Препарати против замрзнување и 
готови течности за одмрзнување 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3822 Дијагностички или лабораториски 
реагенси на подлога, подготвени 
дијагностички или лабораториски 
реагенси, на подлога или не, освен 
оние од тарифените броеви 3002 
или 3006; сертифицирани референ-
тни материјали 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3823 Индустриски монокарбоксилни 
масни киселини, кисели масла од 
рафинирање, индустриски масни 
алкохоли 

  

 - Индустриски монокарбоксилни 
масни киселини, кисели масла од 
рафинирање 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

 - Индустриски масни алкохоли Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, вклучувајќи и дру-
ги материјали од тарифен број 3823 

 

3824 Подготвени врзивни средства за ле-
арски калапи или јадра, хемиски 
производи и препарати на хемиска-
та или на сродни индустрии (вклу-
чувајќи ги и оние што се состојат 
од смеси на природни производи), 
што не се споменати ниту опфате-
ни на друго место, остаточни про-
изводи на хемиската  или сродни 
индустрии, што не се споменати 
ниту опфатени на друго место 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
 - Следните производи од овој тари-

фен број: 
--Подготвени врзивни средства за 
леарски калапи или јадра, базира-
ни врз природни смолести произ-
води 

 --Нафтени киселини, нивни соли не-
растворливи во вода и нивни естри 

 
--Сорбитол, освен оној од тарифен 
број 2905 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
 

 --Нафтени сулфонати, освен нафте-
ни сулфонати од алкални метали, 
од амонијак или станоламини, ти-
офенирани сулфурни киселини од 
масла добиени од битуменозни 
минерали и нивни соли 

--Изменувачи на јони 
--Копачи на вакуум-цевки 
--Алкален железен оксид за прочис-
тување на гасови 

--Амонијачни гасовити тености и 
потрошен оксид произведен при 
прочистување на јаглени гасови 

--Сулфонафтенски киселини, нивни 
соли нерастворливи во вода и 
нивни естри 

--Фузелно масло и Диниелово мас-
ло 

--Смеси од соли со различни анјони
--Пасти за копирање врз основа на 
желатин, со или без подлога од 
хартија или текстил 

  

 - Други Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

3901 до 
3915 

Пластични маси во примарни форми, 
отпадоци, струганици и остатоци од 
пластика, освен од тарифените брое-
ви ех 3907 и 3912, за кои правилата 
се дадени во продолжение: 

 
 

 

 - Адитивни производи за хомопо-
лимеризација во кои еден полимер 
учествува со повеќе од 99% по маса 
на вкупниот состав на полимерот 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 50% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од Глава 39 не над-
минува 20% од цената на произво-
дот франко фабрика (5) 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
 

 - Други Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 39 не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика (5) 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3907 - Кополимер, направен од поликар-
бонат и акрилонитрил - бутадиен 
- стирен кополимер (АБС) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, материја-
лите од истиот тарифен број како и 
производот може да се користат, 
под услов да нивната вкупна вред-
ност не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика (5) 

 

 - Полиестер Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 39 не надминува 20% од цената 
на производот франко фабрика 
и/или производство од поликарбо-
нат на тетрабромо - (бисфенол А) 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
3912 Целулоза и нејзини хемиски дери-

вати, што не се споменати ниту оп-
фатени на друго место, во примар-
ни форми 

Производство во кое вредноста на 
сите материјали од истиот тарифен 
број во кој е содржан производот 
не надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

 

3916 до  
3921 

Полупроизводи и производи од плас-
тични маси, освен од тарифен број 
3916, 3917, 3920 и 3921, за кои прави-
лата се дадени во продолжение: 

  

 - Плоскати производи, обработени 
повеќе отколку само површински 
или сеени во форми што не се 
правоаголни (вклучувајќи и квад-
ратни), други производи обрабо-
тени повеќе од површински 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од Гла-
ва 39 не надминува 50% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - Други   
 - - Адитивни производи за хомопо-

лимеризација во кои еден моно-
мер учествува со повеќе од 99% 
по маса во вкупниот состав на по-
лимерот 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 50% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од Глава 39 не над-
минува 20% од цената на произво-
дот франко фабрика (5)  

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - - Други Производство во кое вредноста на си-
те употребени материјали  од Глава 
39 не надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика (5) 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3916 и  
ех 3917 

Профили и цевки Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 50% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од истиот тарифен 
број во кој е содржан производот  
не надминува 20% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 3920 - Лист или филм за јономер Производство од термопластична 
споредна сол што е кополимер на 
етилен и мет 
акрилна киселина делумно неутра-
лизирана со јони на метал, главно 
цинк и сода 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - Листови од регенерирана целуло-
за, полиамиди или полиетилен 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од ис-
тиот тарифен број во кој е содржан 
производот  не надминува 20% од 
цената на производот франко фаб-
рика 

 

ех 3921 Фолии од пластика, метализирани Производство од високо провидни 
фолии од полиестер со дебелина 
помала од 23 микрони (6)  

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

3922 до 
3926 

Предмети од пластични маси Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех Глава 40 Каучук и производи од каучук Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 4001 Лиснати плочи или крен-гума за 
чевли 

Правење слоеви од листови од при-
родна гума 

 

4005 Смеси од каучук, невулканизирани, 
во примарни форми или во форма 
на плочи, листови или ленти 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали, освен 
природната гума, не надминува 
50% од цената на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
4012 Протектирани или употребувани 

пневматски гуми од гума, полни 
или полупневматски гуми, протек-
тори (газечки слој) и штитници за 
гуми, од гума: 

  

 - Протектирани пневматски, полни 
или полупневматски гуми, од гу-
ма: 

Протектирање на употребувани гуми  

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен оние од 
тарифните броеви 4011 и 4012 

 

ех 4017 Производи од тврда гума Производство од тврда гума  
ех Глава 41 Сурова кожа (освен крзно), освен: Производство од материјали од кој 

и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 4102   Сурови овчи или јагнешки кожи 
без волна 

Отстранување на волна од овчи или 
јагнешки кожи со волна 

 

4104 до 
4106 

Кожа штавена или во сува состојба 
(краст) без волна или влакна или 
волна, цепена или нецепена, но по-
натаму необработена 

Повторно штавење на претходно 
штавена кожа 
или 
Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

4107, 4112, 
и 4113 

Кожа понатаму преработена после 
штавење или crusting, вклучувајќи 
пергаментно обработена кожа, без 
волна или влакна, цепена или нецепе-
на, освен кожа од тарифен број 4114 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од та-
рифните броеви 4104 до 4113 

 

ех 4114  Семишувана кожа и ламинирана 
семишувана  кожа; метализирана 
кожа 

Производство од материјали од та-
рифните броеви 4104 до 4107, под 
услов да нивната вкупна вредност 
не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

Глава 42 Производи од кожа, седларски и са-
рачки  производи, предмети за пату-
вање, рачни торби и слични контејне-
ри, производи од животински црева 
(освен црева од свилена буба) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 43 Крзна и вештачко крзно, производи 
од природно и вештачко крзно, ос-
вен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 4302 Штавени или обработени крзна, 
составени: 

  

 - Плочки, крстови и слични форми Белење или бојадисување, покрај 
сечење и составување на несоставе-
ни штавени или обработени крзна 

 

 - Други Производство од несоставени шта-
вени или обработени крзна 

 

4303 Облека, прибор за облека и други 
производи од крзно 

Производство од несоставени шта-
вени или обработени крзна од тари-
фен број 4302 

 

ех Глава 44 Дрво и производи од дрво, дрвен 
јаглен, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 4403 Грубо обработено дрво Производство од дрво во сурова 
состојба, со или без кора, или само 
грубо обработено 

 

ех 4407 Дрво сечено или режано по должи-
на, на парчиња или лупено, со дебе-
лина поголема од 6 мм, стругано, 
точено или рабно споено 

Спојување со стругање, точење или 
спојување на рабовите 

 

ех 4408 Листови на фурнир (вклучувајќи ги 
оние добиени со сечење на лами-
натно дрво) и листови за шперпло-
чи, со дебелина не поголема од 6 
мм, споени, и друго дрво режано по 
должина, на парчиња или лупено, 
со дебелина не поголема од 6 мм, 
стругано, точено или рабно споено 

Спојување, со стругање, точење 
или спојување на рабовите 

 

ех 4409 Дрво непрекинато профилирано по 
должина на кој било раб, крај или 
лице, вклучувајќи и стругано, точе-
но или рабно споено 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
 - Точено или рабно споено  Точење или спојување на рабовите  
 - Топчести и релјефни парчиња од 

дрво 
Украсување или обликување  

ех 4410 до 
ех 4413 

Топчести и релјефни парчиња од 
дрво, вклучувајќи и релјефни рам-
ки и други релјефни плочи 

Украсување или обликување  

ех 4415 Сандаци за пакување, кутии, гајби, 
барабани и слична амбалажа за па-
кување од дрво 

Производство од плочи несечени 
по димензија 

 

ех 4416 Буриња, бочви, каци, чабури и дру-
ги бочварски производи и нивни 
делови од дрво 

Производство од цепени даги, само 
стругани на двете основни површи-
ни 

 

 ех 4418 Столарија и други производи од др-
во за градежништво 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користат целуларни дрвени плочи и 
шиндра 

 

 - Топчести и релјефни парчиња од 
дрво 

Украсување или обликување  

ех 4421 Дрвени стапчиња за кибрити, дрве-
ни клинци или игли за обувки 

Производство од дрво од кој било 
тарифен број освен од обработено 
дрво од тарифен број 4409 

 

ех Глава 45 Плута и производи од плута, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

4503 Производи од природна плута Производство од плута од тарифен 
број 4501 

 

Глава 46 Производи од слама, од еспарт или 
од други материјали за плетарски 
производи, кошничарски и плетар-
ски производи 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

Глава 47 Целулоза од дрво или од други 
влакнести целулозни материјали, 
секундарна хартија или картон (от-
падоци или остатоци) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 48 Хартија и картон, производи од 
хартиена маса, од хартија или кар-
тон, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 4811 Хартија и картон, само израмнети, 
избраздени или со правоаголна 
форма 

Производство од материјали за пра-
вење хартија од Глава 47 

 

4816 Карбон-хартија, самокопирна хар-
тија и други хартии за копирање 
или пренесување (освен оние од та-
рифен број 4809), матрици за умно-
жување и офсет-плочи, од хартија, 
ставени во кутии или не 

Производство од материјали за пра-
вење хартија од Глава 47 

 

4817 Пликови, писма-пликови, обични 
поштенски и дописни картички од 
хартија или картон, кутии, кеси, 
торбички и сетови за допишување 
од хартија или картон, со прибор за 
пишување од хартија 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот , и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех 4818 Тоалетна хартија Производство од материјали за пра-
вење хартија од Глава 47 
 

 

ех 4819 Картони, кутии, касети, вреќи и 
други контејнери за пакување од 
хартија, картон, целулозна вата или 
листови од целулозни влакна 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот , и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 50% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

ех 4820 Блокчиња со хартија за писма Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 4823 Друга хартија, картон, целулозна 
вата и листови од целулозни влак-
на, сечени во определена големина 
или форма 

Производство од материјали за пра-
вење хартија од Глава 47 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех Глава 49 Печатени книги, весници, слики и 

др. производи на печатарската ин-
дустрија, ракописи, отчукани рако-
писи и планови, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

4909 Печатени или илустрирани разглед-
ници, печатени карти со лични поз-
драви, пораки или соопштенија, 
илустрирани или не, со или без 
пликови или украси 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
од тарифен број 4909 и 4911 

 

4910 Печатени календари од сите видови, 
вклучувајќи и календар-блокови 

  

 - Календари од типот �вечни� или 
со менливи блокови закачени на 
основи што не се од хартија или 
картон 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот , и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 50% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
од тарифен број 4909 или 4911 

 

ех Глава 50 Свила, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 5003 Отпадоци од свила (вклучувајќи и 
кокони непогодни за одвиткување 
и отпадоци од предиво), чешлани 

Чешлање на отпадоци од свила  

5004 до 
ех 5006 - сурова свила или отпадоци од 

свила чешлани или подготвени за 
предење на друг начин, 

Свилено предиво и предиво од от-
падоци од свила 

Производство од ( ): 7

- други природни влакна нечешла-
ни или подготвени за предење на 
друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5007 Ткаенини од свила или од отпадоци 
од свила: 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично преди-
во ( ) 7

 

 - Други Производство од ( ): 7

- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- хартија 
или 

 

  Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

ех Глава 51 Волна, фини или груби животински 
влакна, предиво и ткаенини од 
коњски влакна, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

5106 до 
5110 

Предиво од волна, од фини или 
груби животински или коњски 
влакна 

Производство од ( ): 7

- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или на друг начин 
подготвени за предење, 

 

  - природни влакна нечешлани или 
на друг начин подготвени за пре-
дење, 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа, или 

- материјал за правење хартија 
5111 до 
5113 

Ткаенини од  волна, од фини или 
груби животински влакна или од 
коњски влакна 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично преди-
во ( ) 7

 

 - Други Производство од ( ): 7

- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- хартија 
или 
Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни опе-
рации (како што се перење, белење, 
мерцеризирање, стврднување со топ-
лина, скубење, валање, обработка 
против собирање, трајна завршна об-
работка, декатизирање, импрегнира-
ње, поправање и чистење од јазли), 
под услов да вкупната вредноста на 
употребените непечатени ткаенини 
не надминува 47,5% од цената на 
производот франко фабрика 

 

ех Глава 52 Памук, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 
 

5204 до 
5207 

Предиво и конец од памук Производство од ( ): 7

- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготвени за 
предење на друг начин 

- природни влакна нерасчешлани 
или подготвени за предење на 
друг начин,  

 

  - хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5208 до 
5212 

Ткаенини од памук:   

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично преди-
во ( ) 7

 

 - Други Производство од (7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- хартија 
или 

 

  Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

ех Глава 53 Други растителни текстилни влак-
на, предиво од хартија и ткаенини 
од предиво од хартија 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

5306 до 
5308 

Производство одПредиво од други растителни тек-
стилни влакна, предиво од хартија 

(7):
- сурова свила или отпадоци од
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
свила чешлани или подготвени за 
предење на друг начин  

- природни влакна нерасчешлани 
или подготвени за предење на 
друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 
5309 до 
5311 

Ткаенини од други растителни тек-
стилни влакна, ткаенини од преди-
во од хартија 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично преди-
во ( ) 7

 

 - 
- предиво од кокосово влакно, 

Други Производство од ( ):7  

- предиво од јута, 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа, или 

- хартија 
или 
Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредноста на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

5401 до 
5406 

Предиво, монофиламент и конец од 
вештачки филаменти 

Производство од ( ): 7

- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготвени за 
предење на друг начин 

- природни влакна нерасчешлани 
или подготвени за предење на 
друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5407 и 5408 Ткаенини од предиво од вештачки 
филаменти: 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично преди-
во ( ) 7

 

 - Други Производство од ( ):  7

- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- хартија 
или 

 

  Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
5501 до 
5507 

Вештачки сечени влакна Производство од хемиски материја-
ли или текстилна пулпа 

 

5508 до 
5511 

Предиво и конец за шиење од веш-
тачки сечени влакна 

Производство од ( ): 7

- сурова свила или отпадоци од 
свила чешлани или подготвени за 
предење на друг начин, 

- природни влакна нерасчешлани 
или подготвени за предење на 
друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5512 до 
5516 

Ткаенини од синтетички сечени 
влакна: 

  

 - Што содржат гумен конец Производство од едножично преди-
во ( ) 7

 

 - Други Производство од (

- хартија 

7): 
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

или 
Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли) под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

ех Глава 56 Вата, филц и неткаени материјали, 
специјални предена, канапи, јажи-
ња, ортоми и кабли и производи од 
нив, освен: 

Производство од ( ): 7

- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна, 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа, или 

- материјали за правење хартија 

 

5602 Филц, импрегниран или неимпрег-
ниран, преслечен, прекриен или ла-
миниран: 

  

 - Иглен филц Производство од ( ): 7

- природни влакна, или 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 Меѓутоа, 
- полипропилен филамент од тари-
фен број 5402, 

- полипропиленски влакна од тари-
фен број 5503 или 5506, или 

- канап од полипропилен филамент 
од тарифен број 5501,  
чија деноминација во сите случаи 
на единичен филамент или влакно е 
помала од 9 децитекса, може да се 
користат под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 40% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

  - Други 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

Производство од ( ): 7

- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна направе-
ни од казеин, или 

 

5604 Конец и корд од гума, прекриени
со текстил, текстилно предиво и 
ленти и слично од тарифен број
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
5404 или 5405, импрегнирани, 
преслечени, прекриени или обло-
жени со гума или пластична маса: 

 - Конец и корд од гума, прекриени 
со текстилен материјал 

Производство од конец или корд од 
гума, непрекриени со текстилен ма-
теријал 

 

 - Други Производство од (7): 
- природни влакна нерасчешлани 
или подготвени за предење на 
друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5605 Метализирано предиво, обвиткано 
или необвиткано, што се состои од 
текстилно предиво, ленти или слич-
но од тарифен број 5404 или 5405, 
комбинирани со метал во форма на 
конец, ленти или прашок или пок-
риени со метал 

- природни влакна 
Производство од ( ): 7  

- нерасчешлани или подготвени за 
предење на друг начин, 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

