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Предговор
Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната статистика
и како координатор на статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон продуцирање на
релевантни, објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Продуцирањето на споредливи
статистички податоци на европско и на меѓународно ниво, неминовно бара ревидирање на постоечкиот
класификациски систем и хармонизација на статистичкиот систем на земјата со статистичките системи на
земјите од Европската Унија.
Во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди од
особено значење беше усвојувањето и примената на европските статистички методологии, номенклатури и
класификации.
Една од нив е и Националната номенклатура на индустриски производи (ННИП).
Националната номенклатура на индустриски производи, 2015 (ННИП), претставува национална верзија
на европската PRODCOM list (List of PRODucts of the European COMmunity) од 2015 година.
Националната номенклатура на индустриски производи 2015 (ННИП) е поврзана со Националната
класификација на дејностите од 2008 (НКД Рев.2), Класификацијата на производи по дејности од 2015 (КПД),
европската PRODCOM list од 2015, а, исто така, и со Комбинираната номенклатура (CN) од 2015, при што
хармонизираниот систем HS/CN овозможува споредби помеѓу производството и надворешната трговија.
Националната номенклатура на индустриски производи 2015 (ННИП) се применува во процесот на
прибирање, обработка и дисеминација на статистичките податоци и овозможува споредби на статистичките
податоци помеѓу производството и надворешната трговија, како и споредба на статистичките податоци на
европско и на меѓународно ниво.
Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015, е подготвена во Одделението за
методологија, квалитет на статистички истражувања и класификации.
Скопје, 2016 година
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Дел I
Вовед
Според Речникот на Обединетите нации за поимите во класификациите1), терминот номенклатура се
дефинира како систематско именување или систем на имиња и термини на категории или предмети, додека,
пак, под терминот класификација се подразбира, покрај именување, и подредување и кодирање според
одредени структури.
Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015, претставува национално именување
на индустриските производи усогласено со основниот европски стандард, PRODCOM list 2015 (List of PRODucts
of the European COMmunity).
Усогласување на Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП, со PRODCOM list е
направено во:
2000 година како ННИП/1998, базирана на PRODCOM list 1998,
2006 година како ННИП/2005, базирана на PRODCOM list 2005,
2009 година како ННИП/2008, базирана на PRODCOM list 2008,
2013 година како ННИП/2012, базирана на PRODCOM list 2012,
2014 година како ННИП/2013, базирана на PRODCOM list 2013 и
2016 година како ННИП/2015, базирана на PRODCOM list 2015.
Методолошки објаснувања
Структура на Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015
Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015, кореспондира со следните
класификации:
• Националната класификација на дејностите, НКД Рев.2, на ниво на 4 цифри,
• Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, на ниво на 6 цифри,
• PRODCOM list 2015, на ниво на 8 цифри и
• Комбинираната номенклатура (CN 2015), при што Хармонизираниот систем HS/CN овозможува
споредби помеѓу индустриските производи и надворешната трговија.
Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015, опфаќа:
• 4 сектори,
• 30 оддели,
• 106 групи,
• 249 класи,
• 1525 поткатегории,
• 3826 PRODCOM шифри и
• 4155 ННИП шифри.
Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015, ги опфаќа секторите:
• B/Б Рударство и вадење на камен,
• C/В Преработувачка индустрија,
• D/Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација и
• E/Д Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација
на околината.
1) “United Nations Glossary of Classification Terms”
http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp#C
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Производот, во согласност со намената (дефинирана со првите 3 цифри од шифрата на производот),
припаѓа на една од следните главни индустриски групи (ГИГ):
• AE Енергија,
• AI Интермедијарни производи, освен енергија,
• BB Капитални производи,
• CD Трајни производи за широка потрошувачка и
• CN Нетрајни производи за широка потрошувачка.
Шифра на индустриски производи/услуги
Шифрата на индустриските производи/услуги се идентификува со 10 цифри.
		

Структура на ННИП шифрата

		
		
		
		

XX.XX		
XX.XX.YY
XX.XX.YY.ZZ
XX.XX.YY.ZZ.nn

= НКД шифра
= КПД шифра
= PRODCOM шифра
= ННИП шифра

Првите четири цифри (XX.XX) кореспондираат со Националната класификација на дејностите, НКД Рев.2.
Првите шест цифри (XX.XX.YY) кореспондираат со Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.
Првите осум цифри (XX.XX.YY.ZZ) кореспондираат со Европската PRODCOM list од 2015.
Деветтата и десеттата цифра го дефинираат индустрискиот производ/услуга на национално ниво.
Примена на Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015
ННИП е дел од системот на економски класификации (и/или номенклатури) кои се меѓусебно поврзани во
интегриран систем на класификации на светско, европско и национално ниво (види во приложената шема).
Националната номенклатура на индустриски производи се користи во статистичките истражувања кои
содржат податоци за индустриските производи/услуги , т.е. за количините и/или вредноста на: производството,
потрошувачката, залихите и продажбата, а, исто така, и за цените на индустриските производи/услуги.
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ISIC - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the United Nations
CPC - Central Product Classification of the United Nations
HS - Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Customs Organization
SITC - Standard International Trade Classification of the United Nations
NACE - European Classification of Economic Activities
CPA - European Classification of Products by Activity
CN - Combined Nomenclature – European Classification of Goods
PRODCOM list
НКД - Национална класификација на дејности
КПД - Класификација на производи по дејности
ННИП - Национална номенклатура на индустриски производи

Дефиниции поврзани со Националната номенклатура на индустриски производи, ННИП 2015
Индустриски производ
Индустрискиот производ, дефиниран во ННИП, е резултат на одредена индустриска активност. Терминот производ се користи
генерално за материјалните добра кои во својата основна карактеристика имаат за носител физичка димензија (големина,
волумен), но и за производните (индустриски) услуги.
Готов производ
Под поимот готов производ се подразбира секој производ кој во процесот на производство достигнал соодветен степен на
изработка, а во ННИП е наведен под посебена шифра и назив.
Индустриска услуга
Под поимот производна (индустриска) услуга се подразбира индустриската активност (или дел од таа активност) во која
инпутот (суровините/материјалите) и аутпутот (готовите материјални добра) припаѓаат на нарачателот на производството.
Производни (индустриски) услуги може да бидат: доработка, поправки, одржување, склопување, монтажни работи и слични
активности.

Називите за сектор, оддел, група и класа се преземни од Националната класификација на дејностите (НКД Рев.2 од 2008), а називот на
класата 31.00 е подготвен во согласност со PRODCOM list од 2015 на Евростат.
Називите за поткатегорија се преземени од Класификацијата на производи по дејности (КПД од 2015), a за следниве поткатегории се
подготвени во согласност со PRODCOM list од 2015 на Евростат:
10.39.25; 10.41.21; 10.41.22; 10.41.23; 10.41.24; 10.41.25; 10.41.26; 10.41.27; 10.41.28; 13.30.14; 16.10.10; 16.10.22; 16.10.23;
16.21.12; 16.21.13; 16.21.14; 16.21.21; 16.21.22; 26.52.22; 26.52.23; 26.52.24; 26.52.25; 26.52.26; 26.52.27; 26.52.28; 26.70.17;
26.70.18; 26.70.24; 26.70.25; 27.40.31; 27.40.32; 27.40.33; 27.40.39; 27.90.40; 28.23.11; 28.23.12; 28.23.13; 28.23.21; 28.23.22;
28.23.23; 28.23.24; 28.23.25; 28.23.26; 28.29.86; 28.92.22; 28.92.23; 28.92.24; 28.92.25; 28.92.26; 28.92.27; 28.92.28; 28.92.29;
28.93.19.
Називите на производите и единиците мерки се подготвени според PRODCOM list од 2015 на Евростат и ННИП/2013.
Шифрите за HS/CN се преземени од PRODCOM list од 2015 на Евростат.
За одделите со шифра 05, 06, 19, 35 и 36, коишто не се дел од PRODCOM list од 2015 на Евростат, податоците за назив, единица мерка и
шифрата HS/CN се подготвени според Класификацијата на производи по дејности (КПД од 2015) и Царинската тарифа од 2015.

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

7

Опфат во Националната номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Сектор/оддел
шифра

назив

ВКУПНО
B/Б

сектор
4

РУДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН

оддел
(2 цифри)
30

Број на ставки во:
поткате- PRODCOM
ННИП
група
класа
горија
шифра
шифра
(3 цифри) (4 цифри)
(6 цифри) (8 цифри) (10 цифри)
106
249
1525
3826
4155

1

05

Вадење на јаглен и лигнит

1

2

2

2

2

2

06

Вадење на сурова нафта и природен гас

1

2

2

3

4

4

07

Вадење на руди на метал

1

2

2

7

7

13

08

Вадење на други руди и камен

1

2

5

18

32

50

C/В

ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

1

10

Производство на прехранбени производи

1

9

25

172

348

388

11

Производство на пијалаци

1

1

7

10

28

38

12

Производство на тутунски производи

1

1

1

2

5

7

13

Производство на текстил

1

4

10

75

211

218

14

1

3

8

44

120

128

1

2

3

24

48

48

1

2

6

31

63

76

1

2

7

47

103

103

1

2

5

13

33

33

1

2

2

19

27

28

1

6

16

154

531

568

1

2

2

17

48

105

1

2

6

43

138

145

1

8

24

61

151

205

1

5

15

104

253

269

1

8

17

68

306

321

1

8

10

105

221

221

1

6

10

90

208

208

1

5

21

204

556

556

1

3

4

28

62

66

30

Производство на облека
Производство на кожа и слични производи од
кожа
Преработка на дрво и производи од дрво и
плута, освен мебел, производство на предмети
од слама и плетарски материјал
Производство на хартија и производи од хартија
Печатење и репродукција на снимени медиуми
(записи)
Производство на кокс и рафинирани нафтени
производи
Производство на хемикалии и хемиски
производи
Производство на основни фармацевтски
производи и фармацевтски препарати
Производство на производи од гума и производи
од пластични маси
Производство на други неметални минерални
производи
Производство на метали
Производство на фабрикувани метални
производи, освен машини и опрема
Производство на компјутерски, електронски и
оптички производи
Производство на електрична опрема
Производство на машини и уреди, неспомнати
на друго место
Производство на моторни возила, приколки и
полуприколки
Производство на останата опрема за транспорт

1

4

7

48

71

71

31

Производство на мебел

1

1

5

15

27

55

32

Останата производствена индустрија

1

6

9

63

145

148

Поправка и инсталирање на машини и опрема
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГАС,
D/Г
ПАРЕА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
35
климатизација
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА, ОТСТРАНУВАЊЕ НА
E/Д
ОТПАДНИ ВОДИ, УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И
ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА
36
Собирање, обработка и снабдување со вода

1

2

9

45

59

59

1

3

8

9

11

14

1

1

1

4

8

8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

33

8

1

1
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Единици мерки во ННИП, 2015 година
Единица мерка
gr

грам

kg

килограм

t

тони

t 90% сува мат.