5606 Обвиткано предиво и ленти и слично 
од тарифен број 5404 или 5405, об-
виткани (освен оние од тарифен број 
5605 и обвиткано предиво од коњски 
влакна), жанила предиво (вклучувај-
ќи  и меко жанила предиво) 

Производство од ( ): 7

- природни влакна 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа или 

- материјали за правење хартија 

 

Глава 57 Теписи и други текстилни покрив-
ки за под: 

  

 

Меѓутоа: 

 - Од иглен филц Производство од ( ): 7

- природни влакна, или 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа  

- полипропилен филамент од тари-
фен број 5402, 

- полипропиленски влакна од тари-
фен број 5503 или 5506, или 

- канап од полипропилен филамент 
од тарифен број 5501, 
чија деноминација во сите случаи 
на единичен филамент или влакно е 
помала од 9 децитекса, може да се 
користат, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 40% 
од цената на производот франко 
фабрика 
Ткаенина од јута може да се упот-
реби како подлога 

 - Од друг филц Производство од ( ): 7

- природни влакна нерасчешлани 
или подготвени за предење на 
друг начин, или 

- хемиски материјали или текстилна 
пулпа 

 

 - Други Производство од (7):  
- предиво од кокосово влакно или 
предиво од јута, 

- синтетичко или вештачко фила-
мент предиво, 

- природни влакна, или 
- вештачки сечени влакна нечешла-
ни или подготвени за предење на 
друг начин 
Ткаенина од јута може да биде 
употребена како подлога  

 

ех Глава 58 Специјални ткаенини, тафтувани 
ткаенини, тантела, таписерии, ре-
ски, вез, освен 

  

 - Комбинирани со конец од гума 
- Други 

Проиводство од едножично преди-
во (7) 
Производство од ( ): 7

- природни влакна 
- вештачки сечени влакна нерас-
чешлани или подготвени за преде-
ње на друг начин, 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 или 
  Печатење придружено со најмалку 

две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

5805 Рачно ткаени таписерии од видот 
гоблени, фландриски боби, 
Aubusson, Beauvais и слично и тапи-
серии работени со игла (на пр. ситен 
бод, крстосан бод), конфекционира-
ни или неконфекционирани 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

5810 Вез за метража во ленти или во мо-
тиви 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

5901 
 

Текстилни ткаенини преслечени со 
лепило или скробни материи што 
се употребуваат за надворешни ко-
рици за книги или слично, ткаени-
ни за копирање, подготвена канава-
ца за сликање, буграм и слични 
крути текстилни ткаенини што се 
употребуваат како основи за шапки

Производство од предиво  

5902 Корд-ткаенини за гуми од предиво 
од најлон со голема јачина или од 
други полиамиди, полиестри или 
вискозен рајон: 

  

 - Што не содржат повеќе од 90% 
текстилни материјали по маса 

Производство од предиво  

 - Други Производство од хемиски материја-
ли или текстилна пулпа 

 

5903 Текстилни ткаенини, импрегнира-
ни, преслечени, прекриени или ла-
минирани со пластични маси, освен 
оние од тарифен број 5902 

Производство од предиво 
или 
Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

5904 Линолеум, сечен или несечен во 
форми, подни покривки што се сос-
тојат од преслечена или прекриена 
текстилна подлога, сечени или не-
сечени во форми 

Производство од предиво ( ) 7  

5905  Ѕидни тапети од текстил  
 - Импрегнирани, преслечени, прек-

риени или ламинирани со гума, 
пластични маси или други мате-
ријали 

Производство од предиво  

 - Други Производство од (7):
- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна 
- вештачки сеени влакна нечешла-
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ни или подготвени за предење на 
друг начин, или 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 
или 
Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

5906 Гумирани текстилни ткаенини, ос-
вен оние од тарифен број 5902 

  

 - Плетени или хеклани ткаенини Производство од ( ): 7

- природни влакна 
- вештачки сечени влакна или под-
готвени за предење на друг начин, 
или 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 

  - Други ткаенини од синтетичко 
филамент предиво што содржи 
повеќе од 90% текстилни матери-
јали по маса 

Производство од хемиски материја-
ли 

 - Други Производство од предиво  
5907 Текстилни ткаенини на друг начин 

импрегнирани, преслечени или 
прекриени, сликани платна за теа-
тарски кулиси, ткаенини за ателјеа 
или слично 

Производство од предиво 
или 
Печатење придружено со најмалку 
две подготвителни или завршни 
операции (како што се перење, бе-
лење, мерцеризирање, стврднување 
со топлина, скубење, валање, обра-
ботка против собирање, трајна за-
вршна обработка, декатизирање, 
импрегнирање, поправање и чисте-
ње од јазли), под услов да вкупната 
вредност на употребените непеча-
тени ткаенини не надминува 47,5% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

5908 Фитили од текстил, ткаени, препле-
тени или плетени за ламби, печки, 
запалки, свеќи или слично, жаречки 
плински мрежички и цевчесто пле-
тени мрежести ткаенини за нив, 
импрегнирани или неимпрегнирани

  

 - Жаречки плински мрежички, им-
прегнирани 

Производство од цевчесто плетена 
ткаенина за плински мрежички 

 

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

5909 до 
5911 

Текстилни производи за употреба 
на индустријата: 

  

 - Дискови или прстени за полира-
ње, освен филц од тарифен број 
5911 

Производство од предиво или от-
падни ткаенини или платна од та-
рифен број 6310 

 

 - Ткаенини кои обично се употре-
буваат за производство на хартија 
или други технички цели, филцу-
вани или нефилцувани, импрегни-
рани или неимпрегнирани, прес-
лечени или непреслечени, цевчес-
ти или бескрајни, со единична или 
повеќекратна основа и/или јатка 
или рамноткаени со повеќекратна 
основа и/или јатка од тарифен 
број 5911 

Производство од (7):
- предиво од кокосово влакно, 
- следните материјали: 
- - предиво од политетрафлуороети-
лен ( ) 8

- - предиво, повеќекратно, од полиа-
мид, преслечено, импрегнирано 
или прекриено со фенолна смола, 

- - предиво од синтетички текстил-
ни влакна од ароматични полиа-
миди, добиени со поликонденза-
ција на м-фениленедиамин и
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
изофтална киселина, 

- - монофил од политетрафлуорое-
тилен (8) 

  - - предиво од синтетички текстил-
ни влакна од поли-р-фениленте-
рефталамид, 

- - кополиестер монофиламенти од 
полиестер и смола од терефтална 
киселина и 1,4 циклохексанединта-
нол и изофталтична киселина, 

- - предиво од стаклени влакна, 
преслечено со фенолна смола и 
опшиено со акрилно предиво, ( )8

- - природни влакна, 
- - вештачки сечени влакна нечеш-
лани ниту на друг начин обрабо-
тени за предење, или 

- - хемиски материјали или тек-
стилна пулпа 

 

 - Други Производство од ( ): 7

- предиво од кокосово влакно, 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна нечешла-
ни ниту подготвени за предење на 
друг начин, или 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 

Глава 60 Плетени или хеклани материјали Производство од ( ): 7

- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна нечешла-
ни ниту подготвени за предење на 
друг начин или 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 

Глава 61 Облека и прибор за облека, плетени 
или хеклани 

  

 - Добиени со зашивање или споју-
вање на друг начин на две или по-
веќе парчиња од плетен или хек-
лан материјал, сечени во форми 
или директно добиени како форма

Производство од предиво ( ) ( )  7 9  

 - Други Производство од (7): 
- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна, нечеш-
лани ниту подготвени за предење 
на друг начин, или 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 

ех Глава 62 Облека и прибор за облека, што не 
се плетени или хеклани, освен 

Производство од предиво ( ) ( ) 7 9  

ех 6202, 
ех 6204, 
ех 6206, 
ех 6209 и 
ех 6211 

Облека за жени, девојки и бебиња и 
прибор за облека за бебиња, везени 

Производство од предиво ( )  9

или 
Производство од невезена ткаени-
на, под услов да вкупната вредност 
на употребената невезена ткаенина 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика (9) 

 

ех 6210 и 
ех 6216 

Огноотпорна опрема од ткаенина 
покриена со фолија од алуминизи-
ран полиестер 

Производство од предиво ( )  9

или 
Производство од непреслечена ткае-
нина, под услов да вкупната вредност 
на употребената непреслечена ткае-
нина не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика (9) 

 

6213 и 
6214 

Шамивчиња, шалови, ешарпи, ма-
рами, шамии, велови и слично 

  

 -Везени Производство од едножично ( ) ( ) 
небелено предиво  

7 9

или 
Производство од невезена ткаени-
на, под услов да вкупната вредност 
на употребената невезена ткаенина 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика (9)  
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
 - Други Производство од небелено едно-

жично ( ) ( ) предиво 7 9

или 
Изработка  проследена со печате-
ње, заедно со најмалку две подгот-
вителни или завршни операции (ка-
ко што се перење, белење, мерцери-
зирање, стврднување со топлина, 
скубење, валање, обработка против 
собирање, трајна завршна обработ-
ка, декатизирање, импрегнирање, 
поправање и чистење од јазли) под 
услов да вкупната вредност на сите 
употребени непечатени стоки од та-
рифените броеви 6213 и 6214  не 
надминува 47,5% од цената на про-
изводот франко фабрика 

 

6217 Друг готов прибор за облека, делови 
од облека или од прибор за облека, 
освен оние од тарифен број 6212 

  

 - Везени Производство од предиво ( ) 9

или 
Производство од невезена ткаени-
на, под услов да вкупната вредност 
на употребената невезена ткаенина 
не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика (9) 

 

 - Огноотпорна опрема од ткаенина 
покриена со фолија од алуминизи-
ран полиестер 

Производство од предиво ( )  9

или 
Производство од непреслечена ткае-
нина, под услов да вкупната вредност 
на употребената непреслечена ткае-
нина не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика (9) 

 

 - Меѓупостави за јаки и манжетни, 
сечени 

Производство: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

 

 - Други Производство од предиво ( ) 9  
ех Глава 63 Други готови производи од тек-

стил, сетови, износена облека и из-
носени производи од текстил, крпи, 
освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

6301 до 
6304 

Ќебиња, покривки за патување, пос-
тела итн., завеси итн., други произво-
ди за внатрешно опремување 

  

 - Од филц, од неткаени материјали Производство од ( ): 7

- природни влакна, или 
- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 

 - Други   
 - - Везени Производство од едножично небе-

лено предиво ( ) ( )  9 10

или 
Производство од невезена ткаенина 
(освен плетена или хеклана), под 
услов да вкупната вредност на 
употребената невезена ткаенина не 
надминува 40% од цената на произ-
водот франко фабрика 

 

  - - Други Производство од едножично небе-
лено предиво ( ) ( ) 9 10

 

6305 Вреќи и вреќички што се употребу-
ваат за пакување на стоки 

Производство од ( ): 7

- природни влакна, 
- вештачки сечени влакна нечешла-
ни или подготвени за предење на 
друг начин, или 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
6306 Церади, платнени покривки и заве-

си против сонце,  шатори, едра за 
бродови, штици за едрење или су-
воземни возила, производи за кам-
пување: 

  

 - Од неткаени материјали Производство од (
- природни влакна, или 

7) (9): 

- хемиски материјали или текстил-
на пулпа 

 

 - Други Производство од едножично небе-
лено предиво( ) ( ) 7 9

 

6307 Други готови производи, вклучу-
вајќи и модни кројки за облека 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

6308 Сетови што се состојат од ткаенини 
и предиво, со или без прибор, за из-
работка на простирки, таписерии, 
везени чаршафи или салфети или 
слични текстилни производи во па-
кувања за продажба на мало 

Секој предмет во сетот се да го ис-
полнува правилото кое би се при-
менувало врз него до колку не би 
бил вклучен во сетот. Меѓутоа, мо-
же да се содржани и производи без 
потекло, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 15% 
од цената на сетот франко фабрика 

 

ех Глава 64 Обувки, гамаши и слични произво-
ди; делови на тие производи; освен:

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од скло-
пови од лица залепени за ѓонови 
или за други компоненти за ѓонови 
од тарифен број 6406 

 

6406 Делови на обувки (вклучувајќи и 
лица, споени или неспоени со ѓоно-
ви што не се надворешни), замен-
ливи влошки, подлошки за петици 
и слични производи, гамаши, доко-
ленки и слични производи и нивни 
делови 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 65 Покривки за глава и нивни делови, 
освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

6503 Шапки од филц и други покривки 
за глава од филц, изработени од 
тулци, конуси или други производи 
од тарифен број 6501, поставени 
или непоставени, украсени или не-
украсени 

Производство од предиво или тек-
стилни влакна ( ) 9

 

6505 Шапки и други покривки за глава, 
плетени или хеклани, или изработе-
ни од тантела, филц или други тек-
стилни материјали, метражни (но 
не во ленти), поставени или непос-
тавени, украсени или неукрасени, 
мрежи за коса од кој било матери-
јал, поставени или непоставени, ук-
расени или неукрасени 

Производство од предиво или тек-
стилни влакна ( ) 9

 

ех Глава 66 Чадори, чадори за сонце, стапови, 
стапови-столови, камшици, камши-
ци за јавање и нивни делови, освен:

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

6601 Чадори и чадори за сонце (вклучу-
вајќи и стапови-чадори, чадори за 
дворови и слични чадори) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

Глава 67 Подготвени перја и пердуви и про-
изводи од перја или пердуви, веш-
тачко цвеќе, производи од човечка 
коса 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 68 Производи  од камен, гипс, цемент, 
азбест, момирок и слични материја-
ли, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 6803 Производи од шкрилец или од аг-
ломериран шкрилец 

Производство од обработен шкри-
лец 

 

ех 6812 Производи од азбест, производи од 
смеси со основа од азбест или од 
смеси со основа од азбест и магне-
зиумкарбонат 

Производство од материјал од кој и 
да е тарифен број 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех 6814 Производи од момирок, вклучувај-

ќи и агломериран или реконструи-
ран момирок, врз подлога од харти-
ја, картон или други материјали 

Производство од обработен моми-
рок (вклучувајќи и агломериран 
или реконструиран момирок) 

 

Глава 69 Керамички производи Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 70 Стакло и производи од стакло, ос-
вен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 7003 
ех 7004 и 
ех 7005 

Стакло со нерефлектирачки слој Производство од материјали од та-
рифен број 7001 

 

7006 Стакло од тарифен број 7003, 7004 
и 7005, свиткано, со обработени ра-
бови, гравирано, дупчено, емајли-
рано или обработено на друг начин, 
но не врамено ниту споено со други 
материјали: 

  

 - супстрати на стаклени плочи 
преслечени со диелектричен те-
нок филм, полуспроводнички 
профил, во согласност со SEMII 
стандардите ( ) 11

Производство од материјали (супс-
трати) од тарифен број 7006 

 

 - друго Производство од материјали од та-
рифен број 7001 

 

7007 Сигурносно стакло, од стврднато 
(калено) или слоевито стакло 

Производство од материјали од та-
рифен број 7001 

 

7008 Повеќеѕидни изолациони елементи 
од стакло 

Производство од материјали од та-
рифен број 7001 

 

7009 Огледала од стакло, врамени или 
неврамени, вклучувајќи и ретрови-
зори 

Производство од материјали од та-
рифен број 7001 

 

7010 Балони, шишиња, матарки, тегли, 
лонци, фиоли, ампули и други кон-
тејнери од стакло, што се употребу-
ваат за транспорт или пакување на 
стоки, тегли од стакло за конзерви-
рање, затки, капаци и други затво-
рачи од стакло 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот  
или 
Сечење на производи од стакло, 
под услов вредноста на несеченото 
стакло да не надминува 50% од 
фабрината цена на производот 

 

7013 Производи од стакло што се упот-
ребуваат за на маса, в кујна, тоалет, 
канцеларија, за внатрешна декора-
ција или сл. цели, (освен оние од 
тарифен број 7010 и 7018) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот  
или 
Сечење на производи од стакло, 
под услов да вкупната вредност на 
употребеното несечено стакло не 
надминува 50% од цената на произ-
водот франко фабрика 
или 
Рачно декорирање (освен свилопе-
чат) на рачно дувани стаклени про-
изводи, под услов да вкупната 
вредност на рачно дуваните стакле-
ни производи не надминува 50% од 
цената на производот франко фаб-
рика 

 

ех 7019 Производи (освен предиво) од стак-
лени влакна 

Производство од: 
- необоени иверки, пасма, предиво 
или деланки, или 

- стаклена волна 

 

ех Глава 71 Природни или одгледувани бисери, 
скапоцени или полускапоцени ка-
мења, благородни метали, метали 
прекриени со благородни метали и 
производи од нив, имитации на на-
кит, метални пари, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 7101 Природни или одгледувани бисери, 
сортирани и привремено нанижани 
заради полесен транспорт 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 7102, 
ех 7103 и 
ех 7104 

Обработени скапоцени или полус-
капоцени камења (природни, синте-
тички и реконструирани) 

Производство од необработени ска-
поцени или полускапоцени камења 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
7106, 7108 и 
7110 

Благородни метали: 
 

  

 - Необработени Производство од материјали од кои и 
да е тарифен број, освен од оние од 
тарифните броеви 7106, 7108 и 7110 
или 
Електролитичка, термичка или хе-
миска сепарација на благородни 
метали од тарифене број 7106, 7108 
или 7110 
или 
Легирање на благородни метали од 
тарифен број 7106, 7108 или 7110 
еден со друг или со неблагородни 
метали 