тони со 90% сува материја

t Al2O3

тони алуминиум триоксид

t B2O3

тони бор триоксид

t Cl

тони хлор

tF

тони флуор

t H2O2

тони хидроген пероксид

t H2SO4

тони сулфурна киселина

t HCl

тони хлороводород

t HF

тони водород флуорид

t K2O

тони калиум оксид

t KOH

тони калиум хидроксид (каустична поташа)

tN

тони азот

t Na2CO3

тони натриум карбонат

t Na2S2O5

тони натриум метабисулфит или натриум пиросулфит

t NaOH

тони натриум хидроксид (каустична сода)

t P2O5

тони фосфор пентоксид (фосфорна анхидрид)

t SiO2

тони силикон диоксид

t SO2

тони сулфур диоксид

t TiO2

тони титан диоксид

t акт.супс.

тони активна супстанца

l

литри

hl

хектолитри

hl 100%alk.

хектолитри со 100% алкохол

илј.l

илјади литри

илј.hl

илјади хектолитри

m

метри

m

метри квадратни

m3

метри кубни

илј.m

илјади метри

2

илј.m2

илјади метри квадратни

илј.m

илјади метри кубни

3

парч.

парче

илј.парч.

илјади парчиња

илј.парч.НФ

илјади парчиња нормален формат

мил.парч.

милони парчиња

пара

пара

илј.пара

илјади пара

ролна

ролна

карат

карат

ефек.час.

ефективни часови

илј.ефек.час.

илјади ефективни часови

kW

киловати

MWh

мега ват часови

GJ

гига џули

CGT

компензирани бруто тони
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Дел II
НАЦИОНАЛНА НОМЕНКЛАТУРА НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ, 2015
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Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

B/Б

РУДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН

05

Вадење на јаглен и лигнит

05.1

AE

Вадење на камен јаглен

05.10.10

Камен јаглен

05.10.10.00.00

Камен јаглен (антрацит, коксен јаглен и битуменозен
камен јаглен)
AE

Вадење на лигнит

05.20.10

Лигнит

05.20.10.00.00

Лигнит и темен јаглен

06

Вадење на сурова нафта и природен гас
AE

t

2701 1

t

2702 10

Вадење на лигнит

05.20

06.1

HS/CN-2015

Вадење на камен јаглен

05.10

05.2

Единица
мерка

Вадење на сурова нафта

06.10

Вадење на сурова нафта

06.10.10

Сурова нафта и масла од битуменозни минерали

06.10.10.30.00

Сурова нафта и масла од битуменозни минерали

t

2709 00 90

06.10.10.50.00

Кондензат од природен гас

t

2709 00 10

t

2714 10

Битуменозни или маслени шкрилци и битуменозен
песок
Битуменозни или маслени шкрилци и битуменозен
песок

06.10.20
06.10.20.00.00
06.2

AE

Вадење на природен гас

06.20

Вадење на природен гас

06.20.10

Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба

06.20.10.00.00

Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба

07

Вадење на руди на метал

07.1

AI

Вадење на руди на железо

07.10.10

Железни руди

07.10.10.00.00

Железна руда и концентрати (освен пржените железни
пирити)
AI

2711 [.11 + .21 + .29]

Вадење на руди на железо

07.10

07.2

илј.m3

t

2601[.11 + .12]

Вадење на руди на обоени метали

07.29

Вадење на други руди на обоени метали

07.29.11

Руди и концентрати на бакар

07.29.11.00.70

Руди и концентрати на бакар

t

2603

07.29.11.00.01

Руди на бакар

t

2603

07.29.11.00.02

Концентрат на бакар

t

2603

07.29.12

Руди и концентрати на никел

07.29.12.00.00

Руди и концентрати на никел

t

2604

07.29.13

Руди и концентрати на алуминиум

07.29.13.00.00

Руди и концентрати на алуминиум

t

2606

07.29.14

Руди и концентрати на благородни метали

07.29.14.00.00

Руди и концентрати на благородни метали

t

2616[.10 + .90]
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Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

07.29.15

Руди и концентрати на олово, цинк и калај

07.29.15.00.70

Руди и концентрати на олово, цинк и калај

t

2607 + 2608 + 2609

07.29.15.00.01

Оловно-цинкова руда

t

2607 + 2608 + 2609

07.29.15.00.02

Концентрат на олово

t

2607 + 2608 + 2609

07.29.15.00.03

Концентрат на цинк

t

2607 + 2608 + 2609

07.29.15.00.04

Руди и концентрати на калај

t

2607 + 2608 + 2609

t

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] +
2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

t

2515 11

t

2515 12

t; m2

2515 12

t; m3

2515 12

t

2515 20

Други руди на обоени метали и нивни концентрати,
неспомнати на друго место
Други руди на обоени метали и нивни концентрати,
неспомнати на друго место

07.29.19
07.29.19.00.00

08
08.1
08.11
08.11.11
08.11.11.33.00
08.11.11.36.70
08.11.11.36.01
08.11.11.36.02
08.11.11.50.00
08.11.12

Вадење на други руди и камен
AI

Вадење на камен, песок и глина
Вадење на декоративен камен и камен за
градежништвото, варовник, суров гипс, креда и
шкрилци
Мермер и друг варовнички украсен камен или камен
за градежништвото
Мермер и травертин, сурови или грубо делкани
Мермер и травертин, сечени во правоаголни или
квадратни плочи или блокови
Мермер и травертин, сечени во плочи, со дебелина до
25 cm
Мермер и травертин, сечени во блокови, со дебелина
над 25 cm
Камен од карбонатни карпи (варовник) за
градежништвото и алабастер (гипс)
Гранит, песочар и друг украсен камен или камен за
градежништвото

08.11.12.33.00

Гранит, суров или грубо делкан

t

2516 11

08.11.12.36.70

Гранит, сечен во правоаголни или квадратни плочи и
блокови

t

2516 12

08.11.12.36.01

Гранит, сечен во плочи, со дебелина до 25 cm

t; m2

2516 12

08.11.12.36.02

Гранит, сечен во блокови, со дебелина над 25 cm

t; m

2516 12

08.11.12.50.00

Песочар

t

2516 20

08.11.12.90.70

Порфир, базалт, кварцит и други камења за споменици
или за градежништвото, грубо сечени

t

2506 20 + 2516 90

08.11.12.90.01

Кварцит

t

2506 20 + 2516 90

08.11.12.90.02

Порфир, базалт и други камења за споменици или за
градежништвото, грубо сечени

t

2506 20 + 2516 90

08.11.20

Варовник и гипс

08.11.20.30.00

Суров гипс и анхидрид на гипс

t

2520 10

08.11.20.50.00

Варовнички камен

08.11.30

Креда и некалциниран доломит

08.11.30.10.00

3

t; m3

2521

Креда

t

2509

08.11.30.30.00

Доломит (непржен), некалциниран

t

2518 10

08.11.40

Шкрилци

08.11.40.00.00

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

t

2514

12

Dr`aven zavod za statistika

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

08.12

Вадење на чакал и песок; глина и каолин

08.12.11

Природен песок

08.12.11.50.00

Силикатен песок (кварцен и индустриски песок)

t; m3

2505 10

08.12.11.90.00

Песок за градежништвото (освен песок што содржи
метали)

t; m3

2505 90

08.12.12

Гранули, парчиња и прав; камена ситнеж и чакал

08.12.12.10.00

Чакал, бел камен, камена ситнеж и кремен

t; m3

2517 10 10

08.12.12.30.00

Кршени или дробени камења што се употребуваат како
агрегати за бетон, за насипување на патишта и за други
намени во градежништвото

t; m3

2517[.10(.20 + .80)]

08.12.12.50.00

Гранули, парчиња и прав од мермер

08.12.12.90.00

Гранули, парчиња и прав од камења (освен од мермер)
Смеша од згура и слични индустриски отпадоци, без
оглед на тоа дали содржат или не содржат камена
ситнеж, чакал, шиндра и кремен за употреба во
градежништвото
Смеша од згура и слични индустриски отпадоци, без
оглед на тоа дали содржат или не содржат камена
ситнеж, чакал, шиндра и кремен за употреба во
градежништвото

08.12.13

08.12.13.00.00

t

2517 41

t; m

2517 49

t

2517 20

3

08.12.21

Каолин и други каолински глини

08.12.21.40.00

Каолин

t

2507 00 20

08.12.21.60.00

Други каолински глини

t

2507 00 80

08.12.22

Други глини, андалузит, кианит, силиманит, мулит,
шамотни и динас земји

08.12.22.10.70

Бентонит

t

2508 10

08.12.22.10.01

Бентонит

t

2508 10

08.12.22.10.02

Мелен бентонит

t

2508 10

08.12.22.30.00

Огноотпорна глина

t

2508 30

t

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

t

2510[.10 + .20]

t

2502 + 2503 00 10

08.12.22.50.00

08.9
08.91
08.91.11
08.91.11.00.00
08.91.12
08.91.12.00.00

AI

Друга глина за употреба во градежништвото
(вклучувајќи и за цигли, црепови, цевки, цемент, освен
експандирана глина), андалузит, кијанит, силиманит,
мулит, шамотна или динас земја
Рударство и вадење на други руди и камен,
неспомнати на друго место
Вадење на хемиски минерали и минерални ѓубрива
Природен калциум фосфат и алуминиум - калциумов
фосфат
Природен калциум и алуминиум-калциумови фосфати
и фосфатна креда
Непржен железен пирит; суров или нерафиниран
сулфур
Непржен железен пирит, суров или нерафиниран
сулфур (вклучувајќи и обновен сулфур)

08.91.19

Други хемиски минерали

08.91.19.00.70

Други хемиски минерали

t

08.91.19.00.01

Вулкански туфови

t

08.91.19.00.02

Лапорец

t
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2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] +
2530[.20 + .90]
2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] +
2530[.20 + .90]
2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] +
2530[.20 + .90]
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Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

08.91.19.00.03

Други руди на неметали, мелени

t

08.91.19.00.04

Други неметални минерали

t

08.93

Вадење на сол

08.93.10

Сол и чист натриум хлорид; морска вода

08.93.10.00.00
08.99
08.99.10
08.99.10.00.00
08.99.21

08.99.21.00.00

08.99.22

08.99.22.00.00
08.99.29

Сол (вклучувајќи и денатурирана сол, освен сол за
јадење) и чист натриум хлорид, вклучувајќи и во воден
раствор и сл.
Останато рударство и вадење на камен, неспомнато
на друго место
Природен битумен и асфалт; асфалтити и асфалтни
карпи
Природен битумен и асфалт, асфалтити и асфалтни
карпи
Скапоцени или полускапоцени камења, (освен
индустриски дијаманти), необработени, сечени со
пила или грубо обликувани
Скапоцени и полускапоцени камења (освен
индустриски дијаманти), необработени или сечени со
пила или грубо обликувани
Индустриски дијаманти, необработени или само
сечени со пила, цепени или делкани; плавец;
ситнозрнест корунд; природен корунд, природен
гранит и други природни абразиви
Индустриски дијаманти, необработени или само
сечени со пила, цепени или делкани; плавец, природен
корунд, природен гранат и други природни абразиви

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] +
2530[.20 + .90]
2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] +
2530[.20 + .90]

t

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

t

2714 90

карат

7102[.10 + .31] + 7103 10

kg

2513[.10 + .20] + 7102 21

Други минерали

08.99.29.00.70

Други минерали

t

08.99.29.00.01

Кварц и кварцни кристали

t

08.99.29.00.02

Талк, суров

t

08.99.29.00.03

Талк, мелен

t

08.99.29.00.04

Суров натриумов фелдспат

t

08.99.29.00.05

Суров калиумов фелдспат

t

08.99.29.00.06

Мелен фелдспат

t

14
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2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10
+ .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] +
2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] +
2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90
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Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

C/В

ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

10

Производство на прехранбени производи

10.1

CN

Преработка и конзервирање на месо

10.11.11

Говедско месо, свежо или разладено

10.11.11.90.00
10.11.12
10.11.12.30.00
10.11.12.50.00
10.11.12.90.00

Говедско месо, свежо или разладено, во трупови,
половинки и четвртинки
Говедско и телешко месо, свежо или разладено, во
парчиња
Свинско месо, свежо или разладено, во трупови или
половинки
Свинско месо, свежо или разладено, бутови, плешки и
нивни парчиња
Свинско месо, свежо или разладено, неспомнато на
друго место
Овчо месо, свежо или разладено

10.11.13.00.00

Овчо и јагнешко месо, свежо или разладено

10.11.14

Козјо месо, свежо или разладено

10.11.14.00.00

Козјо месо, свежо или разладено

10.11.15.00.00
10.11.20
10.11.20.00.00

t

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

t

0201[.20(.90) + .30]

t

0203[.11(.10 + .90)]

t

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

t

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

t

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) +
.23]

t

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

t

0205 00 20

t

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91
+ .99)]

t

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10
+ .50 + .90)]

Свинско месо, свежо или разладено

10.11.13

10.11.15

HS/CN-2015

Преработка и конзервирање на месо и производство
на производи од месо

10.11

10.11.11.40.00

Единица
мерка

Коњско месо и месо од други копитари, свежо или
разладено
Коњско месо или месо од други копитари, свежо или
разладено
Кланички нуспроизводи од говеда, свињи, овци,
кози, коњи и други копитари, свежи или разладени,
соодветни за човечка исхрана
Кланички нуспроизводи од говеда, свињи, овци, кози,
коњи и други копитари, свежи или разладени

10.11.31

Говедско месо, замрзнато

10.11.31.00.00

Говедско и телешко месо, замрзнато, во парчиња

10.11.32

Свинско месо, замрзнато

10.11.32.30.00

Свинско месо, замрзнато, во трупови или половинки

t

0203[.21(.10 + .90)]

10.11.32.50.00

Свинско месо, замрзнато, бутови, плешки и парчиња
од нив, со коски

t

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

10.11.32.90.00

Свинско месо, замрзнато, неспомнато на друго место

t

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

10.11.33

Овчо месо, замрзнато

10.11.33.00.00

Овчо и јагнешко месо, замрзнато

t

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) +
.43(.10 + .90)]

10.11.34

Козјо месо, замрзнато

10.11.34.00.00

Козјо месо, замрзнато

t

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

10.11.35

Коњско месо и месо од други копитари, замрзнато

10.11.35.00.00

Коњско месо или месо од други копитари, замрзнато

t

0205 00 80

t

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49
+ .90(.10 + .91 + .99)]

10.11.39
10.11.39.10.00

Друго месо и кланички нуспроизводи, соодветни за
човечка исхрана, свежи, разладени или замрзнати
Кланички нуспроизводи од говедско, свинско, овчо,
козјо, коњско и од други копитари месо, замрзнати
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80)
+ .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

t

5101 19

10.11.39.30.00

Друго месо и утроба, соодветни за човечка исхрана,
вклучувајќи и месо од дивеч и зајаци, неспомнати на
друго место

10.11.41

Масна волна, скубена

10.11.41.00.00

Масна волна, скубена

10.11.42

Цели сурови говедски кожи и кожи од копитари

10.11.42.00.00

Цели сурови говедски кожи и кожи од други копитари

10.11.43

Други сурови говедски кожи и кожи од копитари

10.11.43.00.00

Други сурови говедски кожи и кожи од други копитари

10.11.44

Сурови кожи од овци или јагниња

10.11.44.00.00

Сурови кожи од овци или јагниња

10.11.45

Сурови кожи од кози или јариња

10.11.45.00.00

Сурова козја или јарешка кожа, нештавена, свежа или
конзервирана

10.11.50

Маснотии од говеда, овци, кози или свињи

10.11.50.40.00

Сланина, сало и други маснотии, од свињи,
нерастопени

t

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

10.11.50.60.00

Свинска маст и други маснотии од свињи, растопени

t

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

t

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

t

0504

t

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 +
0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

10.11.50.70.00
10.11.60
10.11.60.30.00
10.11.60.90.00

Маснотии од говеда, овци или кози, сурови или
растопени
Сурови отпадоци и остатоци, несоодветни за човечка
исхрана
Црева, утроба и желудници од животни (освен од
риби)
Други производи од животинско потекло,
неупотребливи за јадење (црева, утроба и желудници
од животни, освен од риби)

парч.; t

t

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30
+ .50 + .90)]
4101 90

парч.

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

парч.

4103 90

10.12

Преработка и конзервирање на живинско месо

10.12.10

Месо од живина, свежо или разладено

10.12.10.10.00

Месо од кокошки или пилиња, свежо или разладено,
несечено

t

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

10.12.10.20.00

Месо од мисирки, свежо или разладено, несечено

t

0207[.24(.10 + .90)]

10.12.10.30.00

Месо од гуски, пајки и бисерки, свежо или разладено,
несечено

t

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) +
.60(.05a)]

10.12.10.40.00

Масни џигери од гуски или пајки, свежи или разладени

t

0207[.43 + .53]

10.12.10.50.00
10.12.10.60.00

Месо од кокошки или пилиња, свежо или разладено,
сечено на парчиња
Месо од мисирки, свежо или разладено, сечено на
парчиња

t
t

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 +
.70)]
0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70
+ .80)]
0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71
+ .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61
+ .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a +
.51a + .61a + .81a)]

10.12.10.70.00

Месо од гуски, пајки и бисерки, свежо или разладено,
сечено на парчиња

10.12.20

Месо од живина, замрзнато

10.12.20.13.00

Месо од кокошки или пилиња, замрзнато, несечено

t

0207[.12(.10 + .90)]

10.12.20.15.00

Месо од мисирки, замрзнато, несечено

t

0207[.25(.10 + .90)]

10.12.20.17.00

Месо од гуски, пајки и бисерки, замрзнато, несечено

t

10.12.20.53.00

Месо од кокошки или пилиња, замрзнато, сечено на
парчиња

t

16

t

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) +
.60(.05b)]
0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 +
.70)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

10.12.20.55.00

Месо од мисирки, замрзнато, сечено на парчиња

t

10.12.20.57.00

Месо од гуски, пајки и бисерки, замрзнато, сечено на
парчиња

t

10.12.20.80.00

Џигери од живина, замрзнати

t

10.12.30

Маснотии од живина

10.12.30.00.00

Маснотии од живина

10.12.40
10.12.40.20.00

Кланички нуспроизводи од живина, соодветни за
човечка исхрана
Кланички нуспроизводи од живина, свежи или
разладени (освен мрсен џигер од гуски и патки)

10.12.40.50.00

Утроба од живина (освен џигери), замрзнати

10.12.50

Пердуви и кожи со пердуви од птици

10.12.50.00.00

Подготвени кожи од птици со пердуви, пердувчиња и
сл.

10.13

Производство на животинско и живинско месо

10.13.11
10.13.11.20.00

10.13.11.50.00
10.13.11.80.00
10.13.12
10.13.12.00.00

10.13.13

10.13.13.00.00

10.13.14
10.13.14.30.00
10.13.14.60.70

Свинско месо, сечено, солено, сушено или чадено
(сланина и шунка)
Свински бутови, плешки или други парчиња од нив,
со коски, солени, во саламура, сушени или чадени
(полутрајни и трајни), вклучувајќи кулен и чаен колбас
Свински гради со потрбушина и нивни парчиња,
солени, во саламура, сушени или чадени (полутрајни
и трајни)
Друго свинско месо, солено, во саламура, сушено или
чадено (полутрајно и трајно); (вклучувајќи и сланина)

t

t
t

HS/CN-2015
0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70
+ .80)]
0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71
+ .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61
+ .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b +
.51b + .61b + .81b)]
0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) +
.55(.93 + .95) + .60(.91a)]
0209 90 + 1501 90

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 +
.99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]
0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99)
+ .60(.99b)]

kg

6701

t

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

t

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

t

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70
+ .81 + .89 + .90)]

t

0210[.20(.10 + .90)]

t

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 +
.99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51
+ .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

t

1601 00 10a

t

1601[.00(.91a + .99a)]

Говедско месо, солено, сушено или чадено
Говедско и телешко месо, солено, во саламура, сушено
или чадено (полутрајно и трајно)
Друго месо и кланички нуспроизводи соодветни за
човечка исхрана, солени, во саламура, сушени или
чадени (освен свинско и говедско месо); брашно
и прав од месо или од кланички нуспроизводи
соодветни за човечка исхрана
Месо, солено, во саламура, сушено или чадено;
брашно и прав од месо или од кланички нуспроизводи
соодветни за човечка исхрана (освен свинско, говедско
и телешко месо, солено, во саламура, сушено или
чадено)
Колбаси и слични производи од месо, од кланички
нуспроизводи или крв, соодветни за човечка исхрана
Колбаси од џигер и слични производи и преработки од
месо (освен готови јадења)
Колбаси и слични производи од месо, утроби или крв
и прехранбени производи подготвени од нив (освен
колбаси од џигер и готови јадења)

10.13.14.60.01

Колбаси, полутрајни

t

1601[.00(.91a + .99a)]

10.13.14.60.02

Колбаси, барени

t

1601[.00(.91a + .99a)]

t

1602 20 10a

10.13.15
10.13.15.05.00

Друго приготвено или конзервирано месо, кланички
нуспроизводи или крв соодветни за човечка исхрана
Приготвени или конзервирани џигери од гуски или
пајки (освен колбаси и готови јадења)
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Главна
индустриска
група

10.13.15.15.00
10.13.15.25.00
10.13.15.35.00
10.13.15.45.00
10.13.15.55.00
10.13.15.65.00
10.13.15.75.00
10.13.15.85.00
10.13.15.95.00
10.13.16
10.13.16.00.00
10.13.91
10.13.91.00.00
10.2
10.20
10.20.11