 

 - Полуобработени или во форма на 
прав 

Производство од необработени бла-
городни метали 

 

ех 7107 
ех 7109 и 
ех 7111 

Метали прекриени со благородни 
метали, полуобработени 

Производство од метали прекриени 
со благородни метали, необработени 

 

7116 Предмети од природни или одгле-
дувани бисери, од скапоцени или 
полускапоцени камења (природни, 
синтетички или реконструирани) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

7117 Имитации на накит Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 
или 
Производство од делови од небла-
городни метали, непреслечени ниту 
покриени со благородни метали, 
под услов да вредноста на сите 
употребени материјали не надми-
нува 50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех Глава 72 Железо и челик, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

7207 Полупроизводи од железо или не-
легиран челик 

Производство од материјали од та-
рифен број 7201, 7202, 7203, 7204 
или 7205 

 

7208 до 
7216 

Рамно валани производи, шипки и 
прачки, аголни профили, форми, 
исечоци од железо или нелегиран 
челик 

Производство од инготи или други 
примарни форми од тарифен број 
7206 

 

7217 Жица од железо или нелегиран че-
лик 

Производство од полуобработени 
материјали од тарифен број 7207 

 

ех 7218, 
7219 
до 7222 

Полупроизводи, рамно валани про-
изводи, шипки и прачки, аголни 
профили, форми и исечоци од 
не�рѓосувачки челик 

Производство од инготи или други 
примарни форми од тарифен број 
7218 

 

7223 Жица од не�рѓосувачки челик Производство од полуобработени 
материјали од тарифен број 7218 

 

ех 7224, 
7225 
до 7228 

Полупроизводи, рамно валани про-
изводи, топло валани шипки и прач-
ки, во неправилно намотани макари, 
аглести профили, форми и исечоци 
од друг легиран челик, шупливи 
шипки и прачки за дупчење, од ле-
гиран или нелегиран челик 

Производство од инготи или други 
примарни форми од тарифен број 
7206, 7218 или 7224 

 

7229 Производи од друг легиран челик Производство од полуобработени 
материјали од тарифен број 7224 

 

ех Глава 73 Производи од железо или челик, 
освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 7301 Лимени столбови Производство од материјали од та-
рифен број 7206 

 

7302 Материјали за изградба на желез-
нички или трамвајски колосеци од 
железо или челик, следните: 
шини, шини-водилки и запчести 
шини, свртнички јазичиња, срциш-
та, потегачки стапови и други дело-
ви од свртници, прагови, спојници, 
столови, клинови на столови, под-

Производство од материјали од та-
рифен број 7206 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ложни плочки (плочки на основа), 
шински штипалки и друг материјал 
специјално направен за составува-
ње или поставување шини 

7304, 7305 
и 7306 

Цевки и шупливи профили од же-
лезо (освен од леано железо) или 
челик 

Производство од материјали од тари-
фен број 7206, 7207, 7218 или 7224 

 

ех 7307 Прибор за цевки од не�рѓосувачки 
челик (ISO  
X5 CrNiMo 1712) што се состои од 
неколку дела 

Обликување, дупчење, провлекува-
ње, отточување и обработка со на-
сочен млаз на ковани метални пло-
чи, под услов да вкупната вредност 
на кованите метални плочи не над-
минува 35% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

7308 Конструкции (освен монтажни 
згради од тарифен број 9406) и де-
лови од конструкции (на пр. мосто-
ви и секции на мостови, врати за 
брани, кули, решеткасти столбови, 
покриви, покривни рамки, врати и 
прозорци и нивни рамки и прагови 
за врати, ролетни, огради и столбо-
ви), од железо или челик, плочи, 
прачки, аглести профили, форми, 
секции, цевки и слично, подготвени 
за употреба во конструкции, од же-
лезо или челик 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, не може 
да се користат заварени аглести 
профили, форми и секции од тари-
фен број 7301 

 

7315 Синџири против лизгање Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од та-
рифен број 7315 не надминува 50% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

ех Глава 74 Бакар и производи од бакар, освен: Производство: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во  кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

7401 Бакренец, цемент-бакар (преципи-
тат на бакар) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

7402 Нерафиниран бакар, бакарни аноди 
за електролитичко рафинирање 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

7403 Рафиниран бакар и легури на бакар, 
необработени 

  

 - Рафиниран бакар Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

 - Легури на бакар и рафиниран ба-
кар што содржат други елементи 

Производство од рафиниран бакар, 
необработен, или отпадоци или ос-
татоци од бакар 

 

7404 Отпадоци и остатоци од бакар Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

7405 Предлегури на бакар Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 75 Никел и производи од никел, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика  

 

7501 до 
7503 

Никелов камен-мате, синтероксиди 
на никел и други меѓупроизводи на 
металургијата на никел, необрабо-
тен никел, отпадоци и остатоци од 
никел 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех Глава 76 Алуминиум и производи од алуми-

ниум, освен: 
Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

7601 Необработен алуминиум Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 или 
Производство со термичка или 
електролитичка постапка од неле-
гиран алуминиум или отпадоци и 
остатоци од него 

 

7602 Отпадоци или остатоци од алуми-
ниум 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех 7616 Производи од алуминиум, освен га-
за, платно, решетка, мрежа, ограда, 
ткаенина за појачување и слични 
материјали (вклучувајќи и бескрај-
ни ленти) од алуминиумска жица и 
проширен метал на алуминиум 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот. Меѓутоа, може да се корис-
тат газа, платно, решетка, мрежа, 
ограда, ткаенина за појачување и 
слични материјали (вклучувајќи и 
бескрајни ленти) од алуминиум-
ска жица или проширен метал на 
алуминиум, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

Глава 77 Резервирана за можна употреба во 
ХС во иднина 

  

ех Глава 78 Олово и производи од олово, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

7801 Необработено олово   
 - Рафинирано олово Производство од олово во прачки 

или �работно� олово 
 

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, не може 
да се користат остатоци и отпадоци 
од тарифен број 7802 

 

7802 Отпадоци и остатоци од олово Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 79 Цинк и производи од цинк, освен: Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

7901 Необработен цинк Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, не може 
да се користат остатоци и отпадоци 
од тарифен број 7902 

 

7902 Отпадоци и остатоци од цинк Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех Глава 80 Калај и производи од калај, освен: Производство : 

- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

8001 Необработен калај Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, не може 
да се користат остатоци и отпадоци 
од тарифен број 8002 

 

8002 и 8007 Отпадоци и остатоци од калај, дру-
ги производи од калај 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

Глава 81 Други прости метали, кермети, 
производи од нив: 

  

 - Други прости метали, обработени, 
производи од нив 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од ис-
тиот тарифен број како и произво-
дот не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

 

 - Други Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

ех Глава 82 Алати, орудија, ножарски произво-
ди, лажици и виљушки, од прости 
метали, нивни делови од прости 
метали, освен: 

Производство во кое  сите употре-
бени материјали се распоредуваат 
во тарифен број во кој не е содржан 
производот 

 

8206 Алат од два или повеќе тарифен 
броеви од 8202 до 8205, во сетови 
за продажба на мало 

Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, освен од оние од 
тарифните броеви 8202 до 8205. Ме-
ѓутоа, алатите од тарифените броеви 
8202 до 8205 може да се вклучат во 
сетот, под услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 15% цената 
на сетот франко фабрика 

 

8207 Изменлив алат за рачни алати, со 
или без електричен погон, или за 
алатни машини (на пр. за пресува-
ње, ковање, штанцување, пунктира-
ње, намотување, дупчење, глодање, 
обликување или одвртување), вклу-
чувајќи и матрици за извлекување 
или екструдирање на метал и алат 
за дупчење на карпи и земја 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

 

8208 Ножеви и сечила за машини или за 
механички направи 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех 8211 Ножеви со сечила, незабени или не 
(вклучувајќи и градинарски ноже-
ви) освен ножеви од тарифен број 
8208 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користат сечила за ножеви и рачки 
од прости метали 

 

8214 Други ножарски производи (на пр. 
машини за стрижење, месарски или 
кујнски сатари, месарски секири и 
ножеви за сецкање месо и ножеви 
за хартија), сетови и направи за ма-
никир или педикир (вклучувајќи и 
турпии за нокти) 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користат рачки од прости метали 

 

8215 Лажици, виљушки, црпалки, лопат-
ки за сервирање торта, ножеви за 
риба, за путер, штипки за шеќер и 
сл. кујнски и трпезен прибор 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користат рачки од прости метали 

 

ех Глава 83 Разни производи од прости метали, 
освен за:  

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех 8302 Други окови, прибор и сл. произво-

ди за згради и автоматски затвора-
чи за врати 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користат другите материјали од та-
рифен број 8302, под услов да нив-
ната вкупна вредност не надминува 
20% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

ех 8306 Статуети и други орнаменти од 
прости метали 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, може да се 
користат други материјали од тари-
фен број 8306, под услов да нивна-
та вкупна вредност не надминува 
30% од цената на производот фран-
ко фабрика 

 

ех Глава 84 Нуклеарни реактори, котли, маши-
ни и механички уреди, нивни дело-
ви, освен: 

Производство во кое: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8401 Нуклеарни горивни елементи Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот (12) 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8402 Котли за производство на водена 
или друга пареа (освен котли за 
централно греење со топла вода, 
што можат да произведат и пареа 
со низок притисок), котли за прег-
реана вода 

Производство во кое: 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8403 и  
ех 8404 

Котли за централно греење, освен 
од оние од тарифен број 8402 и по-
мошни уреди за котли за централно 
греење 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
на тарифните броеви 8403 и 8404 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8406 Турбини на вода и друга пареа Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8407 Клипни мотори со внтарешно сого-
рување, со палење со помош на 
свеќички со наизменично или рота-
ционо движење на клип 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8408 Клипни мотори со внатрешно сого-
рување, со палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел 
мотори) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8409 Делови погодни исклучително или 
главно за мотори од тарифен број 
8407 или 8408 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8411 Турбо млазни мотори, турбо пропе-
лери и други гасни турбини 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8412 Други машини и мотори Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 8413 Пумпи за потиснување со ротацио-
но движење 

Производство :
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-

Производство во кое
вредноста на сите упот-
ребени материјали не
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8414 Индустриски вентилатори, дувалки 
и слично 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8415 Уреди за климатизација со вентила-
тор на моторен погон и елементи за 
менување на температура и влаж-
ност, вклучувајќи и машини во кои 
влажноста не може да се регулира 
одвоено 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8418 Фрижидери, замрзнувачи и друга 
опрема за ладење или замрзнување, 
електрични или други, топлотни 
пумпи, освен уреди за климатиза-
ција од тарифен број 8415 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот,  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали кои не се со по-
текло не ја надминува вредноста 
на сите употребени материјали со 
потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8419 Машини за индустријата за произ-
водство на дрво, хартиена маса, 
хартија и картон 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од истиот тарифен 
број како  и производот не надми-
нува 25% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8420 Каландери или други машини за ва-
лање, освен за метали или стакло, и 
цилиндри за нив 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од истиот тарифен 
број како  и производот не надми-
нува 25% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8423 Машини за мерење (освен ваги со 
осетливост од 5 cg или повеќе), 
вклучувајќи и машини за броење 
или контрола, кои работат врз база 
на мерење маса, тегови за машини 
за мерење од сите видови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали  не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8425 до 
8428 

Машини за дигање, манипулација, 
товарење или истовар 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали  не надминува 40% од 
цената на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифен број 
8431 не надминува 10% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
8429 Самодвижечки булдожери, аглодо-

зери, гредери, порамнувачи, скре-
пери, механички лопати, багери, 
натоварувачи со лопата, машини за 
набивање и валјаци за патишта 

  

 - Валјаци за патишта Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

 -Други Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали  не надминува 40% од 
цената на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребени 
материјали од тарифен број 8431 не 
надминуваат 10% од цената на про-
изводот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8430 Други подвижни машини за сорти-
рање, рамнење, стругање, копање, 
набивање, вадење или дупчење, за 
земја, минерали или руди, машини 
за набивање и вадење столбови, 
снежни плугови и дувалки за снег 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите уптребе-
ни материјали од тарифен број 
8431 не надминува 10% од цената 
на производот франко фабрика  

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8431 Делови погодни за употреба исклу-
чително или главно со валјаци за 
патишта 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8439 Машини за производство на пулпа 
од влакнести целулозни материјали 
или за производство или довршува-
ње на хартија или картон 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјалите од истиот тари-
фен број како и производот не 
надминува 25% од цената на про-
изводот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8441 Други машини за преработка на 
хартиена маса, хартија или картон, 
вклучувајќи и машини за сечење од 
сите видови 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјалите од истиот тари-
фен број како и производот не 
надминува 25% од цената на про-
изводот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8444 до 
8447 

Машини од овие тарифен броеви за 
употреба во текстилната индсутри-
ја 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 8448 Помошни машини за употреба со 
машини од тарифен број 8444 и 
8445 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8452 Машини за шиење, освен машини 
за прошивање книги од тарифен 
број 8440, мебел, пултови и капаци 
посебно направени за машини за 
шиење, игли за машини за шиење 

  

 - Машини за шиење (пришивање 
само со убод) со глави чија тежи-
на не надминува 16 кг без мотор 
или 17 кг со мотор 

Производство во кое:
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, 

- вредноста на употребените мате-
ријали без потекло, при составу-
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
вањето на главата (без мотор) не 
ја надминува вредноста на сите 
употребени материјали со потек-
ло, и 

- употребените механизми за затег-
нување на конецот, за цик-цак и 
кроше се со потекло 

 - Други Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8456 до  
8466 

Алатни машини и машини и нивни 
делови и прибор од тарифен број 
8456 до 8466 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8469 до 
8472 

Канцелариски машини (на пр. ма-
шини за пишување, за сметање, за 
автоматска обработка на податоци, 
за умножување, за сортирање) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8480 Калапници за леарници на метали, 
моделни плочи, модели за калапи, 
калапи за метал (освен калапи за 
инготи), метални карбиди, стакло, 
минерални материјали, гума или 
пластични маси 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8482 Топчести или валчести лежишта Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8484 Заптивки и сл. спојки од метални 
листови комбинирани со друг мате-
ријал или од два или повеќе слоеви 
од метал, сетови или колекции од 
заптивки и слични спојки, различни 
по состав, во ќесиња, обвивки или 
сл. пакувања, механички жигови 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8485 Делови на машини без електрични 
приклучоци, изолатори, калеми, 
контакти или други електрични де-
лови, што не се споменати ниту оп-
фатени на друго место во оваа гла-
ва 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех Глава 85 Електрични машини и опрема и 
нивни делови, апарати за снимање 
и репродукција на звук, телевизи-
ски апарати за снимање и репро-
дукција на слики и звук, и делови и 
прибор за овие производи, освен: 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8501 Електромотори и електрични генера-
тори (освен генераторски агрегати) 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифен број 
8503 не надминува 10% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8502 Електрични генераторски агрегати 
и ротациони конвертори 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифните брое-
ви 8501 и 8503 не надминува 10% 
од цената на производот франко 
фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех 8504 Уреди за напојување со електрична 

енергија за машини за автоматска 
обработка на податоци 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 8518 Микрофони и нивни стативи, звуч-
ници, немонтирани или монтирани 
во звучни кутии, аудиофреквенци-
ски електрични засилувачи, елек-
трични комплети за засилување на 
звук 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8519 Грамофони, со или без сопствен за-
силувач, касетофони и други апара-
ти за репродукција на звук што не-
маат вграден уред за снимање на 
звук 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8520 Магнетофони и други апарати за 
снимање на звук, со или без вгра-
ден уред за репродукција на звук 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8521 Апарати за снимање или репродук-
ција на слика, со или без вграден 
видеотјунер 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8522 Делови и прибор погодни за упот-
реба исклучително или главно за 
апарати од тарифен број 8519 до 
8521 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8523 Подготвени неснимени подлоги за 
звучни снимања и слични снимања 
на други појави, освен производите 
од глава 37 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8524 Плочи, ленти и други снимени под-
логи за звучни и други слично сни-
мени појави, вклучувајќи матрици 
и галвански отпечатоци за произ-
водство на плочи, со исклучок на 
производите од глава 37 

  

 - Матрици и галвански отпечатоци 
за производство на плочи 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифен број 
8523 не надминува 10% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8525 Предаватели за радиотелефонија,
радиотелеграфија, радиодифузија 
или телевизија, со или без вграден 
применик или апарат за снимање 

ј

Производство во кое:
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-

Производство во кое
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-

ф



10 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 125 
 

Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
или репродукција на звук, телеви-
зиски камери, видеокамери за не-
подвижни слики и други видеока-
мери за снимање 

рика, и 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

та на производот фран-
ко фабрика 

8526 Радари, помошни уреди за  радио-
навигација и уреди за радиодале-
чинско управување 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8527 Приемници за радиотелефонија, ра-
диотелеграфија или радиодифузија, 
вклучувајќи и приемници комбини-
рани во исто куќиште со апарат за 
снимање или репродукција на звук 
или со часовник 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8528 Телевизиски  приемници, со или 
без вградени радиоприемници или 
апарати за снимање или репродук-
ција на звук или слика, видеомони-
тори и видеопроектори 

Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло  

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8529 Делови погодни за употреба исклу-
чително или главно за апарати од 
тарифните броеви 8525 до 8528 

  

 - Погодни за употреба исклучител-
но или главно за апарати за сни-
мање или репродукција на слика 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло  

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8535 и 
8536 

Електрични апарати за вклучување 
и исклучување или за заштита на 
електрични струјни кола, или за 
правење спој со или во електрични 
струјни кола 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифен број 
8538 не надминува 10% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8537 Табли, плочи, конзоли, маси, орма-
ни и други основи опремени со два 
или повеќе апарати од тарифен број 
8535 или 8536, за електрично упра-
вување или дистрибуција на елек-
трична енергија, вклучувајќи ги и 
оние со вградени инструменти или 
апарати од глава 90, и апарати за 
нумеричко управување, освен апа-
ратите за вклучување и исклучува-
ње од тарифен број 8517 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифен број 
8538  не надминува 10% од цената 
на производот франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8541 Диоди, транзистори и слични по-
луспроводнички елементи, освен 
полуспроводнички плочки с# уште 
неисечени во чипови 

Производство:
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

8542 Електронски интегрирани кола и 
микросклопови 

  

 - монолитни интегрирани кола Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведените гра-
ници, вредноста на сите употребе-
ни материјали од тарифните брое-
ви 8541  и 8542 не надминува 10% 
од цената на производот франко 
фабрика 
или  
Постапка на дифузија (во која ин-
тегрираните кола се формираат на 
полупроводнички супстрат со се-
лективно воведување на соодветен 
допант), сооставени или несеоста-
вени и/или тестирани во држава ко-
ја не е една од договорните страни 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

 - друго Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени мате-
ријали не надминува 40% од цената 
на производот франко фабрика, и 

- во рамките на горенаведени-
те граници, вредноста на сите употре-
бени материјали од тарифните броеви 
8541  и 8542 не надминува 10% од це-
ната на производот франко фабрика 

 

8544 Изолирана жица (вклучувајќи и 
емајлирана или анодизирана), кабли 
(вклучувајќи и коаксијални кабли)  
и други изолирани електрични спро-
водници, со или без конектори, каб-
ли од оптички влакна, изработени од 
поединечно обвиткани влакна, ком-
бинирани или не со електрични 
спроводници или со конектори 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8545 Јаглеродни електроди, јаглеродни 
четки, јаглерод за светилки, јагле-
род за батерии и други производи 
од графит или друг јаглерод, со или 
без метал, за електрични намени 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8546 Електрични изолатори од кој било 
материјал 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8547 Изолациони делови за електрични 
машини, уреди или опрема, целос-
но изработени од изолациони мате-
ријали, освен со некои помали ком-
поненти од метал (на пр. приклучо-
ци со навој) вградени за време на 
пресувањето единствено заради 
спојување, освен изолаторите од 
тарифен број 8546, цевки за елек-
трични спроводници и спојници за 
нив, од прости метали обложени со 
изолационен материјал 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8548 Отпадоци и остатоци од галвански 
елементи, галвански батерии и 
електрични акумулатори, потроше-
ни галвански елементи, потрошени 
галвански батерии и потрошени 
електрични акумулатори, електрич-
ни делови на машини или апарати, 
што не се споменати ниту опфате-
ни на друго место во оваа глава 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех Глава 86 Железнички или трамвајски локомо-
тиви, шински возила и нивни делови, 
железнички или трамвајски шински 
склопови, прибор и нивни делови,

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
механичка (вклучувајќи и електроме-
ханичка) сигнална опрема за сообра-
ќај од сите видови, освен за: 

8608 Железнички и трамвајски шински 
склопови и прибор, механичка 
(вклучувајќи и електромеханичка) 
опрема за сигнализација, сигурност 
или контрола со сообраќајот на же-
лезници, трамваи, патишта, внат-
решни водени патишта, паркира-
лишта, пристанишни инсталации 
или аеродроми, нивни делови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 87 Возила, освен железнички или 
трамвајски шински возила, и нивни 
делови и прибор, освен: 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

8709 Самоодни работни колички, без уре-
ди за дигање или манипулација, што 
се користат во фабрики, складишта, 
пристаништа или на аеродроми, за 
превоз на стока на куси растојанија, 
влечни возила што се користат на 
пероните на железничките станици, 
делови на наведените возила 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8710 Тенкови и други оклопни борбени 
моторни возила, опремени или не-
опремени со оружје и делови за тие 
возила 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8711 Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) 
и велосипеди опремени со помо-
шен мотор, со или без бочна при-
колка, бочни приколки: 

  

 - Со клипен ротационен мотор со 
внатрешно согорување со зафат-
нина на цилиндрите: 

  

 - - до 50 см3 Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 20% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
 

 - - над 50 см3 Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
 

 - Други Производство во кое:  
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потекло не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8712 Велосипеди без топчести лежишта Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оние 
од тарифен број 8714 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8715 Детски колички и нивни делови Производство :
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-

Производство во кое
вредноста на сите упот-
ребени материјали не
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8716 Приколки и полуприколки, други 
возила што не се на механички по-
гон, нивни делови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 88 Воздухоплови, вселенски летала и 
нивни делови, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 8804 Ротуши (ротошути) Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, вклучувајќи и 
други материјали од тарифен број 
8804 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

8805 Опрема за лансирање воздухопло-
ви, палубни сопирачи и слична оп-
рема, земни тренажери за летање, 
делови за наведените производи 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

Глава 89 Бродови, чамци и пловни конструк-
ции 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, не може 
да се употребуваат бродски трупо-
ви од тарифен број 8906 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех Глава 90 Оптички фотографски, кинематог-
рафски, мерни, контролни, прециз-
ни, медицински или хируршки инс-
трументи и нивни апарати, нивни 
делови и прибор, освен: 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9001 Оптички влакна и снопови од оп-
тички влакна, кабли од оптички 
влакна, освен оние од тарифен број 
8544, листови и плочи од поларизи-
рачки материјал, леќи (вклучувајќи 
и контактни леќи), призми, огледа-
ла и други оптички елементи од кој 
и да е материјал, немонтирани, ос-
вен елементи од стакло што не се 
оптички обработени 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9002 Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи од кој и да е мате-
ријал, монтирани,  што се делови 
или прибор на инструменти или 
апарати, освен елементи од стакло 
што не се оптички обработени 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9004 Очила, заштитни очила и слични 
производи, корективни, заштитни 
или други 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех 9005 Дурбини со  еден и со два објекти-
ва, други оптички телескопи, и нив-
ни постаменти, освен астрономски 
рефрактори и нивни постаменти 

Производство :
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали што без потеко

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
не ја надминува вредноста на сите 
употребени материјали со потекло

ех 9006 Фотографски апарати (освен кине-
маторафски камери), фотографски 
флеш-апарати, флеш-светилки, ос-
вен флеш-светилки со електрично 
напојување 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот,  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали без потеко не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со потекло

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9007 Кинематографски камери и проек-
тори, вклучувајќи ги и оние со 
вградени апарати за снимање или 
репродукција на звук 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот,  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали без потеко не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со потекло

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9011 Сложени оптички микроскопи, 
вклучувајќи ги и оние за микрофо-
тографија, микрокинематографија 
или микропроекција 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот,  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика, и 

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали без потеко не ја 
надминува вредноста на сите 
употребени материјали со потекло

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 9014 Други навигациони инструменти и 
апарати 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9015 Геодетски (вклучувајќи и фотогра-
метриски), хидрографски, океаног-
рафски, хидролошки, метеоролош-
ки или геофизички инструменти и 
апарати, освен компаси, далномери 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9016 Ваги со осетливост од 5 cg или по-
веќе, со или без тегови 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9017 Инструменти за цртање, обележу-
вање или математичко сметање (на 
пр. апарати за цртање, пантографи, 
агломери, прибор за цртање, лога-
ритмери, калкулатори во форма на 
тркалезна плоча), инструменти за 
мерење должина што се држат в ра-
ка (на пр. мерни прачки и ленти, 
микрометарски мерила, мерила со 
нониус), што не се споменати ниту 
опфатени на друго место во оваа 
глава 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9018 Инструменти и апарати за медици-
на, хирургија, стоматологија или 
ветерина, вклучувајќи и сцинтиг-
рафски апарати, други електроме-
дицински апарати и инструменти за 
испитување на видот 

  

 - Стоматолошки столчиња со вгра-
дена стоматолошка опрема или 
стоматолошки плукалници 

Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, вклучувајќи и дру-
ги материјали од тарифен број 9018 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
 - Други Производство : 

- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9019 Апарати за механотерапија, апара-
ти за масажа, апарати за психолош-
ки тестирања, апарати за озоноте-
рапија, оксигенотерапија, аеросол 
терапија, вештачко дишење или 
други терапевтски апарати за дише-
ње 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9020 Други апарати за дишење и гас-ма-
ски, освен заштитни маски без ме-
ханички делови и изменливи фил-
три 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 25% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9024 Машини и апарати за испитување 
на тврдост, јакост, компресибил-
ност, еластичност или други меха-
нички својства на материјалите (на 
пр. метали, дрво, текстил, хартија, 
пластична маса) 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9025 Хидрометри и слични плутачки 
инструменти, термометри, пиро-
метри, барометри, хигрометри и 
психрометри, со или без можност 
за регистрирање, и комбинации на 
овие инструменти 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9026 Инструменти и апарати за мерење 
или контрола на протокот, нивото, 
притисокот или други променливи 
големини на течности или гасови 
(на пр. мерачи на протокот, пока-
жувачи на нивото, манометри, ме-
рачи на количеството топлина), ос-
вен инструменти и апарати од тари-
фен број 9014, 9015, 9028 или 9032 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9027 Инструменти и апарати за физички 
и хемиски анализи (на пр. полари-
метри, рефрактометри, спектромет-
ри, апарати за анализа на гас или 
чад), инструменти и апарати за ме-
рење или контрола на вискозитет, 
порозност, експанзија, површински 
напон и сл., инструменти и апарати 
за мерење или контрола на количе-
ства топлина, звук или светлина 
(вклучувајќи и експозиометри), 
микротоми 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9028 Мерачи на потрошувачката или 
производството на гасови, течности 
или електрицитет, вклучувајќи и 
мерачи за нивно баждарење 

  

 - Делови и прибор Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потеко не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
9029 Бројачи на вртежи,  бројачи на про-

изводство, таксиметри, бројачи на 
километри, бројачи на чекори и сл., 
покажувачи на брзината и тахомет-
ри, освен оние кои се распоредува-
ат  во тарифен број 9014 или 9015, 
стробоскопи 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9030 Осцилоскопи, спектрални анализа-
тори и др. инструменти и апарати 
за мерење и контрола на количе-
ства електрицитет, освен мерачите 
од тарифен број 9028, инструменти 
и апарати за мерење или откривање 
алфа, бета, гама, рендгенски, кос-
мички или др. јонизирачки зрачења

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9031 Инструменти, апарати и машини за 
мерење или контрола што не се 
споменати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава, проектори на 
профили 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9032 Инструменти и апарати за автомат-
ска регулација или контрола 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9033 Делови и прибор (што не се споме-
нати или опфатени на др. место во 
оваа глава) за машини, уреди, инс-
трументи или апарати од Глава 90 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех Глава 91 Часовници и рачни часовници и 
нивни делови, освен: 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9105 Други часовници Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потеко не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9109 Механизми за часовници, комплет-
ни и составени 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени мате-
ријали не надминува 40% од цената 
на производот франко фабрика, и 

- вредноста на сите употребени ма-
теријали без потеко не ја надми-
нува вредноста на сите употребе-
ни материјали со потекло 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9110 Комплетни механизми за часовни-
ци (лични и други) несоставени или 
делумно составени (механизми во 
сетови), некомплетни механизми за 
часовници (лични и други), соста-
вени, недовршени механизми за ча-
совници (лични и други) 

Производство во кое: 
- вредноста на сите употребени ма-
теријали не надминува 40% од це-
ната на производот франко фаб-
рика, и 

- во рамките на горенаведеното гра-
ници, употребените материјали од 
тарифен број 9114 не надминуваат 
10% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9111 Кутии за лични часовници и делови 
од кутии 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9112 Кутии за часовници и кутии од сли-
чен вид за други производи од оваа 
глава и делови од кутии 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
40% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 30% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
9113 Ремени, синџирчиња и гривни за 

рачни часовници и делови за реме-
ни, синџирчиња и гривни 

  

 - Од неблагородни метали, никлу-
вани или нениклувани, или прес-
лечени со благороден метал 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

 - Други Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

Глава 92 Музички инструменти, делови и 
прибор за овие производи 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 40% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

Глава 93 Оружје и муниција, нивни делови и 
прибор 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

Глава 94 Мебел, постела, мадраци, носачи на 
мадраци, перници и слични полнети 
производи, ламби и други светлечки 
тела, што не се споменати ниту 
вклучени на друго место, осветлени 
знаци, осветлени плочки со имиња и 
сл., монтажни згради, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

ех 9401 и 
ех 9403 

Мебел од неблагородни метали 
што содржи неполнет памучен ма-
теријал со тежина од 300 гр/м2 или 
помалку 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 
или 
Производство од памучен матери-
јал што е веќе изработен во форма 
готова за употреба со материјали од 
тарифен број 9401 или 9403, под 
услов да: 
- вредноста на материјалот не над-
минува 25% од цената на произво-
дот франко фабрика, и 

- сите други употребени материјали 
се со потекло и се распоредуваат 
во тарифни броеви различни од 
тарифен број 9401 или 9403 

Производство во кое 
вредноста на сите упот-
ребени материјали не 
надминува 40% од цена-
та на производот фран-
ко фабрика 

9405 Ламби и светлечки тела, вклучувај-
ќи и рефлектори и спот-рефлектори 
и нивни делови што не се спомена-
ти ниту опфатени на друго место, 
осветлени знаци, осветлени плочки 
со имиња и слично, со постојано 
фиксиран светлосен извор и нивни 
делови, што не се споменати ниту 
опфатени на друго место 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9406 Монтажни згради Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

ех Глава 95 Играчки, реквизити за друштвени 
игри и спорт, нивни делови и при-
бор, освен: 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

9503 Други играчки, смалени модели и 
слични модели за игра, со или без 
погон, сложувалки од сите видови 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех 9506 Палки за голф и нивни делови Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, за правење 
на глави на палките за голф може 
да се користат грубо обликувани 
парчиња 

 

ех Глава 96 Разни производи, освен: Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 
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Тарифен 
број на ХС 

Опис на производот Обработка или преработка, извршена на материјали без по-
текло, со која се стекнува статус на производ со потекло 

(1) (2)           (3)                        или                 (4) 
ех 9601 и  
ех 9602 

Производи од материјали од живо-
тинско, растително или минерално 
потекло за резбарење 

Производство од �обработени� ма-
теријали за резбарење од истиот та-
рифен број како и производот 

 

ех 9603 Метли и четки (освен метли од 
шибје и слично и четки од крзно од 
куна или верверица), механички 
направи за чистење на под што се 
држат в рака, без мотор, влошки и 
валјаци за бојадисување, бришачи 
за подови со сунѓер и мопи 

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не над-
минува 50% од цената на произво-
дот франко фабрика 

 

9605 Патни сетови за лична тоалета, ши-
ење или чистење на чевли или об-
лека 

Секој предмет во сетот мора да го 
задоволува правилото, кое би се 
применувало врз него доколку тој 
не е вклучен во сетот. Меѓутоа, мо-
же да се вклучат и предмети што не 
се со потекло, под услов да нивната 
вкупна вредност не надминува 15% 
од цената на сетот франко фабрика 

 

9606 Копчиња, конци, дрикери и копчи-
ња за преслекување, калапи за коп-
чиња и други делови од овие про-
изводи, недовршени копчиња 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

9608 Пенкала, фломастери и маркери со 
врв од филц или од друг порозен 
материјал, налив-пера и слични 
пера, пера за копирање, патент-мо-
ливи, перодршки, држалки за моли-
ви и слични држалки, делови (вклу-
чувајќи и капи и клипсови) на наве-
дените производи, освен оние од 
тарифен број 9609, 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот. Меѓутоа, перца или 
перодршки од истиот тарифен број 
како и производот можат да бидат 
употребени  
 

 

9612 Ленти за машини за пишување и 
слични ленти, натопени со мастило 
или поинаку подготвени за правење 
отпечатоци, на калеми или во пат-
рони, перничиња за жигови, нато-
пени или ненатопени, со или без 
кутија 

Производство : 
- од материјали од кој и да е тари-
фен број, освен од оној на произ-
водот, и  

- во кое вредноста на сите употре-
бени материјали не надминува 
50% од цената на производот 
франко фабрика 

 

ех 9613 Запалки со пиезо-палење  Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали од та-
рифен број 9613 не надминува 30% 
од цената на производот франко 
фабрика 

 

ех 9614 Лулиња за пушење и глави од лули-
ња 

Производство од грубо оформени 
парчиња 

 

Глава 97 Уметнички предмети, уметнички 
колекции и антиквитети 

Производство од материјали од кој 
и да е тарифен број, освен од оној 
на производот 

 

 
Список на фусноти 

 
(1) За посебните услови што се однесуваат на �специфичните процеси� види воведна забелешка 7.1 и 7.3. 
(2) За посебните услови што се однесуваат на �специфичните процеси� види воведна забелешка 7.2. 
(3) Забелешката 3 од Глава 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и 

да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов да тие не се распоре-
дуваат во друг тарифен број од Глава 32. 