10.20.11.00.00

CN

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Приготвени или конзервирани џигери од други
t
1602 20 90a
животни (освен колбаси и готови јадења)
Приготвено или конзервирано месо или утроби од
t
1602[.31(.11a + .19a + .80a)]
мисирки (освен џигер, колбаси и готови јадења)
Друго живинско месо, приготвено или конзервирано
1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a
t
(освен џигер, колбаси и готови јадења)
+ .29a + .85a)]
Свински шунки и парчиња од шунки, приготвени или
t
1602[.41(.10a + .90a)]
конзервирани (освен готови јадења)
Свински плешки и парчиња од плешки, приготвени или
t
1602[.42(.10a + .90a)]
конзервирани (освен готови јадења)
Приготвено или конзервирано месо и утроби од свињи
t
1602 49 50a
(освен џигер, колбаси и готови јадења)
Друго приготвено или конзервирано месо и утроби од
1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a +
t
свињи (освен џигер, колбаси и готови јадења)
.90a)]
Приготвено или конзервирано месо и утроби од говеда
t
1602[.50(.10a + .31a + .95a)]
(освен џигер, колбаси и готови јадења)
Други преработки од месо или утроба, вклучувајќи
1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a +
и преработки од крв (освен џигер, колбаси и готови
t
.91a + .95a + .99a)]
јадења)
Брашно, прав и пелети од месо несоодветни за
човечка исхрана; џимиринки
Брашно, прав, пелети и други производи од месо,
t
2301 10
неупотребливи за човечка исхрана, џимиринки
Готвење и други услуги за подготовка на
производството на месни производи
Готвење и други услуги за подготовка на
илј.ефек.
…
производството на месни производи
час.
Преработка и конзервирање на риба, мекотели и
лушпари
Преработка и конзервирање на риба, мекотели и
лушпари
Филети и друго месо од риби (мелено или немелено),
свежи или разладени
0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50
+ .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 +
Филети и друго месо од риби, свежо или разладено
t
.49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55
+ .59(.10 + .50 + .90)]

10.20.12

Џигер и икра од риби, свежи или разладени

10.20.12.00.00

Џигери и икри од риби, свежи или разладени

10.20.13

Риби, замрзнати

t

0302 90

10.20.13.30.00

Морски риби, замрзнати

t

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) +
.19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34
+ .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) +
.42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90)
+ .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) +
.46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 +
.30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90)
+ .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 +
.66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10
+ .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) +
.81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 +
.90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50
+ .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

10.20.13.60.00

Слатководни риби, замрзнати

t

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]
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10.20.14

Главна
индустриска
група

Назив

Филети од риби, замрзнати

10.20.15

Месо од риби (мелено или немелено), замрзнато

10.20.15.00.00

Замрзнато месо, без коски, од риби (освен филети)

10.20.16

Џигер и икра од риби, замрзнати

10.20.16.00.00

Џигери и икри од риби, замрзнати

10.20.21.00.00

10.20.22

10.20.22.00.00

HS/CN-2015

t

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72
+ .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10
+ .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 +
.90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 +
.86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49
+ .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

t

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90)
+ .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 +
.60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61
+ .65 + .99)]

t

0303[.90(.10 + .90)]

t

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50
+ .90)]

t

0305[.10 + .20]

t

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70
+ .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 +
.50 + .80)]

Филети од риби, замрзнати

10.20.14.00.00

10.20.21

Единица
мерка

Филети од риби, сушени, солени или во салумура, но
нечадени
Филети од риби, сушени, солени, во саламура, но
нечадени
Џигери, икри, перки, глави, опашки, желудници и
други отпадоци и остатоци соодветни за човечка
исхрана, сушени, чадени, солени или во саламура;
рибино брашно, гриз или пелети, соодветни за
човечка исхрана
Брашно, прав и пелети од риба, соодветни за човечка
исхрана; џигери и икри од риба, сушени, чадени,
солени или во саламура

10.20.23

Риби, сушени, солени или несолени, или во саламура

10.20.23.50.00

Риби, сушени, солени или несолени; риби, солени но
несушени; риби во саламура

10.20.24

Риби, вклучувајќи и филети, чадени

10.20.24.25.00

Пацифички, атлантски или дунавски лососи, чадени

t

0305 41

10.20.24.55.00

Харинги, чадени

t

0305 42

10.20.24.85.00

Риби, чадени, вклучувајќи и филети

t

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30
+ .80)]

10.20.25

Риби, на друг начин приготвени или конзервирани,
освен готови јадења

10.20.25.10.00

Лососи, приготвени или конзервирани, но немелени

t

1604 11 00a

10.20.25.20.00

Харинги, приготвени или конзервирани, но немелени

t

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

t

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

t

1604[.14(.21a + .26a + .28a + .31a + .36a +
.38a + .41a + .46a + .48a + .90a)]

10.20.25.30.00
10.20.25.40.00

Сардини, сардели и папалини, приготвени или
конзервирани, но немелени
Туни и слични риби, приготвени или конзервирани, но
немелени

10.20.25.50.00

Скуши, приготвени или конзервирани, но немелени

t

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

10.20.25.60.00

Инќуни, приготвени или конзервирани, но немелени

t

1604 16 00a

10.20.25.70.00

Други приготвени риби, стапчиња од риба

t

1604 19 91a

10.20.25.80.00
10.20.25.90.00

Други приготвени или конзервирани риби, но
немелени
Приготвени или конзервирани риби, неспомнати на
друго место

t
t

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a
+ .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]
1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a +
.70a + .90a)]

10.20.26

Кавијар и замена за кавијар

10.20.26.30.00

Кавијар

t

1604 31

10.20.26.60.00

Замена за кавијар

t

1604 32
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

10.20.31

Лушпари, замрзнати, сушени, солени или во саламура

10.20.31.00.00

Замрзнати лушпари, замрзнато брашно, гриз и пелети
од лушпари, соодветни за човечка исхрана

10.20.32

Школки, замрзнати, сушени, солени или во саламура

10.20.32.00.00

Школки, замрзнати, сушени, солени или во саламура,
чадени
Други водни без'рбетници и морски алги, замрзнати,
сушени, солени или во саламура, чадени
Други водни без'рбетници (пругасти школки од родот
venus, медузи итн.), замрзнати, сушени, чадени,
солени или во саламура; брашно, гриз и пелети од
водни без'рбетници освен од лушпари, соодветни за
човечка исхрана, замрзнати, сушени, чадени, солени
или во саламура
Лушпари, школки и други водни без'рбетници и
морски алги, замрзнати, на друг начин приготвени
или конзервирани

10.20.33

10.20.33.00.00

10.20.34

Приготвени или конзервирани лушпари, школки
и други водни без'рбетници (освен разладени,
замрзнати, сушени, солени или во саламура, лушпари
во лушпа, варени на пареа или во зовриена вода)
(освен подготвени готови јадења)

10.20.34.00.00

Брашно, гриз, пелети од риби, лушпари, школки
или други водни без'рбетници или морски алги,
несоодветни за човечка исхрана
Брашно, гриз и пелети од риби, лушпари, школки или
други водни без'рбетници, несоодветни за човечка
исхрана
Други производи од риби, лушпари, школки
или други водни без'рбетници или морски алги,
несоодветни за човечка исхрана
Производи од риби, несоодветни за човечка исхрана
(вклучувајќи отпадоци од риби; освен коски од кит и
влакна од коски од кит, корали и слични материјали,
школки, коски од сипа, необработени или едноставно
приготвени/природни сунгери)
Глави, опашки, желудници и други остатоци од риба,
употребливи за човечка исхрана; сушени, солени или
во саламура, чадени

10.20.41

10.20.41.00.00

10.20.42

10.20.42.00.00

10.20.42.50.00
10.3

CN

Преработка и конзервирање на компири

10.31.11

Компир, замрзнат

10.31.11.10.00

Компир, замрзнат, вклучувајќи и бланширан

10.31.12
10.31.12.00.00

20

HS/CN-2015

t

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 +
.30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 +
.92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

t

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09
+ .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 +
.92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

t

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17
+ .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) +
.30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

t

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10)
+ .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) +
.22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) +
.27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05)
+ .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) +
.79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) +
.29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a)
+ .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a +
.90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) +
.53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) +
.56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) +
.61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

t

2301 20

t

0511[.91(.10 + .90)]

t

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

t

0710 10

t

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

t

0712 90 05

Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук

10.31

10.31.11.30.00

Единица
мерка

Компир, замрзнат, приготвен или конзервиран на друг
начин, освен во оцет или оцетна киселина
Сушен компир, сечен или несечен, на парчиња или
не, но необработен на друг начин
Сушен компир, сечен или несечен на парчиња, но
необработен на друг начин
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Шифра
10.31.13
10.31.13.00.00
10.31.14
10.31.14.30.00

10.31.14.60.00

Главна
индустриска
група

Назив
Сушен компир во форма на брашно, гриз, снегулки,
гранули и пелети
Сушен компир во форма на брашно, гриз, снегулки,
гранули и пелети

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

1105[.10 + .20]

t

2005 20 10

t

2005[.20(.20 + .80)]

hl; t

2009[.50(.10 + .90)]

t

2009[.11(.91 + .99)]

Компир, приготвен или конзервиран
Компир, приготвен или конзервиран во облик на
брашно, гриз, снегулки (освен замрзнат, чипс, во оцет
или оцетна киселина)
Компир, приготвен или конзервиран вклучувајќи го
и чипсот (освен замрзнат, сушен, во оцет или оцетна
киселина)

10.32

Производство на сокови од овошје и зеленчук

10.32.11

Сок од домати

10.32.11.00.00

Сок од домати

10.32.12

Сок од портокали

10.32.12.10.00

Неконцентриран сок од портокали, замрзнат

10.32.12.20.00

Неконцентриран сок од портокали, незамрзнат

hl; t

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

10.32.12.30.00

Концентриран сок од портокали, неспомнат на друго
место

hl; t

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

10.32.13

Сок од грејпфрут

10.32.13.00.00

Сок од грејпфрут

hl; t

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

10.32.14

Сок од ананас

10.32.14.00.00

Сок од ананас

hl; t

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91
+ .93 + .99)]

10.32.15

Сок од грозје

10.32.15.00.00

Сок од грозје (вклучувајќи и шира од грозје)

hl; t

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59
+ .71 + .79 + .90)]

10.32.16

Сок од јаболка

10.32.16.00.00

Сок од јаболка

hl; t

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91
+ .98)]

10.32.17

Мешавини од сокови од овошје и зеленчук

10.32.17.00.00

Мешавини од сокови од овошје и зеленчук

hl; t

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41
+ .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 +
.95 + .96 + .97 + .98)]

10.32.19

Други сокови од овошје и зеленчук

10.32.19.10.00

Неконцентрирани овошни сокови од други агруми,
неспомнати на друго место

hl; t

10.32.19.20.00

Неконцентрирани сокови од друго овошје или
зеленчук; неферментирани, без додаток на алкохол

hl; t

10.32.19.30.00
10.39

Други концентрирани сокови и сирупи, од овошје и
зеленчук, неспомнати на друго место
Друга преработка и конзервирање на овошје и
зеленчук

10.39.11

Зеленчук, замрзнат

10.39.11.00.00

Зеленчук, замрзнат, вклучувајќи и бланширан

10.39.12

Зеленчук, привремено конзервиран

10.39.12.00.00

Зеленчук, привремено конзервиран, несоодветен за
непосредна исхрана
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hl; t

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) +
.39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 +
.99)]
2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50
+ .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 +
.88 + .89 + .96 + .97 + .99)]
2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 +
.19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

t

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51
+ .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

t

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10
+ .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

10.39.13

Сушен зеленчук

10.39.13.30.00

Сушен кромид

t

0712 20

10.39.13.50.00

Сушени печурки и тартуфи

t

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

10.39.13.90.70

Друг сушен зеленчук, неспомнат на друго место

t

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

10.39.13.90.01

Сушени пиперки, мелени

t

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

10.39.13.90.02

Друг сушен зеленчук, неспомнат на друго место

t

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

t

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

t

2005 40 00a

t

2002[.10(.10a + .90a)]

10.39.15
10.39.15.00.00
10.39.16
10.39.16.00.00
10.39.17

10.39.17.10.00

Грав, конзервиран, но не во оцет или оцетна
киселина, освен готови јадења од зеленчук
Грав, конзервиран, но не во оцет или оцетна киселина,
освен готови јадења од зеленчук
Грашок, конзервиран, но не во оцет или оцетна
киселина, освен готови јадења од зеленчук
Грашок, конзервиран, но не во оцет или оцетна
киселина, освен готови јадења од зеленчук
Друг зеленчук (освен компир), конзервиран, но не во
оцет или оцетна киселина, освен готови јадења од
зеленчук
Конзервирани домати, цели или во парчиња
(освен приготвени јадења од зеленчук и домати
конзервирани во оцет или оцетна киселина)

10.39.17.21.00

Доматно пире, неконцентрирано

t

2002[.90(.11 + .19)]

10.39.17.25.00

Доматно пире, концентрирано

t

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

t

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

t

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

t

2005 99 60a

t

2005 60 00a

t

2005 70 00a

t

2005 80 00a

t

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a
+ .80a)]

t

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a
+ .80a)]

t

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a
+ .80a)]

t

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]

10.39.17.30.00
10.39.17.40.00
10.39.17.50.00
10.39.17.60.00
10.39.17.70.00
10.39.17.80.00
10.39.17.90.70
10.39.17.90.01
10.39.17.90.02

10.39.18

10.39.18.00.70

Печурки и тартуфи, приготвени или конзервирани,
освен во оцет или оцетна киселина
Замрзнат зеленчук, вклучувајќи и мешан зеленчук,
приготвен или конзервиран, освен во оцет или оцетна
киселина
Кисела зелка, приготвена или конзервирана, освен во
оцет или оцетна киселина, незамрзната
Аспарагус, приготвен, освен во оцет или оцетна
киселина, незамрзнат
Маслинки, приготвени, освен во оцет или оцетна
киселина, незамрзнати
Пченка, приготвена, освен во оцет или оцетна
киселина, незамрзната
Зеленчук и мешан зеленчук, приготвен, освен во оцет
или оцетна киселина, незамрзнат, неспомнат на друго
место
Ѓувеч, незамрзнат
Друг зеленчук и мешан зеленчук, приготвен, освен во
оцет или оцетна киселина, незамрзнат, неспомнат на
друго место
Зеленчук (освен компир), овошје, овошје со јатки
и други делови од растенија соодветни за човечка
исхрана, приготвени и конзервирани во оцет или
оцетна киселина
Зеленчук (освен компири), овошје, овошје со јатки и
други делови од растенија за исхрана, приготвени или
конзервирани во оцет или оцетна киселина

10.39.18.00.01

Пастеризирани краставички

t

10.39.18.00.02

Пастеризирани пиперки

t

10.39.18.00.03

Пастеризирано цвекло

t
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2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]
2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]
2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

10.39.18.00.04

Пастеризирани феферони

t

10.39.18.00.05

Пастеризиран ајвар

t

10.39.18.00.06

Пастеризирани мешани салати

t

10.39.18.00.07

10.39.21

Друг пастеризиран зеленчук (грашок, боранија и сл.),
овошје, овошје со јатки и други делови од растенија
за исхрана, приготвени или конзервирани во оцет или
оцетна киселина
Овошје и овошје со јатки, неварено или варено,
замрзнато

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]

t

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31
+ .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 +
.39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

Овошје и овошје со јатки, неварено или варено,
замрзнато

10.39.22

Џемови, овошни желеа, пиреа и пасти од овошје и
овошје со јатки

10.39.22.30.00

Џемови, мармалади и слатко, од агруми

t

10.39.22.90.70

Џемови, мармалади и слатко, од друго овошје

t

10.39.22.90.01

Мармалад од еден вид овошје

t

10.39.22.90.02

Мешан мармалад

t

10.39.22.90.03

Слатко

t

10.39.23.30.00
10.39.23.90.00
10.39.24
10.39.24.10.00
10.39.24.30.00

Овошје со јатки и кикиритки, пржени, солени или
приготвени на друг начин
Кикиритки, приготвени или конзервирани, неспомнати
на друго место
Ореви и слично овошје со јатки, приготвено и
конзервирано, вклучувајќи и мешавини, неспомнати
на друго место
Овошје и овошје со јатки, привремено конзервирани,
несоодветни за непосредна исхрана
Кори од агруми или од дињи и лубеници, свежи,
замрзнати, сушени или привремено конзервирани во
солена вода
Овошје, ореви и слично овошје со јатки, привремено
конзервирано, непогодно за непосредна исхрана

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]
2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]
2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65
+ .70 + .92 + .97)]

t

10.39.21.00.00

10.39.23

HS/CN-2015

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50
+ .93 + .97)]
2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50
+ .93 + .97)]
2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50
+ .93 + .97)]
2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50
+ .93 + .97)]

t

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

t

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99)
+ .97(.03 + .05)]

t

0814

t

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

10.39.25

Друго овошје, приготвено или конзервирано

10.39.25.10.00

Суво грозје

t

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

10.39.25.20.00

Друго суво овошје

t

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65
+ .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 +
.99)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

10.39.25.50.70

Овошје, приготвено или конзервирано, неспомнато на
друго место

t

10.39.25.50.01

Компоти, од еден и од повеќе видови овошје

t

10.39.25.50.02

Пастеризирано овошје

t

10.39.25.50.03

Друго овошје, приготвено и конзервирано, неспомнато
на друго место

t

24

HS/CN-2015
2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71
+ .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 +
.55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19
+ .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 +
.90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61
+ .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 +
.31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19
+ .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 +
.92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70
+ .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 +
.93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34
+ .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 +
.92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19
+ .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37
+ .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 +
.63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]
2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71
+ .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 +
.55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19
+ .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 +
.90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61
+ .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 +
.31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19
+ .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 +
.92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70
+ .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 +
.93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34
+ .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 +
.92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19
+ .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37
+ .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 +
.63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]
2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71
+ .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 +
.55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19
+ .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 +
.90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61
+ .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 +
.31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19
+ .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 +
.92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70
+ .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 +
.93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34
+ .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 +
.92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19
+ .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37
+ .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 +
.63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]
2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71
+ .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 +
.55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19
+ .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 +
.90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61
+ .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 +
.31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19
+ .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 +
.92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70
+ .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 +
.93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34
+ .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 +
.92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19
+ .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37
+ .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 +
.63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]
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Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

10.39.30
10.39.30.00.00
10.39.91
10.39.91.00.00
10.4
10.41
10.41.11

10.41.11.00.00
10.41.12
10.41.12.00.00
10.41.19

10.41.19.00.00

CN

Назив
Растителни материи и растителни отпадоци,
растителни остатоци и нуспроизводи
Растителни отпадоци и остатоци од преработката на
растителни материи и нуспроизводи, за добиточна
храна
Готвење и други услуги за подготовка на
конзервирање на овошје и зеленчук
Подготовка и други услуги за конзервирање на овошје
и зеленчук
Производство на растителни и животински масла и
масти
Стеарин од свинска маст, масло од свинска
маст, олеостеарин, олео масла и масла од лој,
неемулгирани, немешани или на друг начин
подготвени
Стеарин од свинска маст, масло од свинска маст,
олеостеарин, олео масла и масла од лој (освен
емулгирано, мешано или на друг начин приготвено)
Масти, масла и нивни фракции, од риби и морски
цицачи
Масти, масла и нивни фракции, од риби или морски
цицачи (вклучувајќи и рафинирани)
Други животински масти и масла и нивни фракции,
рафинирани или нерафинирани, но хемиски
немодификувани
Други масти, масла и нивни фракции, од животинско
потекло (вклучувајќи и рафинирани), но хемиски
немодификувани
Масло од соја, сурово

10.41.21.00.00

Сурово масло од соја и негови фракции, хемиски
немодификувано

10.41.22

Масло од кикиритки, сурово

10.41.22.00.00

Сурово масло од кикиритки и негови фракции, хемиски
немодификувано

10.41.23

Маслиново масло, сурово

10.41.23.30.00

Сурово маслиново масло добиено со првото
пресување и негови фракции, хемиски
немодификувано
Други сурови масла и нивни фракции од маслинки,
хемиски немодификувани

10.41.24

Сончогледово масло, сурово

10.41.24.00.00

Сурово масло од сончоглед и шафран и негови
фракции, хемиски немодификувано

10.41.25

Масло од памуково семе, сурово

10.41.25.00.00
10.41.26
10.41.26.00.00

t

HS/CN-2015

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

илј.ефек.
…
час.