(4) За �група� се смета секој дел од тарифен број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка. 
(5) Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една 

страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група матери-
јали која по маса преовладува во производот. 

(6) За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според АСТМ-Д 
1003 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2 проценти. 

(7) За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, 
види воведна забелешка 5. 

(8) Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за про-
изводство на хартија. 

(9) Види ја воведната забелешка 6. 
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(10) За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиење или спојување на парчиња 

на плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6. 
(11) SEMII-Semiconductor Equipment and Matererials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка опрема и 

материјали). 

 

(12)  Ова правило ќе се применува до 31 декември 2005 година. 
 
 

 
АНЕКС III 

 
УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 

И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 

1. Секој формулар мора да биде со големина 210 х 297 мм, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 
мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија и да не е полесна од 25 г/м2. На подлогата мора да 
има отпечатен зелен знак �guilloche� така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо. 
2. Надлежните органи од Договорните страни можат да си го задржат правото самите да ги печатат формуларите 
или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој формулар мора да содржи ознака 
за таквото одобрување. На секој формулар мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој пе-
чатницата може да биде идентификувана. Формуларот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на 
друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.  
 
     УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ  

1.  Извозник (име, полна адреса, земја) ЕУР.1 Бр. А 000 000 
 

 
 
 
 

Пред да се пополни види ги напомените подолу 
 

3.  Приемач (име, полна адреса, земја)    
(по избор) 
 
 
 
 
 

2.  Уверението се користи во 
преференцијалната трговија помеѓу 
__________________________________________ 
и 
__________________________________________ 
(наведи земји, групи земји или територии) 

 4. Земја, група земји или 
територија во кои произво-
дите се сметаат дека се од 
потекло 
 

5. Земја, група земји 
или територија на одре-
диште 

6.  Поединости за транспорт  (по избор) 
 

7.  Забелешка  

8.  Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување1; опис 
на стока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Бруто 
маса (кг.) или 
друга мерка 
(лит. м3, итн.) 

10.
 Фа
ктури  
(по избор) 

11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА 
      Се потврдува
декларацијата                              Печат 
Извозен документ 2: 
 Формулар _____ бр. _______
Царинарница: ____________
Земја или територија на
Издавање: _______________
_________________________ 
_________________________ 
Датум: __________________
 
_______________________      
(потпис) 

12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ 
Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека 
стоките опишани погоре ги задоволуваат 
потребите за издавање на ова уверение 
 
______________________________ 
(Место и датум:) 
 
 
_______________________ 
(поптпис) 

 

1 За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави �Во растурена состојба�. 
2 Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат. 
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13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до 14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА 
 
 
 
 

Извршената верификација покажува дека ова уверение (1) 
!     е издадено од наведената царинарница и содржа-
ните информации се точни 
!     не ги задоволува барањата за автентичност и точ-
ност (види приложени забелешки) 

Се бара верификација за автентичноста и точност на 
ова уверение 
_________________________________________ 
(место и датум) 
    
 печат 
_________________________________________ 

(место и датум) 
 
 
 
 
    печат 
 

(потпис) 
 
 
 

_____________________________________ 
(потпис) 
 
____________________ 
(1) впиши Х во соодветниот квадрат 

 
ЗАБЕЛЕШКИ 

  
1. Уверенијата не смеат да се пречкртуваат или да содржат зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се нап-
рави со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што 
го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издаваат. 
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. 
Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се пречкр-
та за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања. 

3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали да се овозможи најзина идентификација. 

 
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ 

1.  Извозник (име, полна адреса, земја) ЕУР.1 Бр. А 000 000 
 

 
 

Пред да се пополни види ги напомените подолу 
 

3.  Приемач (име, полна адреса, земја)    
(по избор) 
 __________________________________________ 
 
 
 
 

2.  Уверението се користи во 
преференцијалната трговија помеѓу 

и 
__________________________________________ 
(наведи земји, групи земји или територии) 

 4. Земја, група земји или 
територија во кои произво-
дите се сметаат дека се од 
потекло 

5. Земја, група земји 
или територија на одре-
диште 

6.  Поединости за транспорт 
  (по избор) 

7.  Забелешка  

8.  Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување1; опис на стока 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Бруто 
маса (кг.) или 
друга мерка 
(лит. м3, итн.) 

10.
 Фа
ктури  
(по избор) 

 1 За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави �Во растурена состојба�. 
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ИЗЈАВА  ОД ИЗВОЗНИКОТ 
 
Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,  
ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение; 
ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ (1) 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на надлежните органи, сите потребни документи кои може да ги поба-
раат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам контрола 
на моето сметководство и проверка за процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат гор-
наведените органи; 
БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока. 
 
        _______________________________ 
           (место и датум) 
        _______________________________ 
                                  (потпис) 

 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No s that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of .................................. 

 

 

Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од наведување на името 
на потписникот. 

 
(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производи-
те употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.                                         

 
 

АНЕКС IV 
 

ИЗЈАВА ВО ФАКТУРА 
 
Изјавите во фактура, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, са-
мите фусноти не треба да се наведуваат. 
 
 
Англиска верзија: 

 ...1) declare
2 preferential origin. 

 
 
Македонска верзија: 
Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр......... 1) изјавува дека, освен ако 
тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат .............................................. 2преференцијално потекло 
 
 
Хрватска верзија: 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovla�tenje br. ......... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije 
izričito navedeno, ovi proizvodi .................... (2) preferencijalnoga  podrijetla. 

        
       ........................................................(3) 

             (место и датум) 

  ...........................................................(4) 
       (Потпис на извозникот; 

   името на лицето што ја потпишува изјавата    
        мора да биде означено со јасни букви) 

(1) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник како што е назначено во член 22 од овој Протокол, бројот на 
одобрението на одобрениот извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен 
извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно. 
(2)  Потеклото на производите мора да биде означено. 
(3)  Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ. 
(4)  
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АНЕКС V НА ПРОТОКОЛ 2 
 

Продолжување на примена на хармонизираните правила на потекло 
 
Договорните страни се согласни да го следат продолжувањето на примената на хармонизираните преференци-

јални правила на потекло во согласност со праксата на Европската Заедница. 

Кога заради измените на номенклатурата, ќе се изменат правилата на потекло со Измени и дополнувања на До-
говорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска, со кои се менува соджината на 
некое правило кое постоело пред донесувањето на наведените измени и дополнувања, и кога таквата промена ре-
зултира со ситуација која е на штета на интересите на соодветните сектори, тогаш доколку една од договорните 
страни тоа го бара, во периодот до крајот на 31 декември 2004 година ќе се изврши проверка, како приоритетен 
предмет за Мешовитиот комитет, за потребите за враќање на содржината на правилата за кои се работи во состој-
ба каква што била пред примената на измените и дополнувањата. 

773. 

ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

 

 
Заедничка декларација за пратење на измените на правилата на потекло кои се резултат 

на измените на Хармонизираниот систем 
 

Во секој случај Мешовитиот комитет ќе одлучи да се врати или да не се врати во првобитната состојба содр-
жината на правилото за кое се работи, во рок од три месеци од кога барањето му е поднесено од било која дого-
ворна страна. 

Доколку содржината на правилото е вратена во првобитната состојба, тогаш договорните страни ќе обезбедат 
правен основ потребен за осигурување на враќањето на сите царински давачки наплатени на производите за кои 
се работи, а кои се увезени по започнувањето на примената на тие измени и дополнувања. 

 

Член 2 Врз основа на член 49 од Законот за данокот на до-
бивка (�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), министе-
рот за финансии донесува 

Во членот 13 став 4 по точка 2 се додава нова точка 
3, која гласи: 

�3) Износот утврден во висина на вредноста на на-
бавените до десет фискални апарати за регистрирање 
на готовинските плаќања. Намалувањето се остварува 
од првиот месец кој следи по месецот во кој фискални-
те апарати се набавени и воведени во употреба, во ме-
сечен износ утврден како сразмерен дел од вредноста 
на набавените фискални апарати и бројот на месеци 
што преостануваат до крајот на годината. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈ-

НОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО  

 Доколку обврзникот даночното ослободување не го 
искористи во тековната година, износот на намалување 
на месечните аконтации на данокот во наредните да-
ночни периоди, се утврдува сразмерно на пренесениот 
дел од вредноста на вложените средства и бројот на 
месеците во годината.� 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување и уп-

латување на данокот на добивка и спречување на двој-
ното ослободување или двојното оданочување (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 92/2001), во член 8 став 2, по 
точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 

Член 3 �4) Износот утврден во висина на вредноста на на-
бавениот фискален систем на опрема за регистрирање 
на готовинските плаќања, за обврзниците кои според 
член 2 од Законот за регистрирање на готовинските 
плаќања, се должни истиот да го воведат. Регистрира-
ните ДДВ обврзници го намалуваат данокот на добивка 
во висина на фактурната вредност на набавениот и ста-
вен во употреба фискален систем на опрема, намален 
за износот на данокот на додадена вредност. Нерегис-
трираните ДДВ обврзници, го намалуваат данокот на 
добивка во висина на вкупната фактурна вредност. Из-
носот на намалувањето на пресметаниот данок на до-
бивка е во висина на вредноста на набавените до 10 
(десет) фискални апарати.� 

Образецот �ДБ�-Даночен биланс и образецот 
�МДБ�-Даночен биланс за месец ______, се заменуваат 
со нов образец �ДБ�-Даночен биланс и нов образец 
�МДБ�-Даночен биланс за месец _______. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
    Бр. 08-16118/1                    Министер 
9 јуни 2002 година   за финансии, 

    Скопје           Никола Груевски, с.р. 
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774.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за спортот 

(�Сл.весник на РМ� бр.29/02), директорот на Агенција-
та за млади и спорт донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СПОРТИСТИТЕ ОД 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со Правилникот за категоризацијата на спортисти-
те од Република Македонија се пропишуваат мерилата 
и критериумите за утврдување на статусот и рангот на 
спортистите во Република Македонија, кои остварува-
ат високи спортски резултати и стекнуваат спортска 
кат а.  

Член 3 

1. Автомобилизам - моторциклизам и картинг 
2. Атлетика 

Кајак на мирни води 

22. 

Стреличарство 

35. 

Автомобилизам - моторциклизам и картинг 

- освоено од прво до трето место во една од трките 
за светско и европско првенство, во која учествуваат 
најмалку осум натпреварувачи во класа; 

- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 
или светско првенство; 

- освоено од трето до шесто место на Европски куп 
- супер лига; 

егориј
 

Член 2 
Со примена на овој правилник се овозможува: вред-

нување на творечките остварувања на спортистите; ек-
вивалентен пристап во вреднување на спортските ре-
зултати во спортот; решавање на статусните прашања 
на спортистите; стимулирање на спортистите за бавење 
со спортска активност и вреднување на творечките ос-
тварувања на стручните лица. 

 

Врз основа на остварените резултати во одреден 
временски период спортистите во Република Македо-
нија ( во натамошниот текст : спортистите) се стекну-
ваат со спортски категории - спортист од светска кате-
горија, спортист од меѓународна категорија и спортист 
од државна категорија,  во следниве спортови: 

 

3. Бокс 
4. Борење 
5. Велосипедизам 
6. Ватерполо 
7. Воздухопловство 
8. Веслање 
9. Гимнастика 
10. Едрење 
11. Кајак на диви води 
12. 
13. Карате  (модерно и традиционално) 
14. Коњички спорт 
15. Кошарка 
16. Кревање товар 
17. Куглање 
18. Кик бокс 
19. Мечување 
20. Одбојка 
21. Планинарски спортови (ориентационен спорт, 

алпинизам и спортско качување) 
Пливање 

23. Пинг понг 
24. Параглајдерско - змајарски 
25. Пеливанство 
26. Ракомет 
27. Скијање 
28. Спортски риболов 
29. Стрелаштво 
30. 
31. Спорт за инвалидизирани лица 
32. Тенис 
33. Тријатлон  
34. Таеквондо 

Фудбал 
36. Хокеј на мраз 
37. Џудо  
38. Шах 

 
II. МЕРИЛА И КРИТЕРИУМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ  

СО СПОРТСКА КАТЕГОРИЈА 
 

Член 4 

 
Во спортот автомобилизам - моторциклизам и кар-

тинг (автомобилизам на ридски-кружни патеки, рели, 
картинг, мотокрос, спидвеј и мототрки на кружни пате-
ки), спортистот стекнува категорија: 

1. Спортист од светска категорија за: 
- освоено од прво до осмо место на светско првен-

ство во генерален - конечен пласман; 
- освоено од прво до четврто место на европско пр-

венство во генерален - конечен пласман. 
2. Спортист од меѓународна категорија за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на светско 

првенство во генерален - конечен пласман; 
- освоено од петто до осмо место на европско пр-

венство во генерален - конечен пласман; 

- учество во репрезентација која ќе освои од петто 
до шесто место во светски и европски куп  во генера-
лен - конечен пласман; 

- освоено од прво до трето место на младинско 
светско првенство. 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место во генерален - конечен пласман на првенство на 
Македонија во одделни класи. 

 
Член 5 
Атлетика 

Во спортот атлетика, спортист стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 

- освоено од прво до шесто место на европско пр-
венство; 

- освоено од прво до трето место на Светски куп - 
супер лига; 

- освоено од прво до второ место на Европски куп - 
супер лига; 

- освоено од прво до шесто место на светско првен-
ство во сала; 

- освоено од прво до трето место на европско пр-
венство во сала; 

- освоено од прво до трето место на Гранд - при ми-
тинзите на Меѓународната аматерска атлетска федера-
ција ( IAAF); 

- остварен резултат, кој Меѓународната аматерска 
атлетска федерација го признава за светски, односно 
европски рекорд. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-

писки игри или светско првенство, пласман и настап  
во полуфинале; 

- освоено од седмо до осмо место на европско пр-
венство во финале; 

- освоено од четврто до осмо  место на Светски куп; 

- финале на светско и европско првенство во сала; 
- освоено од прво до четврто место на младинско 

светско првенство, финале; 
- освоено од прво до трето место на младинско ев-

ропско првенство; 
- освоено од четврто до осмо место на Гранд - при 

митинзи; 
- освоено од прво до трето место на универзијада. 
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Категоријата Спортист од меѓународна категорија, 

може да ја стекнат и спортисти кои на званични меѓу-
народни натпревари, олимписки игри, светски и европ-
ски првенства, како и на други регионални атлетски 
првенства, кои се предвидени во календарот на Интер-
националната аматерска атлетска федерација и Европ-
ската атлетска асоцијација (ЕАА), ја исполнуваат утвр-
дената норма дадена во табела 1, која е приложена кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

 

Во спортот бокс, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 

- остварениот пласман на горенаведените натпрева-
ри спортистот треба да го оствари со најмалку две ос-
тварени победи, за да ја стекне категоријата Спортист 
од светска категорија, во спротивно ја стекнува понис-
ката категорија Спортист од меѓународна категорија; 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

3. Спортист од државна категорија, за: 

Член 8 

- освоено прво место на друмско поединечно првен-
ство на Македонија; 

Во спортот ватерполо, спортистите стекнуваат ка-
тегорија: 

3. Спортист од државна категорија, за:  
- освоено прво место на поединечно првенство на 

Македонија и финале на Купот на Македонија за сени-
ори-ки; 

- постигнат рекорд, со повеќе од 900 бода по унгар-
ска таблица; 

- исполнета норма во текот на годината на првен-
ство на Македонија, финале на Куп на Македонија и 
меѓународни атлетски натпревари во календарот на 
Светската аматерска атлетска федерација и Атлетскиот 
сојуз на Македонија, дадена во табела 2, која е прило-
жена кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 6 
Бокс 

- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 
или светско првенство за сениори; 

- освоено до трето место на европско првенство за 
сениори; 

- освоено од прво до десетто место на ранг листата 
на Светската аматерска боксерска асоцијација (AIBA) 
или од прво до петто место на ранг листата на Европ-
ската аматерска боксерска федерација (EABA). 

- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-
писки игри или светско првенство со најмалку една по-
беда; 

- освоено до осмо место на европско првенство со 
најмалку една победа; 

- освоено прво место на универзијада; 
- освоено од шесто до десетто место на ранг листата 

на Европската аматерска боксерска федерација; 
- освоено од прво до трето место на светско првен-

ство за младинци или освоено прво односно  второ 
место на европско првенство за младинци. 

3. Спортист од државна категорија, за настап во фи-
нале на поединечно првенство на Македонија. 

 
Член 7 
Борење 

Во спортот борење (слободен и грчко - римски 
стил), спортистот стекнува категорија: 

1.Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 

и светско првенство или  
- од прво до трето место на европско првенство; 
- пласманот на горенаведените натпревари, спор-

тистот треба да ги оствари со најмалку две остварени 
победи, за да ја стекне категоријата Спортист од свет-
ска категорија, во спротивно ја стекнува пониската ка-
тегорија Спортист од меѓународна категорија. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-

писки игри или светско првенство, со најмалку една 
победа; 

- освоено  од четврто до осмо место на европско пр-
венство, со најмалку една победа; 

- освоено од прво до трето место на младинско 
светско првенство или освоено прво или  второ место 
на младинско европско првенство. 