Производство на масла и масти

10.41.21

10.41.23.10.00

Единица
мерка

Сурово масло од памуково семе и негови фракции,
хемиски немодификувано
Сурово масло од маслодајна репка, шафраника и
синап
Сурово масло од маслодајна репка, шафраника и
синап, хемиски немодификувано

10.41.27

Палмино масло, сурово

10.41.27.00.00

Сурово палмино масло и негови фракции, хемиски
немодификувано

10.41.28

Кокосово масло, сурово

10.41.28.00.00

Сурово кокосово масло и негови фракции, хемиски
немодификувано
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t

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

t

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) +
.30(.10 + .90)]

t

1506

t

1507[.10(.10 + .90)]

t

1508[.10(.10 + .90)]

t

1509[.10(.10 + .90)]

t

1510 00 10

t

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

t

1512[.21(.10 + .90)]

t

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

t

1511[.10(.10 + .90)]

t

1513[.11(.10 + .91 + .99)]
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Главна
индустриска
група

Назив

10.41.29

Други растителни масла, сурови

10.41.29.00.00

Други сурови растителни масла, хемиски
немодификувани

10.41.30

Кратки отпадни памучни влакна (памучен линтерс)

10.41.30.00.00

Кратки отпадни памучни влакна (памучен линтерс)

10.41.41
10.41.41.30.00
10.41.41.50.00
10.41.41.70.00
10.41.41.90.00
10.41.42
10.41.42.00.00
10.41.51
10.41.51.00.00
10.41.52
10.41.52.00.00
10.41.53
10.41.53.10.00
10.41.53.30.00
10.41.54
10.41.54.00.00
10.41.55
10.41.55.00.00
10.41.56
10.41.56.00.00
10.41.57
10.41.57.00.00
10.41.58
10.41.58.00.00

26

Маслени погачи и други цврсти остатоци од
растителни масти и масла
Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при
екстракција на соино масло
Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при
екстракција на сончогледово масло
Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при
екстракција на масло од маслодајни репки
Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при
екстракција на масла од други маслодајни растенија
Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови,
освен од синап
Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен
од синап
Рафинирано масло од соја и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано масло од соја и негови фракции, хемиски
немодификувано
Рафинирано масло од кикиритки и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано масло од кикиритки и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано маслиново масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано маслиново масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Други масла и нивни фракции, добиени од маслинки,
хемиски немодификувани
Рафинирано сончогледово масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано сончогледово масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано масло од памуково семе и негови
фракции, хемиски немодификувано
Рафинирано масло од памуково семе и негови
фракции, хемиски немодификувано
Рафинирано масло од маслодајна репка, шафраника
и синап и нивни фракции, хемиски немодификувано
Рафинирано масло од маслодајна репка, шафраника и
синап и негови фракции, хемиски немодификувано
Рафинирано палмино масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано палмино масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано кокосово масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Рафинирано кокосово масло и негови фракции,
хемиски немодификувано

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11
+ .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

t

1404 20

t

2304

t

2306 30

t

2306[.41 + .49]

t

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 +
.11 + .19 + .90)]

t

1208[.10 + .90]

t

1507[.90(.10 + .90)]

t

1508[.90(.10 + .90)]

t

1509 90

t

1510 00 90

t

1512[.19(.10 + .90)]

t

1512[.29(.10 + .90)]

t

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

t

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

t

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив
Други масла и нивни фракции, рафинирани, хемиски
немодификувани; цврсти растителни масти и
масла (освен пченкарно масло) и нивни фракции,
рафинирани, хемиски немодификувани, неспомнати
на друго место
Други масла и нивни фракции, рафинирани, хемиски
немодификувани; цврсти растителни масти и
масла (освен пченкарно масло) и нивни фракции,
рафинирани, хемиски немодификувани, неспомнати
на друго место
Животински и растителни масти и масла и нивни
фракции, хидрогенизирани, естерифицирани, но
необработени на друг начин
Животински масла и масти и нивни фракции,
хидрогенизирани, естерифицирани, но необработени
на друг начин
Растителни масти и масла и нивни фракции,
хидрогенизирани, естерифицирани, но необработени
на друг начин

10.41.59

10.41.59.00.00

10.41.60

10.41.60.30.00

10.41.60.50.00
10.41.71

Растителни восоци (освен триглицериди)

10.41.71.00.00

Растителни восоци (освен триглицериди)
Деграс; остатоци од преработка на маслени материи
и животински или растителни восоци
Деграс, остатоци од преработка на маслени материи и
животински или растителни восоци

10.41.72
10.41.72.00.00
10.42

Производство на маргарин и слични масти за јадење

10.42.10

Маргарин и слични масти за јадење
Маргарин и полумасни или масни премази, освен
течен маргарин
Течен маргарин и други преработки од масти и масла
употребливи за јадење

10.42.10.30.00
10.42.10.50.00
10.5

CN

Преработка на млеко и производство на сирења

10.51.11

Преработено млеко

10.51.11.37.00
10.51.11.42.70
10.51.11.42.01

10.51.11.42.02
10.51.11.48.00
10.51.12
10.51.12.10.00

10.51.12.20.00

HS/CN-2015

t

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] +
1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91
+ .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 +
.99)]

t

1516[.10(.10 + .90)]

t

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

t

1521 10

t

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

t

1517[.10(.10 + .90)]

t

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

t

0401 10 10

t

0401 10 90

t

0401[.20(.11 + .91)]

t

0401[.20(.11 + .91)]

t

0401[.20(.11 + .91)]

t

0401[.20(.19 + .99)]

t

0401[.40(.10) + .50(.11)]

t

0401[.40(.90) + .50(.19)]

Производство на млечни производи

10.51

10.51.11.33.00

Единица
мерка

Млеко, до 1 % масленост, неконцентрирано и
незасладено, во пакувања до 2 литри
Млеко, до 1 % масленост, неконцентрирано и
незасладено, во пакувања поголеми од 2 литри
Млеко, со масленост од 1 % до 6 %, неконцентрирано и
незасладено, во пакувања до 2 литри
Млеко, пастеризирано, со масленост од 1 % до 6 %,
неконцентрирано и незасладено, во пакувања до 2
литри
Млеко, стерилизирано, со масленост од 1 % до 6 %,
неконцентрирано и незасладено, во пакувања до 2
литри
Млеко, со масленост од 1 % до 6 %, неконцентрирано и
незасладено, во пакувања поголеми од 2 литри
Павлака со масленост поголема од 6 %,
неконцентрирана и незасладена
Павлака, со масленост од 6 % до 21 %,
неконцентрирана и незасладена, во пакувања до 2
литри
Павлака, со масленост од 6 % до 21 %,
неконцентрирана и незасладена, во пакувања
поголеми од 2 литри
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10.51.12.30.00

10.51.12.40.00
10.51.21
10.51.21.30.00

10.51.21.60.00
10.51.22
10.51.22.30.00
10.51.22.60.00

Главна
индустриска
група

Назив
Павлака, со масленост поголема од 21 %,
неконцентрирана и незасладена, во пакувања до 2
литри
Павлака, со масленост поголема од 21 %,
неконцентрирана и незасладена, во пакувања
поголеми од 2 литри

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

0401[.50(.31 + .91)]

t

0401[.50(.39 + .99)]

t

0402[.10(.11 + .91)]

t

0402[.10(.19 + .99)]

t

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

t

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

Обезмастено млеко во прав
Обезмастено млеко во прав, гранули или во друга
цврста форма, со масленост до 1,5 %, во пакувања до
2,5 kg
Обезмастено млеко во прав, гранули или во друга
цврста форма, со масленост до 1,5 %, во пакувања
поголеми од 2,5 kg
Необезмастено млеко во прав
Млеко во прав, гранули или друга цврста форма, со
масленост над 1,5 %, во пакувања до 2,5 kg
Млеко во прав, гранули или друга цврста форма, со
масленост над 1,5 %, во пакувања поголеми од 2,5 kg

10.51.30

Путер и млечни производи за мачкање

10.51.30.30.00

Путер со масленост до 85 %

t

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

10.51.30.50.00

Путер со масленост над 85 %

t

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

10.51.30.70.00

Млечни производи за мачкање, со масленост помала
од 80 %

kg

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

10.51.40

Сирење и урда

10.51.40.30.00

Неферментирано свежо сирење и урда

t

0406[.10(.30 + .50 + .80)]
0406[.20 + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13
+ .15 + .17 + .18 + .21 + .23 + .25 + .29 + .32
+ .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73
+ .74 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 +
.85 + .86 + .89 + .92 + .93 + .99)]
0406[.20 + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13
+ .15 + .17 + .18 + .21 + .23 + .25 + .29 + .32
+ .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73
+ .74 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 +
.85 + .86 + .89 + .92 + .93 + .99)]
0406[.20 + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13
+ .15 + .17 + .18 + .21 + .23 + .25 + .29 + .32
+ .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73
+ .74 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 +
.85 + .86 + .89 + .92 + .93 + .99)]

10.51.40.50.70

Сирење, рендано или во прав, прошарано со сина
мувла и друго нетопено сирење

t

10.51.40.50.01

Меки сирења

t

10.51.40.50.02

Тврди сирења (кашкавал, биено сирење и друго)

t

10.51.40.70.00

Топено сирење, освен рендано или во прав

t

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

10.51.51

Млеко, концентрирано, засладено со шеќер или
други засладувачи, освен во цврста состојба

10.51.51.04.00

Концентрирано млеко, незасладено

t

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

10.51.51.08.00

Концентрирано млеко, засладено

t

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

10.51.52

Јогурт и друго ферментирано или потквасено млеко

10.51.52.41.00

Кисело млеко, јогурт и други ферментирани производи

t

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51
+ .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 +
.53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

10.51.52.45.00

Кисело млеко, јогурт и други ферментирани
производи, ароматизирани или со додадено овошје,
ореви или какао

t

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

10.51.52.63.00

Матеница во прав

t

0403 90 11

10.51.52.65.00

Матеница

t

0403 90 51
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

10.51.53

Казеин

10.51.53.00.00

Казеин и казинати

10.51.54

Лактоза и лактозен сируп

10.51.54.00.00

Лактоза и лактозен сируп

10.51.55

Сурутка

10.51.55.30.00

Сурутка, во прав, гранули или други цврсти облици

t

10.51.55.60.00

Друга сурутка

t

10.51.56

Млечни производи неспомнати на друго место

10.51.56.00.00

Производи од природни состојки на млекото,
неспомнати на друго место

10.52

Производство на сладолед

10.52.10
10.52.10.00.00
10.6

AI

Сладолед и слични замрзнати производи, соодветни
за човечка исхрана
Сладолед и други замрзнати производи, соодветни
за човечка исхрана (вклучувајќи шербет, лижавчиња;
освен мешавини и суровини за сладолед)
Производство на мелнички производи, скроб и
производи од скроб

HS/CN-2015

t

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

t

1702[.11 + .19]
0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26
+ .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]
0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72
+ .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

t

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

hl

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

t

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96
+ .98)]

10.61

Производство на мелнички производи

10.61.11

Лупен ориз

10.61.11.00.00

Лупен (кафеав) ориз

10.61.12

Ориз, полубланширан или бланширан или кршен

10.61.12.30.00

Ориз, полубланширан или бланширан, без оглед дали
е полиран или неполиран или глазиран

t

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46
+ .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96
+ .98)]

10.61.12.50.00

Кршен ориз

t

1006 40

10.61.21

Брашно од пченица или наполица

10.61.21.00.00

Брашно од пченица или наполица

t

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

10.61.22

Брашно од други жита

10.61.22.00.00

Брашно од други жита

t

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70
+ .90)]

10.61.23

Брашно и гриз од зеленчук

10.61.23.00.00

Брашно и гриз од сушен мешункаст и коренест
зеленчук или од јаткасто и друго овошје

t

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

10.61.24

Смеси за производство на пекарски производи

10.61.24.00.00

Смеси и теста за производство на пекарски производи

t

1901 20

10.61.31

Јарма и гриз од пченица

10.61.31.33.00

Јарма и гриз, од тврда пченица

t

1103 11 10

10.61.31.35.00

Јарма и гриз, од мека пченица

t

1103 11 90

10.61.32

Јарма, гриз и пелети од жита, неспомнати на друго
место

10.61.32.30.00

Јарма и гриз, од други жита

t

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

10.61.32.40.00

Пелети од пченица

t

1103 20 60

10.61.32.50.00

Пелети од други жита (освен од пченица)

t

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]
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10.61.33

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Жита за појадок и други производи од жита

10.61.33.33.00

Жита во зрно

kg

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 +
.61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) +
.23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 +
.51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

10.61.33.35.00

Никулци од жита, цели, валани, во лушпи или мелени

kg

1104[.30(.10 + .90)]

10.61.33.51.00

Производи од типот "мусли"

kg

1904 20 10

kg

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

10.61.33.53.00
10.61.33.55.00

Производи за исхрана добиени со набабрување или
пржење на жита
Жита (освен пченка) во зрно, претходно варени или
приготвени на друг начин

10.61.40

Трици и други остатоци од обработка на жита

10.61.40.10.00

Трици и други остатоци од обработка на пченка

t

2302[.10(.10 + .90)]

10.61.40.30.00

Трици и други остатоци од обработка на ориз

t

2302[.40(.02 + .08)]

10.61.40.50.70

Трици и други остатоци од обработка на пченица

t

2302[.30(.10 + .90)]

10.61.40.50.01

Брашно за добиточна храна

t

2302[.30(.10 + .90)]

10.61.40.50.02

Јарма за добиток

t

2302[.30(.10 + .90)]

10.61.40.50.03

Трици и други остатоци од обработка на пченица

t

2302[.30(.10 + .90)]

10.61.40.90.00

Трици и други остатоци од обработка на други жита и
легуминозни растенија

t

2302[.40(.10 + .90) + .50]

10.62

Производство на скроб и производи од скроб

10.62.11

Скроб; инулин; пченичен глутен; декстрин и други
модификувани скробови

10.62.11.11.00

Пченичен скроб

t

1108 11

10.62.11.13.00

Пченкарен скроб

t

1108 12

10.62.11.15.00

Скроб од компири

t

1108 13

10.62.11.19.00

Друг скроб

t

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

10.62.11.30.00

Инулин, скробен шеќер

t

1108 20

10.62.11.50.00

Глутен од пченица, исушен или неисушен

t

1109

10.62.11.70.00

Декстрини и други модификувани скробови

t

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

t

1903

10.62.12
10.62.12.00.00
10.62.13

Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во
форма на лушпички, зрнца и слични форми
Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во
форма на лушпички, зрнца и слични форми
Гликоза и гликозен сируп; фруктоза и фруктозен
сируп; инвертен шеќер; шеќер и шеќерни сирупи;
неспомнати на друго место

10.62.13.10.00

Гликоза и гликозен сируп

t

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

10.62.13.20.00

Фруктоза, фруктозен сируп и изогликоза

t

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

10.62.13.30.00

Малтодекстрин и малтодекстрински сируп

t

1702 90 50

10.62.13.90.00

Други шеќери (вклучувајќи и инвертен шеќер),
неспомнати на друго место

t

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

10.62.14

Пченкарно масло
t

1515[.21(.10 + .90)]

t

1515[.29(.10 + .90)]

t

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

10.62.14.30.00
10.62.14.60.00
10.62.20
10.62.20.00.00

30

Сурово пченкарно масло и негови фракции, хемиски
немодификувано
Рафинирано пченкарно масло и негови фракции,
хемиски немодификувано
Остатоци од производството на скроб и слични
остатоци
Остатоци од производство на скроб и слични остатоци
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10.7

Главна
индустриска
група
CN

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на пекарски производи и тестенини

10.71

Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа
состојба и бисквити (кекси)

10.71.11

Свеж леб

10.71.11.00.70

Свеж леб, без додатоци на мед, јајца, сирење или
овошје

t

1905 90 30

10.71.11.00.01

Пченичен леб

t

1905 90 30

10.71.11.00.02

Р'жен леб, вклучувајќи и мешан

t

1905 90 30

10.71.11.00.03

Други видови леб

t

1905 90 30

10.71.11.00.04

Сите видови печива

t

1905 90 30

10.71.11.00.05

Пекарски производи, свежи и замрзнати

t

1905 90 30

10.71.12

Свежи печива и слатки

10.71.12.00.70

Колачи и слатки; други производи со додаток на
сладила

t

1905 90 60

10.71.12.00.01

Индустриски слатки

t

1905 90 60

10.71.12.00.02

Свежи колачи

t

1905 90 60

10.71.12.00.03

Други пекарски производи, со додаток на сладила

t

1905 90 60

10.71.12.00.04

Замрзнати слатки

t

1905 90 60

10.72
10.72.11

Производство на двопек и бисквити; производство на
конзервирани слатки и печива
Р'скав леб (криспи), двопек, тост леб и слични тост
производи

10.72.11.30.00

Р'скав леб (криспи)

t

1905 10

10.72.11.50.00

Двопек, тост-леб и слични препечени производи

t

1905[.40(.10 + .90)]

t

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

t

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

10.72.12
10.72.12.30.00
10.72.12.53.00

Медени колачи и слични производи; слатки бисквити;
вафли и обланди
Медени колачи зачинети со ѓумбир и слични
производи
Слатки бисквити, вафли и обланди, целосно или
делумно прелиени со чоколадо или со прелив што
содржи какао

10.72.12.55.00

Други слатки бисквити

t

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

10.72.12.57.00

Вафли и обланди, со содржина на вода над 10 %

t

1905 32 05

10.72.12.59.00

Други вафли и обланди

t

1905[.32(.91 + .99)]

10.72.19

Останати суви или трајни пекарски производи

10.72.19.10.00

Леб без квасец

t

1905 90 10

10.72.19.20.00

Нафора и слични производи

t

1905 90 20

t

1905 90 45

t

1905 90 55

t

1905 90 90

10.72.19.40.00
10.72.19.50.00

Бисквити и слични производи, освен оние со целосен
или делумен чоколаден прелив, кои не содржат какао
Екструдирани или експандирани производи,
ароматизирани или солени (соленки, крекери и сл.)

10.72.19.90.00

Други пекарски производи, без додадени сладила

10.73

Производство на макарони, њоки, кускус и слични
тестенини

10.73.11

Макарони, њоки и слични тестенини

10.73.11.30.00

Тестенини со јајца, несварени и неполнети

t

1902 11

10.73.11.50.00

Тестенини без јајца, несварени и неполнети

t

1902[.19(.10 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

10.73.12

Кускус

10.73.12.00.00

Тарана (кускус)

10.8
10.81
10.81.11
10.81.11.00.00

10.81.12

10.81.12.30.00
10.81.12.90.00
10.81.13

10.81.13.00.00
10.81.14
10.81.14.30.00
10.81.14.50.00
10.81.20

10.81.20.00.00

10.82

CN

Суров шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, во
цврста состојба
Суров шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка,
во цврста состојба, без додадени материи за
ароматизација и боење
Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна
репка, како и хемиски чиста сахароза, во цврста
состојба, без додадени материи за ароматизација или
за боење
Бел шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, во
цврста состојба
Друг вид шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка,
во цврста состојба
Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна
репка, со додадени материи за ароматизација или за
боење; шеќер и сируп од јавор
Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна
репка со додадени материи за ароматизација и за
боење и шеќер и сируп од јавор без додадени материи
за ароматизација и за боење
Меласа од шеќерна трска добиена при екстракција или
рафинирање на шеќер
Меласа добиена од екстракција или рафинирање на
шеќер (освен од шеќерна трска)
Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна
трска и други отпадоци од производството на шеќер
Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна
трска и други отпадоци од производството на шеќер
(вклучувајќи заостанат талог и остатоци од филтерот на
пресата)
Производство на какао, чоколади и кондиторски
производи
Какао маса

10.82.12

Какао путер, маснотии и масло од какао

10.82.12.00.00

Какао путер, маснотии и масло од какао

10.82.14.00.00
10.82.21

10.82.21.30.00
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1902[.40(.10 + .90)]

t

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10
+ .90)]

t

1701 99 10

t

1701 99 90

t

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

t

1703 10

t

1703 90

t

2303[.20(.10 + .90)]

t

1803[.10 + .20]

t

1804

t

1805

t

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

t

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

Меласа

10.82.11.00.00

10.82.14

t

Производство на шеќер

Какао маса, одмастена или неодмастена

10.82.13.00.00

HS/CN-2015

Производство на други прехранбени производи

10.82.11

10.82.13

Единица
мерка

Какао во прав, без додаден шеќер или други материи
за засладување
Какао во прав, без додаден шеќер или други материи
за засладување
Какао во прав со додаден шеќер или други материи
за засладување
Какао во прав, со додаден шеќер или други материи за
засладување
Чоколада и прехранбени производи кои содржат
какао (освен засладено какао во прав), во растурена
форма
Чоколади и други производи што содржат какао, во
табли или прачки, со тежина над 2 kg, со над 18 %
какао путер
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10.82.21.50.00
10.82.21.70.00
10.82.21.90.00

10.82.22
10.82.22.33.00
10.82.22.35.00
10.82.22.39.00
10.82.22.43.00

Главна
индустриска
група

Назив
Чоколадно млеко во прав со содржина над 18 % какао
путер, со тежина над 2 kg
Чоколаден прелив со содржина над 18 % какао путер,
со тежина над 2 kg
Други прехранбени производи со содржина над 18 %
какао путер, во растурена состојба (освен чоколаден
прелив, чоколадно млеко во прав), со тежина над 2 kg
Чоколада и прехранбени производи кои содржат
какао (освен засладено какао во прав), освен во
растурена форма
Чоколади и други производи, во табли или прачки,
полнети
Чоколади и други производи, во табли или прачки,
неполнети, со додаток на жита, овошје, ореви или
друго овошје со јатки
Други чоколади и производи, во табли или прачки,
неполнети
Чоколади и други производи (чоколадни бомбони и
сл.) што содржат алкохол

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

1806 20 70

t

1806 20 80

t

1806 20 95

t

1806 31

t

1806 32 10

t

1806 32 90

t

1806 90 11

10.82.22.45.00

Други чоколади што не содржат алкохол

t

1806 90 19

10.82.22.53.00

Други чоколадни производи, полнети

t

1806 90 31

10.82.22.55.00

Други чоколадни производи, неполнети

t

1806 90 39

10.82.22.60.00

Производи од шеќер и нивни замени, кои содржат
какао

t

1806 90 50

10.82.22.70.00

Премази што содржат какао (витакрем, агрокрем итн.)