- настап во финалето на поединечните првенства на 
Македонија за сениори во секоја тежинска категорија; 

- освоено прво место на екипно првенство на Маке-
донија за сениори. 
Спортска категорија спортист од светска или меѓу-

народна категорија во борење слободен и грчко-рим-
ски стил стекнуваат само спортисти кои настапуваат на 
олимписки игри, светски и европски првенства во пое-
динечна конкуренција  

 

Велосипедизам 
Во спортот велосипедизам, спортистот стекнува ка-

тегорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 

или светско првенство за сениори; 
- освоено од прво до шесто  место на европско пр-

венство; 
- учество во репрезентација која ќе освои од прво 

до трето место на олимписки игри или светско првен-
ство; 

- односно прво место на европско првенство; 
- остварен резултат, кој Светската велосипедска фе-

дерација(UCI) го признава за  сениорски светски; 
- односно европски рекорд (остварен на велодром). 
2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-

писки игри или светско првенство за сениори; 
- освоено од седмо до дванаесто место на европско 

првенство; 
- освоено прво место поединечно или екипно на 

универзијада; 
- освоено од прво до шесто место на младинско 

светско првенство; 
- учество во репрезентација која ќе освои од четвр-

то до шесто место на олимписки игри или светско пр-
венство; 

- односно од второ до шесто место на европско пр-
венство; 

- остварен резултат, кој Светската велосипедска фе-
дерација го признава за младински светски; 

- односно европски рекорд (остварен на велодром). 
3. Спортист од државна категорија, за: 

- односно за освоено прво место во возење на хро-
нометар, циклокрос и екипно друмско првенство на 
Македонија. 

 
Член 9 

Ватерполо 

1. Спортист од светска категорија, за учество во 
екипа: 

- која ќе оствари пласман од прво до четврто место 
на олимписки игри, светско или европско првенство. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за учество 
во:  

- репрезентација која на олимписки игри или свет-
ско првенство ќе освои од петто до осмо место; 

- репрезентација која на европско првенство ќе ос-
вои од петто до шесто место; 

- клубска екипа која ќе освои од прво до второ мес-
то во Купот на шампионите на Европа; 

- учество во младинска или млада сениорска репре-
зентација која ќе освои од прво до трето место на свет-
ско првенство; 
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- односно прво и второ место на европско првен-
ство. 

3. Спортист од државна категорија, за учество во: 
- екипа која на Државно сениорско првенство ќе ос-

вои прво место. 
 

Член 10 
Воздухопловство 

Во спортот воздухопловство (падобранство, едри-
личарство и моторно летање), спортистот стекнува ка-
тегорија: 

1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место во генерален - ко-

нечен пласман освоено на светските воздухопловни иг-
ри, светско првенство; 

- односно од прво до шесто место на европско пр-
венство; 

- освоено од прво до шесто место во поединечни 
дисциплини на светските воздухопловни игри, светско 
првенство; 

- односно од прво до трето место на европско пр-
венство. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- учество во екипа која на европско или светско пр-

венство освои од прво до трето место; 

- односно од четврто до шесто место на европско 
првенство. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место во дисциплини на поединечно првенство на Ма-
кедонија за сениори. 

- учество во репрезентацијата која ќе освои од прво 
до трето место на олимписки игри и светско првенство 
или  

- освоено од прво до трето место на јуниорско ев-
ропско првенство; 

1. Спортист од светска категорија, за: 

- освоено од прво до шеснаесто место на ISAF - 
ранг листа, во генерален - конечен пласман; 

- учество во екипа која на младинско светско првен-
ство освои од прво до трето место; 

- односно прво место на европско првенство; 
- освоено од деветто до дванаесто место во генера-

лен - конечен пласман освоено на светските воздухоп-
ловни игри или светско првенство; 

- односно од седмо до деветто место на европско 
првенство; 

- освоено од седмо до деветто место во поединечни 
дисциплини на светските воздухопловни игри или 
светско првенство; 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место во дисциплините на првенство на Македонија за 
сениори. 

 
Член 11 
Веслање 

Во спортот веслање, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри;  
- од прво до шесто место на светско првенство или 

Светски куп (севкупно во генерален  - конечен пласман). 

- освоено од деветто до дванаесто место на олимпи-
ски игри; 

- односно од седмо до осмо место на светско првен-
ство или Светски куп (севкупно во генерален - конечен 
пласман); 

- освоено прво место на медитерански игри; 
- освоено од прво до трето место на младинско 

светско првенство; 
- освоено прво место на една регата во Светски куп 

или Куп на нации. 

 
Член 12 

Гимнастика 
Во спортот гимнастика (спортска и ритмичко 

спортска), спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место во повеќебој или 

поединечни справи на олимписки игри или светско пр-
венство; 

- освоено од прво до шесто место во повеќебој или 
поединечни справи на европско првенство; 

- освоено од прво до трето место на финале на 
Светски куп; 

- прво до второ место на европско првенство. 
2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место во повеќе-

бој или поединечни справи на олимписки игри и свет-
ско првенство; 

- освоено од седмо до дванаесто место во повеќебој 
или поединечни справи на европско првенство; 

- освоено од четврто до осмо место на финале на 
Светски куп; 

- освоено од прво до трето место во повеќебој или 
поединечни справи на универзијада; 

- освоено прво место на меѓународни турнири од А 
категорија; 

- постигање на 85% на бодовите во повеќебој или 
поединечни справи на олимписки игри, светско првен-
ство или европски куп и финале на Светски куп. 

3. Спортист од државна категорија, ја стекнува 
спортист за освоено од прво до трето место на поеди-
нечни справи; 

- односно дисциплини и гимнастички повеќебој на 
првенство на Македонија, во спортска и ритмичко - 
спортска гимнастика. 

 
Член 13 
Едрење 

Во спортот едрење, спортистот стекнува категорија: 

- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 
или светско првенство;  

- освоено од прво до шесто место на европско пр-
венство; 

- освоено од прво до десетто место на Меѓународ-
ната федерација за едрење (ISAF) - ранг листа; 

- освоено од прво до шесто место на Еуролимп - Ев-
ропа куп, ранг листа во генерален - конечен пласман. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-

писки игри или светско првенство; 
- освоено од седмо до дванаесто место на европско 

првенство; 
- освоено од прво до второ место на универзијада; 
- освоено од прво до четврто место на младинско 

светско првенство; 
- освоено прво до трето место на европско првен-

ство; 

- освоено од седмо до дванаесто место на Еуролимп 
- Европа куп, ранг листа во генерален - конечен плас-
ман. 

3. Спортист од државна категорија, ја стекнуваат 
спортисти за освоено од прво до трето место на ранг 
листите на Едриличарскиот сојуз на Македонија во ме-
ѓународните класи. 

 
Член 14 

Кајак на диви води 
Во спортот кајак на диви води, спортистот стекнува 

категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до десетто место на олимписки 

игри; 
- освоено од прво до осмо место на светско првен-

ство; 
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- освоено од прво до осмо место на Светски куп, во 
генерален - конечен  пласман;  

- освоено од прво до шесто место на европско пр-
венство; 
Се категоризираат остварувањата во дисциплините: 

К-1, Ц-1, 3хК1, 3хЦ1 и 3хЦ2. 
2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

Се  категоризираат остварувањата во дисциплините 
К-1, Ц-1, 3 х К-1, 3 х Ц-1 и 3 х Ц-2. 

 

- освоено од прво до деветто место на светско пр-
венство или Светски куп (севкупно) конечен пласман; 

- освоено од десетто до осумнаесто место на олим-
писки игри; 

- освоено прво место на еден натпревар во Светски 
куп; 

1. Спортист од светска категорија за освоено од пр-
во до трето место на светско или европско првенство 
(во спортска борба или кати),  што ги организира Свет-
ската карате федерација(WKF). 

- освоено од прво до трето место на младинско 
светско или европско првенство (во спортска борба 
или кати). 

Традиционално  карате 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

- освоено од трето до четврто место на европско пр-
венство; 

- освоено од единаесто до дваесто место на олимпи-
ски игри; 

- освоено од  деветто до шеснаесто место на светско 
првенство или Светски куп (во генерален - конечен 
пласман), односно од седмо до деветто место на европ-
ско првенство; 

- освоено од  прво до трето  место на еден натпре-
вар во Светски куп; 

- освоено од прво до трето место на младинско 
светско првенство, или младинско европско првенство. 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено прво место на поединечно првенство на 

Македонија за сениори во категориите Ц-1, К-1 и  Ц-2 
и во дисциплините 3хК-1, 3хЦ-1 и 3хЦ-2; 

- учество во репрезентација на Кајакарскиот сојуз 
на диви води на Македонија на олимписки игри, европ-
ско и светско првенство. 

Член 15 
Кајак на мирни води 

Во спортот кајак на мирни води, спортистот стекну-
ва категорија: 

1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до деветто место на олимписки 

игри; 

- односно за освоено од прво до шесто место на ев-
ропско првенство. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

- освоено од деветто до шеснаесто место на светско 
првенство или Светски куп (севкупно во генерален - 
конечен пласман); 

- односно од седмо до деветто место на европско 
првенство, со услов за пласман во првата половина на 
натпреварувачи; 

- освоено од прво до трето место на младинско свет-
ско првенство, Светски куп или европско првенство 

3. Спортист од државна категорија, ја стекнува 
спортист за освоено прво место на поединечно првен-
ство на Македонија за сениори. 

 
Член 16 
Карате 

Во спортот модерно карате, спортистот стекнува 
категорија во: 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од четврто до осмо место на светско или 

европско првенство (во спортска борба) или 
- освоено од четврто до шесто место (во кати),  

Остварениот пласман се верифицира доколку се ос-
твари на меѓународни натпревари што ги организира 
Светската карате федерација (WKF); 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на првенство на Македонија, кое го организира 
Македонската карате федерација во поединечна конку-
ренција во спортска борба и кати. 
Признавањето на категоризирани спортисти, пред-

видени во став 1 од овој правилник, во модерното кара-
те спортот во сите категории, ќе се врши само на нат-
преварувачи кои учествуваат во системот на натпрева-
ри организиран од страна на Светската карате федера-
ција (WKF), се додека таа е официјално призната за ко-
муникација од страна на Меѓународниот Олимписки 
Комитет.  

 

1. Во спортот традиционално карате, спортист од 
меѓународна категорија, спортистот стекнува за: 

- освоено од прво до трето место на Светско првен-
ство (индивидуални и тимски кумите, фукуго и ембу, 
како што е во Правилникот на Интернационалната тра-
диционална карате федерација во делот натпревари и 
категории), што ги организира Интернационалната 
Традиционална Карате Федерација (ITKF), а на кое 
учествуваат најмалку 30 земји учеснички; 

- освоено прво или второ место на Европско првен-
ство (индивидуални и тимски кумите, фукуго и ембу, 
како што е во Правилникот на Интернационалната тра-
диционална карате федерација во делот натпревари и 
категории), што ги организира Интернационална Тра-
диционална Карате Федерација (ITKF), а на кое учес-
твуваат најмалку  20  земји учеснички.  
Остварениот пласман на меѓународните првенства, 

спортистот треба да го оствари со најмалку две победи, 
за да ја стекне категоријата Спортист од меѓународна 
категорија, во спротивно се категоризира во категори-
јата спортист од државна категорија. 

2. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на првенство на Македонија, кое го организира 
Македонската Традиционална Карате Федерација во 
поединечна конкуренција во спортска борба и кати. 
Признавањето на категоризирани спортисти, предви-

дени во став 2 од овој член, во спортот традиционално 
карате, ќе се врши само на натпреварувачи кои учеству-
ваат во системот на натпревари организиран од страна 
на Интернационалната Традиционална Карате Федера-
ција (ITKF), се додека не се конституира  единствена ка-
рате федерација, во светот, во која ќе биде опфатено мо-
дерното и традиционално карате и истата ќе биде приз-
ната и од Меѓународниот Олимписки Комитет. 

 
Член 17 

Коњички спорт 
Во коњичкиот спорт, спортистот стекнува катего-

рија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до шесто место поединечно на 

олимписки игри; 
- односно од прво до четврто место на светско пр-

венство и  
- освоено од прво до второ место на европско пр-

венство. 

- освоено од седмо до осмо место на олимписки иг-
ри,  

- освоено петто до осмо место на светско првенство 
или трето до четврто место на  европско првенство; 

- освоено од прво до трето место во финале на 
Светски куп во генерален - конечен пласман; 

- освоено од прво до трето место екипно на олимпи-
ски игри, 

- освоено од петто до шесто место на светско пр-
венство и 
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- освоено прво место на еден од натпреварите за 
Светски куп. 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на поединечно првенство на Македонија во 
олимписки дисциплини (А-категорија), за сениори. 

 
Член 18 
Кошарка 

Во спортот кошарка, спортистот стекнува категорија: 

- освоено од прво или второ место на европско пр-
венство. 

- освоено од прво до шесто место на Олимписки иг-
ри, светско или европско првенство; 

- остварување на светски или европски рекорд кој 
го признава меѓународната светска асоцијација за кре-
вање товар. 

- учество во екипа која ќе освои од прво до петто 
место на светско првенство; 

- освоено од шесто до осмо место на светско првен-
ство, екипно; 

- освоено од четврто до шесто место севкупно, во 
комбинација; 

- освоено прво место на Европско првенство во Фул 
контакт, Лоу Кик-таи Бокс, Семи Контакт, Лајт Кон-
такт, М. Форми-Тама Шивари, што ги организира 
Светската Кик Боксинг Федерација (WAKO), а на кое 
учествуваат најмалку  20  земји учеснички.  

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

Член 23 

- од седмо до дванаесто место на  светско првен-
ство; 

1. Спортист од светска категорија, за учество во 
екипа која ќе освои: 

- од прво до осмо место на олимписки игри; 
- од прво до шесто место на светско првенство и  
- од прво до четврто место на европско првенство. 
2. Спортист од меѓународна категорија, за учество 

во екипа: 
- која на олимписки игри ќе оствари пласман од де-

ветто до дванаесто место,  
- или од седмо до десетто место на  светско првен-

ство; 
- која на европско првенство ќе освои од петто до 

осмо место; 
- која ќе освои прво или второ место во Купот на 

шампионите на Европа; 
- која ќе освои прво или второ место во Купот на 

европските куп победници; 
- на највозрасна младинска репрезентација која ќе 

освои од прво до трето место на светско првенство; 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- учество во екипите кои на државните првенства за 

мажи и жени освојат прво место; 
- учество во екипите кои се пласирани во финалето 

на Купот на Македонија. 
 

Член 19 
Кревање товар 

Во спортот кревање товар, спортистот стекнува ка-
тегорија: 

1. Спортист од светска категорија, за: 

2. Спортист од меѓународна категорија, за освоено 
од седмо до десетто место на олимписки игри, светско 
или европско првенство. 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на поединечно сениорско првенство на Македонија. 

 
Член 20 
Куглање 

Во спортот куглање, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 

- освоено од прво до трето место, севкупно во ком-
бинација;  

- освоено од прво до трето место во поединечна 
конкуренција, односно прво или второ место во парови 
на светско или европско првенство; 

- постигнат резултат кој се признава за светски ре-
корд. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

- освоено од четврто до шесто место во поединечна 
конкуренција; 

- односно за освоено трето или четврто место во па-
рови на светско и европско првенство. 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на поединечно, парови и екипно сениорско пр-
венство на Македонија. 

 
Член 21 
Кик бокс 

Во спортот кик бокс, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од прво до трето место на Светско првен-

ство што го организира Светската Кик Боксинг Феде-
рација (WAKO) во дисциплините: Фул контакт, Лоу 
Кик-таи Бокс, Семи Контакт, Лајт Контакт, М. Форми-
Тама Шивари, а на кој учествуваат најмалку 30 земји 
учеснички. 

Остварениот пласман на меѓународните првенства, 
спортистот треба да го оствари со најмалку три победи, 
за да ја стекне категоријата Спортист од меѓународна 
категорија, во спротивно се категоризира во категори-
јата спортист од државна категорија. 

2. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено прво место на поединечно сениорско пр-

венство на Македонија; 
- освоено прво место на екипно првенство на Маке-

донија за сениори-ки. 
 

Член 22 
Мечување 

Во спортот мечување, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки иг-

ри, светско првенство или од прво до шесто место на 
европско првенство; 

- учество во репрезентација која на олимписки иг-
ри, светско или европско првенство освои од прво до 
трето место; 

- освоено од прво до десетто место на ранг листата 
на Интернационалната федерација за мечување. 

- освоено од деветто од дванаесто место на олимпи-
ски игри, светско првенство од седмо до  осмо место на 
европско првенство; 

- освоено прво место на универзијада; 
- освоено од прво до шесто место Светски куп (сев-

купно) и од прво до трето место на младинско светско 
првенство. 

3. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на поединечно првенство на Македонија за сениори. 

 

Одбојка 
Во спортот одбојка, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за учество во 

репрезентацијата која на олимписки игри ќе: 
- освои од прво до осмо место; 
- освои од прво до шесто место на светско првен-

ство  
- освои од прво до четврто место на европско пр-

венство. 
2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- учество во екипа - репрезентација која на олимпи-

ски игри ќе освои од деветто до дванаесто место;  

- учество во екипа - репрезентација која на европ-
ско првенство ќе освои од петто до осмо место; 
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- учество во екипа која во натпреварите за Куп на 
шампиони на Европа односно Купот на победници на 
купови, ќе освои прво или второ место; 

- учество во екипа која во купот на CEV ќе освои 
прво место; 

- учество во највозрасната младинска репрезентаци-
ја која ќе освои прво или второ место на европско пр-
венство. 

3. Спортист од државна категорија, за учество во 
екипа, кои ќе освојат прво или второ место во Држав-
ното првенство и Куп на Македонија за сениори. 

 

Во планинарски спортови, спортистот стекнува ка-
тегорија  во: 

а). Алпинизам 

2. Спортист од меѓународна категорија, за првенс-
твени искачувања на комбинирани алпинистички насо-
ки со комплексна тежина од ЕД1 или повисоко и дол-
жина поголема од 1.000 метри. 

- учество во алпинистички експедиции на врвови 
повисоки од 7.000 метри; 

2. Спортист од државна категорија, за учество: 
- во репрезентација на Република Македонија, за 

учество на светско или европско првенство и светски 
или европски куп за сениори и младинци; 

- освоено од прво до шесто место на светско или ев-
ропско првенство, за сениори до 30 години,  во генера-
лен -  конечен пласман; 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 

- освоено од деветто до шеснаесто место на светско 
првенство; 

- освоено прво место на универзијада;  

 

Член 24 
Планинарски спортови 

 

1. Спортист од светска категорија, за: 
- првенствени искачувања на врвови повисоки од 

8.000 метри, по алпинистичка насока - приод, без упот-
реба на дополнителен кислород; 

- првенствени искачувања на врвови повисоки од 
8.400 метри, по алпинистичка насока - приод, со упот-
реба на дополнителен  кислород; 

- првенствени искачувања на највисокиот врв на 
Светот Монт Еверест (8.848 метри). 

3. Спортист од државна категорија, за: 

- првенствени искачувања во домашните планини 
или надвор, со тежина поголема од V  и должина пого-
лема од 500 метри; 

- првенствени искачувања со тежина поголема од 
VI+ и должина поголема од 200 метри; 

- првенствени искачувања во зимски услови со те-
жина поголема од V и М-5, за качување по мраз. 

 
б). Спортско качување 
1. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено  од прво до шесто место на светско првен-

ство за сениори; 
- освоено од прво до четврто место на Светски куп 

за сениори во генерален пласман; 
- освоено од прво до трето место на светско првен-

ство за младинци-ки. 

- на првите тројца пласирани на завршната годишна 
ранг - листа во категориите: тежинско, болдер и брзин-
ско спортско качување. 

 
в). Ориентационен спорт 
1. Спортист од меѓународна категорија, за: 

- учество во репрезентацијата која ќе освои од прво 
до четврто место екипно на Светски или европски куп, 
во генерален пласман; 

- освоено од прво до трето место на светско или ев-
ропско првенство во штафета. 

2. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено од прво до трето место на сениорско Др-

жавно првенство во поединечна конкуренција на крат-
ки и долги патеки; 

- освоено прво  место  штафета на Државно првен-
ство за сениори-ки.  

Член 25 
Пливање 

Во спортот пливање, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 

или светско првенство, во долги базени и олимписки 
дисциплини, односно до шесто место во штафетните 
дисциплини;  

- освоено од прво до шесто место на европско пр-
венство; 

- освоено од прво до осмо место на Светски куп во 
генерален - конечен пласман;   

- освоено прво место на светско или европско пр-
венство во кратки базени; 

- остварен резултат, кој Светската пливачка федерација 
(FINA) го признава за светски, односно европски рекорд. 

- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-
писки игри поединечно; 

- односно до осмо место во штафетните дисциплини; 

- односно за освоено до четврто место во штафет-
ните дисциплини; 

- освоено второ или трето место на светско или ев-
ропско првенство во кратки базени; 

- освоено од деветто до шеснаесто место во Светски 
куп остварен во генерален -конечен пласман; 
Категоријата Спортист од меѓународна категорија, 

може да ја стекнат и спортисти кои на званични меѓу-
народни натпревари, олимписки игри, светски и европ-
ски првенства, како и на други пливачки првенства, 
кои се предвидени во календарот на Меѓународната 
пливачка федерација (FINA) и Европската пливачка 
федерација (LENA), ја исполнат утврдената норма да-
дена во Табела 1, која е приложена кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено прво место во дисциплини на поединечно 

првенство на Македонија; 
Категоријата Спортист од државна  категорија, мо-

же да ја стекнат и спортисти кои на званични меѓуна-
родни натпревари, олимписки игри, светски и европски 
првенства, како и на други пливачки првенства, кои се 
предвидени во календарот на Меѓународната пливачка 
федерација (FINA) и Европската пливачка федерација 
(LENA) Пливачката федерација на Македонија , ја ис-
полнат утврдената норма дадена во Табела 4, која е 
приложена кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 26 
Маратонско пливање 

Во спортот маратонско пливање, спортистот стек-
нува категорија: 

1. Спортист од меѓународна категорија, за освоено 
од прво до шесто место на Светски куп во маратонско 
пливање во генерален - конечен пласман. 

2. Спортист од државна категорија, за освоено до 
петто место на ранг листата на Пливачкиот сојуз на 
Македонија. 

 
Член 27 
Пинг понг 

Во спортот пинг понг, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место во поединечна кон-

куренција, парови и мешани двојки на олимписки игри 
и светско првенство; 

- освоено од прво до шесто место на европско првен-
ство или Светски куп во генерален - конечен пласман; 

- учество во репрезентација која ќе освои прво до 
четврто место на светско првенство; 
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- односно прво до трето место на европско првен-
ство; 

- освоено до триесетто место на ранг листата на 
Светската пинг понгарска федерација(ITTF); 

- односно до дваесто место на ранг листата на Ев-
ропската пинг понгарска федерација(ETTF).   

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место во поеди-

нечна конкуренција; 
- односно од деветто до дванаесто место во парови 

и мешани двојки, на олимписки игри или светско пр-
венство; 

- освоено од седмо до дванаесто место во поединеч-
на конкуренција или парови на европско првенство или 
Светски куп, во генерален - конечен пласман; 

- учество во репрезентација која ќе освои петто до 
осмо место на светско првенство; 

- односно четврто до петто место на европско пр-
венство; 

- освоено до десетто место на ранг листата на Свет-
ската пинг понгарска федерација; 

- односно до триесетто место на ранг листата на Ев-
ропската пинг понгарска федерација; 

- учество во екипа која ќе освои од прво до трето 
место во Купот на шампионите на Европа. 

- освоено прво место на екипно првенство на Маке-
донија за сениори-ки. 

- освоено прво до трето  место на Светско првен-
ство,  

1. Спортист од светска категорија, за учество во 
екипа - репрезентација која на олимписки игри ќе ос-
твари пласман: 

- од прво до четврто место на европско првенство. 

- односно од прво до второ место на европско пр-
венство. 

- освоено од прво до трето место на еден натпревар 
во Светски куп или прво место на европски куп; 

- пласман меѓу првите 50 на Светската FIS ранг 
листа, според освоени FIS бодови во нордиско скијање 
и сноуборд; 

 

Стрелаштво 

- освоено од прво до трето место на младинско 
светско првенство; 

- односно прво место на европско првенство; 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено до петто место на ранг листата на најдоб-

рите мажи и жени на Пинг понгарскиот сојуз на Маке-
донија; 

 
Член 28 

Параглајдерство и змајарство 
Во спортот параглајдерство и змајарство, спортис-

тот стекнува категорија: 
1. Спортист од меѓународна категорија, за: 

- односно прво или второ место на Европско првен-
ство, што ги организира Интернационална Праглајдер-
ска и Змајарска Федерација, а на кое учествуваат нај-
малку 30 земји учеснички на светско и најмалку 20 
земји учеснички на европско првенство. 

2. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на поединечно првенство на Македонија за сениори. 

 
Член 29 

Пеливанство 
Во спортот пеливанство, спортистот стекнува кате-

горија: 
1. Спортист од државна категорија, за освоено прво 

место во категории на поединечно првенство на Маке-
дон ја. и

 
Член 30 
Ракомет 

Во спортот ракомет, спортистот стекнува категорија: 

- од прво до осмо место; 
- од прво до шесто место на светско првенство и  

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- учество во репрезентација која на олимписки игри 

ќе освои од деветто до дванаесто место и од седмо до 
осмо место на светско првенство; 

- учество во репрезентација која на европско првен-
ство ќе освои петто или шесто место; 

- учество во екипа која во Купот на шампионите на 
Европа или Купот на победниците на куповите ќе ос-
вои прво или второ место; 

- учество во највозрасна младинската репрезентаци-
ја која на светско првенство ќе освои од прво до трето 
место; 

3. Спортист од државна категорија, за учество во 
екипи кои ќе освојат прво или второ место во државно-
то првенство или Куп  на Македонија. 

 
Член 31 
Скијање 

Во спортот скијање (алпско скијање, скијачко трчање, 
бијатлон и сноуборд), спортистот стекнува категорија: 

1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки иг-

ри, светско првенство или Светски куп во поединечни 
дисциплини или генерален - конечен пласман; 

- освоено од прво до осмо место на европски куп во 
генерален - конечен пласман; 

- пласман меѓу првите 30 на ранг листата на Интер-
националната скијачка федерација ( FIS) - ранг листа, 
според освоени FIS бодови. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-

писки игри, светско првенство или Светски куп во пое-
динечни дисциплини или генерален - конечен пласман; 

- освоено од четврто до шесто место на европскиот 
куп за севкупен пласман; 

- пласман меѓу првите 100 на Светската FIS ранг 
листа, според освоени FIS бодови во алпско скијање за 
мажи, односно меѓу првите 50 за жени; 

- освоено од прво до шесто место на младинско 
светско првенство; 

- освоено од четврто до шесто место на еден нат-
превар во Светски куп или од трето до четврто место 
на европски куп. 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено од прво до второ место на поединечно пр-

венство на Македонија (за мажи и жени); 
- учество во сениорска или младинска репрезента-

ција на Република Македонија, која учествува на олим-
писки игри, европско или светско првенство. 

Член 32 
Спортски риболов 

Во спортот спортски риболов, спортистот стекнува 
категорија: 

1. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од прво или второ место на светско пр-

венство; 
- освоено од прво место на европско првенство; 
- освоен светски или европски рекорд; 
- освоено прво место на светско или европско мла-

динско првенство.  
2. Спортист од државна категорија, за освоено прво 

место во дисциплините лов на риба, на поединечно пр-
венство на Македонија. 

 
Член 33 

Во спортот стрелаштво, спортистот стекнува кате-
горија: 

1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 

или светско првенство; 



10 јули 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 155 
 

- односно од прво до шесто место на европско пр-
венство; 

- резултат кој се признава како европски и светски 
рекорд; 

- освоено од прво до шесто место на финале на 
Светски куп; 

- учество во национална екипа која ќе освои од пр-
во до трето место на светско првенство; 

- односно од прво до второ место на европско пр-
венство. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од деветто до шеснаесто место на олим-

писки игри или светско првенство; 
- односно седмо до осмо место на европско првен-

ство; 
- освоено од прво до второ место на едно од натпре-

варувањата за Светски куп; 
- освоено од седмо до осмо место на финале на 

Светски куп; 
- односно четврто до шесто место во финале на Ев-

ропски куп; 
- освоено од прво до трето место на младинско 

светско првенство; 

- освоено од прво до трето место на Вимблдон 
(Wimbledon), Флешин Медон (Fleshing-Medow), Ролан 
Гарос (Rolland Garros) и Отвореното првенство на Авс-
тралија (Australian open). 

- односно од прво до второ место на младинско ев-
ропско првенство. 
Категоријата Спортист од меѓународна категорија, 

може да ја стекнат и спортисти кои на званични меѓу-
народни натпревари, олимписки игри, светски и европ-
ски првенства, како и на други стрелачки првенства, 
кои се предвидени во календарот на Меѓународната 
стрелачка федерација (ISSF), ја исполнат утврдената 
норма дадена во Табела 5, која е приложена кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено прво место на првенство на Македонија; 
- постигнат резултат во дисциплини на меѓународната 

програма, кој се признава како рекорд на Македонија, 
според Правилата на Стрелачкиот сојуз на Македонија; 
Категоријата Спортист од државна категорија, може 

да ја стекнат и спортисти кои на званични меѓународни 
натпревари, олимписки игри, светски и европски првен-
ства, како и на други стрелачки првенства, кои се предви-
дени во календарот на Меѓународната стрелачка федера-
ција (ISSF) и Стрелачката федерација на Македонија, ја 
исполнат утврдената норма дадена во Табела 6, која е 
приложена кон овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 34 

Стреличарство 
Во спортот стреличарство, спортистот стекнува ка-

тегорија: 
1. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки иг-

ри, светски првенства и европски првенства; 
- светски и европски рекорд во дисциплините FITA 

1, FITA 2, FITA INDOR и ARROWHEAD. 
- освоено од прво до трето место на младинско, 

светско или европско првенство. 
2. Спортист од државна категорија, за освоено прво 

место на првенство на Македонија. 
 

Член 35 
Спорт за инвалидизирани лица 

Во спортот за инвалидизирани лица (за спортисти 
со телесни оштетувања, оштетувања на слухот и ви-
дот), спортистот стекнува категорија: 

1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до шесто место на пара олимпи-

ски игри  
- освоено од прво до четврто место на светско пр-

венство; 
- освоено прво или второ место на европско првен-

ство; 

- учество во репрезентација која ќе освои од прво 
до трето место на параолимписки игри или прво до 
второ место на светско првенство; 

- односно прво место на европски првенства. 
2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од седмо до десетто место на параолим-

писки игри, од петто до седмо место на светско првен-
ство; 

- односно трето или четврто место на европско пр-
венство; 

- учество во репрезентација која ќе освои трето или 
четврто место на параолимписки игри, четврто или 
петто место на светско првенство; 

- односно второ  или трето место на европско пр-
венство. 

3. Спортист од државна категорија, за: 
- освоено прво место на државно првенство во ин-

дивидуални спортови; 
- учество во екипа која ќе освои прво место на др-

жавни првенства. 
 

Член 36 
Тенис 

Во спортот тенис, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено до осмо место на олимписки игри, поеди-

нечно и во парови; 
- освоено од прво до четврто место на  Девис Куп 

(Davis Cup) или  Федерејшн Куп (Federation Cup) свет-
ска група; 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено до шеснаесто место на олимписки игри, 

поединечно и во парови; 
- освоено од петто до дванаесто место на Девис Куп 

(Davis Cup) светска зона; 
- освоено до дванаесто место на Федерејшн купот 

(Federation Cup) за жени; 
- освоено до осмо место на Вимблдон ( Wimbledon), 

Флешин Медон (Fleshing-Medow), Ролан Гарос 
(Rolland Garros) и Отвореното првенство на Австралија 
(Australian open). 

- пласман меѓу 100-те најдобри мажи и жени поеди-
нечно, на ранг-листата на Светската тениска федераци-
ја(ITF); 

- пласман меѓу 30-те најдобри мажи и жени во па-
рови, на ранг листата на Светската тениска федерација; 

- освоено прво место на универзијада. 
3. Спортист од државна категорија, за: 
- пласман до петто место на ранг листата на Маке-

донската тениска федерација. 
 

Член 37 
Тријатлон 

 
Во спортот тријатлон, спортистот стекнува катего-

рија: 
1. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри 

или светско првенство; 
- освоено од прво до шесто место на европско пр-

венство;  
- освоено од прво до трето место на Светски куп; 
- освоено од прво до второ место на Европски куп; 
- освоено од прво до трето место на младинско 

светско првенство; 
- освоено прво место за младинци на европско пр-

венство. 
2. Спортист од државна категорија, за освоено прво 

место на државно првенство. 
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Член 38 
Таеквондо 

Во спортот таеквондо, спортистот стекнува катего-
рија: 

1. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на Олимписки иг-

ри или Светско првенство, а на кои учествуваат најмал-
ку 30 земји учеснички. 

- освоено прво место на Европско првенство, а на 
кое учествуваат најмалку  20  земји учеснички.  
Остварениот пласман на меѓународните првенства, 

спортистот треба да го оствари со најмалку три победи, 
за да ја стекне категоријата Спортист од меѓународна 
категорија, во спротивно се категоризира во категори-
јата спортист од државна категорија. 

2. Спортист од државна категорија, за освоено прво 
место на државно првенство. 

 
Член 39 
Фудбал 

Во спортот фудбал, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- учество во репрезентацијата на Македонија, која 

на олимписките игри или светско првенство ќе оствари 
пласман од прво до осмо место;  

- учество во репрезентацијата која на европско пр-
венство ќе освои  од прво до четврто место. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- учество во репрезентацијата на Македонија, која 

на олимписки игри или светско првенство ќе освои 
пласман од деветто до шеснаесто место;  

- учество во репрезентацијата која на европско пр-
венство ќе се пласира од петто до осмо место; 

- учество во екипа која е во Купот на шампионите 
на Европа или во Купот на куп победниците на Европа 
ќе освои од прво до трето место; 

- учество во највозрасната младинска репрезентаци-
ја на Македонија која ќе освои од прво до четврто мес-
то на светско првенство; 

- односно од прво до трето место на европско пр-
венство. 

3. Спортист од државна категорија, за учество во 
екипа која ќе освои прво или второ место на Државно-
то првенство и Куп на Македонија. 

 

 

- освоено прво место на поединечно првенство на 
Македонија 

- рангирање меѓу петте најдобри мажи и жени на 
официјалната ранг листа на Шаховската федерација  на 
Македонија. 

 

Член 40 
Хокеј на мраз 

Во спортот хокеј на мраз, спортистот стекнува кате-
горија: 

1. Спортист од светска категорија, за учество во 
репрезентација која на олимписки игри, светско или 
европско првенство (А група), ќе освои од прво до чет-
врто место. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- учество во репрезентација која на олимписки игри 

или светски првенства ќе освои од петто до осмо место; 
- односно од петто до шесто место на европско пр-

венство (А група); 
- учество на екипа која ќе освои прво место на уни-

верзијада; 
- учество во младинска екипа која ќе освои од прво 

до трето место на светско односно прво место на ев-
ропско првенство. 

3. Спортист од државна категорија, за учество на еки-
па која на државното првенство ќе освои прво место. 

Член 41 
Џудо 

Во спортот џудо, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- освоено од прво до осмо место на олимписки игри; 
- освоено од прво до шесто место на светски првен-

ства; 

- освоено од прво до четврто место на европско пр-
венство за сениори; 

- остварениот пласман  на горенаведените натпре-
вари спортистот треба да го оствари со најмалку три 
победи, за да ја стекне категоријата Спортист од свет-
ска категорија, во спротивно ја стекнува пониската ка-
тегорија Спортист од меѓународна категорија. 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- освоено до шеснаесто место на олимписки игри;  
- освоено до дванаесто место на светско првенство; 
- освоено до осмо место на европско првенство за 

сениори; 
- учество во репрезентацијата на Македонија (екип-

но, која на Европско првенство ќе освои од прво до 
трето место). 
Остварениот пласман  на горенаведените натпрева-

ри спортистот треба да го оствари со најмалку три по-
беди, за да ја стекне категоријата Спортист од светска 
категорија, во спротивно ја стекнува пониската катего-
рија Спортист од меѓународна категорија.  

3. Спортист од државна категорија, за: 

- освоено прво место на екипно првенство на Маке-
донија за сениори-ки. 
 

Член 42 
Шах 

Во спортот шах, спортистот стекнува категорија: 
1. Спортист од светска категорија, за: 
- учество во репрезентација која ќе освои од прво 

до петто место на Шаховска олимпијада; 
- учество во репрезентација која ќе освои од прво 

до четврто место на светско  или од прво до трето мес-
то на европско првенство; 

- освоено од прво до 30 место на Рејтинг листата на 
Светската шаховска федерација (FIDE). 

2. Спортист од меѓународна категорија, за: 
- учество во репрезентација која ќе освои од шесто 

до осмо место на Шаховска олимпијада и од петто до 
седмо место на светско првенство; 

- учество во репрезентација која ќе освои од четвр-
то до шесто место на европско првенство; 

- освоено од прво до трето место на младинско 
светско првенство или младинско европско првенство; 

- учество во екипа за освоено прво или второ место 
во Купот на европските шампиони; 

- освоено до 50 место на Рејтинг листата на Свет-
ската шаховска федерација (FIDE). 

3. Спортист од државна категорија, за: 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за утврдување на ста-
тусот и рангот и правата и обврските на врвните спор-
тисти аматери (�Сл. весник на РМ� бр. 17/98). 

 
Член 44 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
      Бр. 08-2124/1                        Директор, 
28 јуни 2002 година           Игор Ѓорѓиевски, с.р. 
           Скопје 
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Прилог: Табела 1 
 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕ-

ГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА  
КАТЕГОРИЈА ВО АТЛЕТИКА 

 
дисциплина мажи жени 

100 м. 10,36 11,41 
200 м. 20,78 23,19 
400 м. 45,97 51,33 
800 м. 1:46,62 2:00,83 

1500 м. 3:39,77 4:06,32 
3000 м. 7:54,52 8:54,97 
5000 м. 13:37,82 15:52,53 
10000 м. 28:32,74 33:27,79 

110 м./100 м. со пречки 13,89 13,43 
400 м. со пречки 50,43 57,90 

3000 м. стипл 8:32,59 / 
4х100 м. 39,74 44,0 
4х400 м. 3:03,0 3:32,0 
височина 227 190 
далечина 800 677 
трискок 16,96 15,20 

скок со стап 557 450 
ѓуле 20,52 19,52 
диск 64,58 65,0 
копје 78,10 64,64 
кладиво 76,54 / 
десетобој 7882 / 
седмобој / 5900 
маратон 2:13,47 2:35,23 

20 км. одење 2:13,47 / 
10 км. одење 1:29,25 49,09 

 
- резултатите во тркачките дисциплини во Табела 1, се 
мерат со електронско мерење на времето. 
 
П
 
рилог: Табела 2 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕ-
ГОРИЈА СПОРТИСТ ОД ДРЖАВНА КАТЕГОРИЈА 

ВО АТЛЕТИКА  
 

дисциплина мажи жени 
100 м. 10,90 11,90 
200 м. 22,50 25,20 
400 м. 47,50 56,50 
800 м. 1:50,0 2:18,0 

1500 м. 3:50,2 4:30,0 
3000 м. 8:30,0 9:20,0 
5000 м. 14:45,0 16:52,0 
10000 м. 30:50,00 37:00,0 

110 м./100 м. со пречки 15,15 15,20 
400 м. со пречки 54,0 1:00,0 

3000 м. стипл 8:15,0 / 
4х100 м. 32,9 47,2 
4х400 м. 3:24,0 4:05,5 
височина 205 175 
далечина 725 600 
трискок 16,00 13,90 

скок со стап 400 320 
ѓуле 17,00 15,00 
диск 52,00 51,00 
копје 62,00 50,00 
кладиво 45,00 / 
десетобој 6000 / 
седмобој / 4200 
маратон 2:35,00 3:00,00 

20 км. одење 2:35,00 / 
10 км. одење / 1:10,00 

 
- резултатите во тркачките дисциплини во Табела 2, се 
мерат со електронско мерење на времето. 

Прилог: Табела 3  
 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕ-

ГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА  
КАТЕГОРИЈА ВО ПЛИВАЊЕ 

 
дисциплина мажи жени 

50 м. слободно 24,06 26,79 
100 м. слободно 51,64 57,88 
200 м. слободно 1:53,52 2:04,19 
400 м. слободно 4:00,58 4:20,09 
1500 м./800 м.  
слободно 

15:44,67 8:52,81 

100 м. градно 1:05,10 1:12,00 
200 м. градно 2:20,86 2:35,71 
100 м. грбно 58,36 1:04,06 
200 м. грбно 2:04,82 2:16,06 

100 м. делфин 55,88 1:01,25 
200 м. делфин 2:02,81 2:13,07 
200 м. мешано 2:08,28 2:19,16 
400 м. мешано 4:31,84 4:51,57 

4х100 м. мешано 3:50,53 4:17,36 
4х100 м. слободно 3:28,15 3:52,95 
4х200 м. слободно 7:40,04 8:26,11 

 
- Нормите во Табела 3 се однесуваат на резултати 
постигнати во базен од 50м., мерени со електронско 
мерење на времето. 
 
 
Прилог: Табела 4 
 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕ-
ГОРИЈА СПОРТИСТ ОД ДРЖАВНА КАТЕГОРИЈА 

ВО ПЛИВАЊЕ 
 

дисциплина мажи жени 
50 м. слободно 24,57 28,14 
100 м. слободно 53,65 1:00,92 
400 м. слободно 4:10,73 4:34,15 

1500 м./800 м. слобод-
но 

16:24,81 9:21,72 

100 м. градно 1:07,85 1:15,82 
200 м. градно 2:26,76 2:44,88 
100 м. грбно 1:00,74 1:07,45 
200 м. грбно 2:10,03 2:23,15 

100 м. делфин 58,16 1:04,48 
200 м. делфин 2:07,94 2:20,21 
200 м. мешано 2:13,64 2:26,64 
400 м. мешано 4:43,32 5:07,34 

4х100 м. мешано 4:00,25 4:31,26 
4х100 м. слободно 3:36,91 4:05,53 
4х200 м. слободно 7:59,54 8:53,57 

 
- Нормите во Табела 4, се однесуваат на резултати 
постигнати во базен од 50м., мерени со електронско 
мерење на времето. 
 
 
Прилог: Табела 5 
 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕ-

ГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА  
КАТЕГОРИЈА ВО СТРЕЛАШТВО 

 
дисциплина / мажи / норма 

Станд.ВП, 60 / на 10м. 590 
Станд. ВПИ, 60/на 10м  574 
МКП, сл.избор, 60 леж./ 50м. 593 
МКП, сл.избор, 3х40/ 50м. 1150 
МКПИ сл.избор, 60/ 50м. 560 
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МКПИ, брзо стрелање-си-
лу./25м 

584 

МКПИ стандард/ 25м. 570 
Пиштол, голем калибар/ 25м 582 
Мета во движење, 30+30/ 25м. 580 
Летечка мета-ТРАП 117 
Летачка мета-СКЕЕТ 117 
/жени/ норма 
Станд. ВП, 40/ 10м 392 
Станд.ВПИ, 40/ 10м 379 
Станд. МКП, 60 леж./ 50м 590 
Станд. МКП, 3х20 / 50м. 570 
Спортски 
 МКПИ, 30+30/ 25м 

574 

Летечки мети- Двоен ТРАП 103 
 
ВП - воздушна пушка 
ВПИ - воздушен пиштол 
МКП - малокалибарска пушка 
МКПИ - малокалибарски пиштол 
 
П
 
рилог: Табела 6 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА КАТЕ-
ГОРИЈА СПОРТИСТ ОД ДРЖАВНА КАТЕГОРИЈА 

ВО СТРЕЛАШТВО 
 

дисциплина / мажи / норма 
Станд.ВП, 60 570 
Станд. ВПИ, 60 563 
МКП, сл.избор, 60 леж. 587 
МКП, сл.избор, 3х40 1135 
МКПИ сл.избор, 60 540 
МКПИ, брзо стрелање-силу. 573 
МКПИ стандард не е на програм 
Пиштол, голем калибар не е на програм 
Мета во движење, 30+30 не е на програм 
Летечка мета-ТРАП 112 
Летачка мета-СКЕЕТ 114 
/жени/ норма 
Станд. ВП, 40 375 
Станд.ВПИ, 40 365 
Станд. МКП, 60 леж. 585 
Станд. МКП, 3х20 555 
Спортски МКПИ, 30+30 555 
Летечки мети-ТРАП / 

 
ВП - воздушна пушка 
ВПИ - воздушен пиштол 
МКП - малокалибарска пушка 
МКПИ - малокалибарски пиштол 
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3745/2002 од 2.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02038873?-4-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за промет и услуги ИНТЕКС АД Скопје ул. 
�Даме Груев� бр. 14, Скопје. 
Се запишува Кангалов Љупчо - претседател на 

Управен одбор, генерален директор без ограничувања. 
Се брише Бетински Богдан - претседател на 

Управен одбор, генерален директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  П.Трег. бр. 

3745/2002.               (19273) 
_________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4486/2001 од 14.02.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043692?-3-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основање на друштвото како ДОО 
на Трговското друштво за производство, промет и ус-
луги БИЖУМАГ ДОО експорт-импорт Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 61/24. 
Основачи: Валентина Ѓорѓевска и Миле Ѓорѓевски 

од Скопје. 
Дејности: 26.21, 26.66, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.14, 
74.40, 74.84, 92.33, 93.05. 
Друштвото ќе врши и дејности од надворешниот-

трговски промет: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, застапување на странски фирми, кон-
сигнација, комисиона продажба, лизинг, реекспорт,  
меѓународен превоз  на патници и стоки во друмскиот 
сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со сите соседни држави: СР 
Југославија, Албанија, Бугарија и Грција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземените во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Валентина Ѓорѓев-

ска управител-со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

4486/2001.                 (8955) 
_________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 773/2002 од 11.3.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044729?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ  на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ХИТ КОМПАНИ 
ДООЕЛ Неготино, ул. �Душан Прегрец� бр. 67. 
Единствен содружник на друштвото е Трајче Кузев 

од Неготино, ул. �Душан Преграц� бр. 67. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 24.51, 24.52, 24.63, 
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, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
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, 61.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.38, 52.41, 52.42, 
52.43, 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, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 65.21, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.13, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.71, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги,  реекспорт, застапување на странски правни и 
физички лаца, консигнациона продажба, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги,  малограничен промет со 
СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 
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Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени  во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
Управител со неограничени овластувања е Трајче 

Кузев од Неготино, ул. �Душан Преграц� бр. 67. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

773/2002.                (8956)  
_________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 382/2002 од 18.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044339?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, производство, и услуги ЕЛИФ-А ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. �Киро Фетак� бр. 38. 
Основач: Албина Бекташи од Куманово, ул. �Киро 

Фетак� бр.38. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 19.30, 

20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.16, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување на странски лица, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Гр-
ција и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Албина Бекташи-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

382/2002.                 (8957) 
_________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 311/2002 од 12.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044268?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, градежништво и услуги ГЗИМИ АГ ДООЕЛ увоз-
извоз Липково с. Ваксинце. 
Основач: Нухији Самет Липково с. Ваксинце. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.20, 

20.30, 20.40, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 
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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување на странски фирми, ре-
експорт, посредување на надворешнотрговски промет, 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен 
превоз  на стоки и патници. 
      Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврски сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Застапување: Нухији Самет-управител без ограни-

чување во внатрешен и надворешен трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

311/2002.                 (8959) 
_________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 812/2002 од 25.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044768?-8-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, производство, сообраќај и услуги ЈЕ-ГО ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. �11 Ноември� бр. 128. 
Основач: Југослав Голубовиќ, Куманово, ул. �11 

Ноември� бр. 128. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.16, 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, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување странски 
фирми, работи на привремен увоз-извоз поради доработ-
ка или доработка обработка-лон работи, реекспорт, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија,  Грција, и СР 
Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврски сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
Застапување: Јелена Голубовиќ-управител без ограни-

чување во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

812/2002.                 (8960) 
_________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1012/2002 од  6.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02044967?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија и услуги С- 
ПЛАСТ  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Кримска� бр. 26. 
Основач: Седула Вели од с. Радишани ул. �3� бр. 2. 
Дејности: 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, 
51.42/1, 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, 5.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.04, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на 
стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, -
посредување и застапување во прометот со стоки. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврски сторени во друштвото во правниот про-

мет со трети лица друштвото ќе одговара со сиот свој 
имот и средства. 
Седула Вели-управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

1012/2002.                 (8961) 
_________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 302/2002 од  5.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044259?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основање на трговското друштво на 
Друштво за производство, трговија и услуги на големо 
и мало АДРИАТИКУ КОМЕРЦ 02 ДООЕЛ експорт-
импорт ул. �Тоде Мендол� бр. 93, Куманово. 
Содружник и управител: Неџмедин Сејдиу од Ку-

маново, ул. �Тоде Мендол� бр. 93, Куманово. 
Дејности: 01.21, 01.25, 10.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 

15.32, 15.61, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 25.22, 36.63, 
45.21/2, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
51.17, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.8, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57, 50.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.47, 52.48, 52.50, 
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52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 
74.84, 74.12, 74.20/2, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување на странски 
фирми, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, комисионо и кон-
сигнационо работење, угостителски и туристички услу-
ги, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и 
Албанија, меѓународни агенциски работи, реекспорт. 

71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 
92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, застапување, пос-
редување во прометот со стоки и услуги, реекспорт,  
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со  
СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р: Грција, 
издавање на градежни работи во странство, туристички 
работи ви странство, меѓународна шпедиција. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе ја застапува и претставува лицето Неџме-
дин Сејдиу како управител без ограничување. 

Неограничено овластување, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Виолета Крстев-

ска-управител без ограничување. Основач на друштво-
то е Виолета Крстевска. Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка, додека за обврските во правниот 
промет друштвото одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 
4442/2001.                 (8965) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 
302/2002.                 (8962) 

_
 
______________________________________________ 
Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 

комбинат АД Скопје, Управниот одбор на седницата 
одржана на ден 26.06.2002 година, ја донесе следнава 

_________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4970/2000 од 11.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02036656?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на Авто-такси ЦРВЕНА ВО-
ДА ТП Али Амди Азем ул. �Дижонска� бр. 21/23, Скопје. 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ АД СКОПЈЕ Дејности: 60.22-такси превоз.  Управител без ограничување - Азем Али ул. �Ди-
жонска� бр. 21/23, Скопје. Член 1 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: Основач на фирмата трговец поединец е Али Амди 

Аземул. �Дижонска� бр. 21/32, Скопје.  
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 

Rodeo Full Flavour Box 30 
 За обврски сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот. Член 2 
Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува од 15.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

4970/2002.                 (8963)  _________              Тутунски комбинат АД Скопје  
             Претседател на Управен одбор, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр.4442/2001 од 19.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043648?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЕСПАНИЈА КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Сопиште, Сопиште. 

                   Коста Кипровски, с.р.  
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.21, 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, 15.62, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 
23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 
26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 
28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 45.21, 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, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3,  
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 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, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
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, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20,  70.31,  70.32,   71.10,  71.31,  71.32,  71.33,  71.34,  
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