t

1806 90 60

t

1806 90 70

t

1806 90 90

10.82.22.80.00
10.82.22.90.00
10.82.23

Производи што содржат какао, за производство на
пијалаци
Други прехранбени производи што содржат какао,
неспомнати на друго место
Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада),
кои не содржат какао

10.82.23.10.00

Гуми за џвакање

t

1704[.10(.10 + .90)]

10.82.23.20.00

Екстракти од слатки корења што содржат над 10 % по
маса сахароза, без други додадени материи

t

1704 90 10

10.82.23.30.00

Бело чоколадо

t

1704 90 30

10.82.23.53.00

Пасти, вклучувајќи и марципан, во пакувања со нетомаса од 1 kg или поголема

t

1704 90 51

10.82.23.55.00

Пастили за грло и бонбони против кашлање

t

1704 90 55

10.82.23.63.00

Производи со шеќерен прелив

t

1704 90 61

10.82.23.65.00

Гумени и желе производи, вклучувајќи и овошни пасти
(смеси), во облик на бомбони и слични производи

t

1704 90 65

10.82.23.73.00

Тврди бомбони, полнети или неполнети

t

1704 90 71

10.82.23.75.00

Разни видови карамели и слични производи

t

1704 90 75

10.82.23.83.00

Компримирани шеќерни бонбони

t

1704 90 81

t

1704 90 99

t

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

10.82.23.90.00
10.82.24

10.82.24.00.00

Производи од шеќер, неспомнати на друго место
(локум и алва)
Овошје, ореви и слично овошје со јатки, кори од
овошје и од други делови од растенија, зашеќерени
(кандирани)
Овошје, ореви и слично овошје со јатки, кори од
овошје или од други делови од растенија, зашеќерени
(кандирани)
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

10.83

Преработка на чај и кафе

10.83.11

Кафе, без кофеин или пржено

10.83.11.30.00

Сурово кафе, без кофеин

t

0901 12

10.83.11.50.00

Пржено кафе, со кофеин

t

0901 21

10.83.11.70.00

Пржено кафе, без кофеин

t

0901 22

10.83.12

Замена за кафе; екстракти, есенции и концентрати на
кафе или замена за кафе, лушпи и ципи од кафе

10.83.12.10.00

Замени за кафе што содржат кафе

t

0901 90 90

10.83.12.40.00

Екстракти, есенции или концентрати на кафе

t

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

t

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

t

0902[.10 + .30]

t

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

10.83.12.70.00

10.83.13
10.83.13.00.00
10.83.14
10.83.14.00.00

Пржена цикорија, 'рж, леблебија и други пржени
замени за кафе, вклучувајќи и екстракти, есенции и
концентрати
Зелен чај (неферментиран), црн чај (ферментиран) и
делумно ферментиран чај, во пакувања помали или
еднакви на три килограми
Чај, во пакување до 3 kg
Екстракти, есенции, концентрати и препарати од чај
и мате-чај
Екстракти, есенции или концентрати на чај или мате,
вклучувајќи и инстант чаеви

10.84

Производство на зачини и други додатоци

10.84.11

Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина

10.84.11.30.00

Вински оцет

hl

2209[.00(.11 + .19)]

10.84.11.90.00

Други видови оцет и нивна замена

hl

2209[.00(.91 + .99)]

10.84.12

Сосови; мешани мирудии и зачини; брашно и гриз од
синап и приготвен синап (сенф)

10.84.12.10.00

Сос од соја

t

2103 10

10.84.12.30.00

Кечап и други сосови од домати

t

2103 20

10.84.12.53.00

Брашно и гриз од синап

t

2103 30 10

10.84.12.55.00

Приготвен синап (сенф)

t

2103 30 90

10.84.12.70.70

Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и
зачински средства, неспомнати на друго место

t

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

10.84.12.70.01

Мајонез и други емулзиски сосови

t

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

10.84.12.70.02

Други сосови и зачини (зачинал, дафинка и сл.)

t

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

10.84.12.70.03

Мирудии, приготвени (ванила, цимет, анис и др.)

t

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

10.84.30

Сол за човечка исхрана

10.84.30.00.00

Сол за човечка исхрана

t

2501 00 91

10.85

Производство на готови јадења и оброци

10.85.11

Готови јадења и оброци од месо, кланички
нуспроизводи или крв соодветни за човечка исхрана

t

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b
+ .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b +
.19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) +
.41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b
+ .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) +
.50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b +
.51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

10.85.11.00.00

34

Готови јадења и оброци од месо, утроби или крв
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10.85.12

Главна
индустриска
група

Назив

Готови јадења и оброци од риби, лушпари и школки

10.85.13

Готови јадења и оброци од зеленчук

10.85.13.00.00

Готови јадења и оброци од зеленчук

10.85.14

Готови јадења и оброци од тестенини

10.85.14.10.00

Тестенини, варени или полнети

10.85.19
10.85.19.00.00
10.86
10.86.10
10.86.10.10.00
10.86.10.30.00

HS/CN-2015

t

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) +
.13(.11b + .19b + .90b) + .14(.21b + .26b +
.28b + .31b + .36b + .38b + .41b + .46b + .48b
+ .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b)
+ .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b
+ .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) +
.20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b
+ .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b)
+ .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) +
.51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) +
.54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) +
.58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) +
.63(.00b) + .69(.00b)]

t

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b +
.30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b +
.30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) +
.51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) +
.80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b
+ .50b + .60b + .80b)]

t

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

t

1902[.30(.10 + .90)]

t

2106 90 98

t

1602 10

t

2005 10

Готови јадења и оброци од риби, лушпари и школки

10.85.12.00.00

10.85.14.30.00

Единица
мерка

Други тестенини (сушени, замрзнати и сл.), неспомнати
на друго место
Други готови јадења и оброци (вклучувајќи и
замрзната пица)
Други готови јадења и оброци (вклучувајќи и
замрзната пица)
Производство на хомогенизирани прехранбени
препарати и диететска храна
Хомогенизирани прехранбени производи и диетална
храна
Хомогенизирани производи од месо, од други
кланички производи или од крв
Хомогенизиран зеленчук, конзервиран на друг начин,
освен во оцет, незамрзнат

10.86.10.50.00

Хомогенизирани производи од варено овошје

t

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

10.86.10.60.00

Хомогенизирани мешани прехранбени производи,
детски или диететски, подготвени за продажба на
мало, во пакувања до 250 gr

t

2104 20

10.86.10.70.00

Друга храна за деца, подготвена за продажба на мало

t

1901 10

10.89

Производство на останати прехранбени производи,
неспомнати на друго место

10.89.11

Супи и чорби и препарати за нив

10.89.11.00.00

Супи и чорби и препарати за нив

t

2104 10

10.89.12

Јајца, без лушпи и жолчки од јајца, свежи или
конзервирани; јајца во лушпа, конзервирани или
варени; белки (албумин) од јајца

10.89.12.30.00

Производи од јајца, освен од белки (албумин)

t

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) +
.91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

10.89.12.50.00

Белки (албумин) од јајца

t

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

10.89.13

Квасец (активен или неактивен), други едноклеточни
микроорганизми; приготвени прашоци за печиво

10.89.13.34.70

Пекарски квасец

t

2102[.10(.31 + .39)]

10.89.13.34.01

Пекарски квасец, сув

t

2102[.10(.31 + .39)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

10.89.13.34.02

Пекарски квасец, свеж

t

2102[.10(.31 + .39)]

10.89.13.39.00

Друг активен квасец

t

2102[.10(.10 + .90)]

10.89.13.50.00

Неактивен квасец, од други едноклеточни
микроорганизми

t

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

10.89.13.70.00

Приготвени прашоци за печива

t

2102 30

Екстракти и сокови од месо, риби и водни
без'рбетници
Екстракти и сокови од месо, риби, мекотели и други
водни без'рбетници
Разновидни прехранбени производи, неспомнати на
друго место

t

1603[.00(.10 + .80)]

10.89.19.10.00

Карамел

t

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

10.89.19.25.00

Екстракти од слад

t

1901[.90(.11 + .19)]

10.89.19.30.00

Прехранбени производи од брашно, гриз, скроб итн.

t

1901[.90(.91 + .99)]

10.89.19.35.00

Концентрати од белковини, ароматизирани и обоени

t

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

10.89.19.40.00

Други прехранбени производи, неспомнати на друго
место (адитиви, винобран, конзерванс, афионово семе
и сл.)

t

2106[.90(.20 + .92)]

10.89.14
10.89.14.00.00
10.89.19

10.9

AI

Производство на готова храна за животни
Производство на готова храна за животни на фарма
(домашни животни)
Готова храна за животни, освен брашно и пелети од
луцерка

10.91
10.91.10
10.91.10.10.00

Производи што се употребуваат за исхрана на животни

t

10.91.10.33.00

Производи што се употребуваат за исхрана на свињи

t

10.91.10.35.00

Производи што се употребуваат за исхрана на говеда

t

10.91.10.37.00

Производи што се употребуваат за исхрана на живина

t

10.91.10.39.00

Друга добиточна храна, неспомната на друго место

t

10.91.20

Брашно и пелети од луцерка (alfalfa)

10.91.20.00.00

Брашно и пелети од луцерка (alfalfa)

10.92

Производство на готова храна за домашни миленици

10.92.10

Готова храна за домашни миленици
Храна за кучиња и мачки, приготвена за продажба на
мало
Храна за други домашни миленици (освен храна за
кучиња и мачки), приготвена за продажба на мало

10.92.10.30.00
10.92.10.60.00

11
11.0

t
t

1214 10

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39
+ .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]
2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f
+ .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

Производство на пијалаци
CN

Производство на пијалаци

11.01

Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни
пијалаци

11.01.10

Дестилирани алкохолни пијалаци

11.01.10.20.70

Жестоки алкохолни пијалаци добиени со дестилација
на вино или пулпа (комиње), од грозје

36

t

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a +
.43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]
2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b +
.39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b
+ .70b + .91a + .96b)]
2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c +
.39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c +
.70c + .91b + .96c)]
2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d +
.39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d
+ .70d + .91c + .96d)]
2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e +
.39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e
+ .70e + .91d + .96e)]

hl; hl
2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62
100%alk. + .64 + .86 + .87 + .89)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.
hl; hl
100%alk.

HS/CN-2015
2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62
+ .64 + .86 + .87 + .89)]
2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62
+ .64 + .86 + .87 + .89)]
2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69
+ .71 + .79 + .82 + .88)]

11.01.10.20.01

Вински дестилати, од грозје

11.01.10.20.02

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

11.01.10.30.00

Виски

11.01.10.40.00

Рум и тафија (ракија од шеќерна трска)

11.01.10.50.00

Џин и клекова ракија

11.01.10.63.00

Вотка

11.01.10.65.00

Жестоки алкохолни пијалаци, дестилирани од овошје

11.01.10.70.00

Чисти алкохоли

11.01.10.80.00

Жестоки алкохолни пијалаци - ракии, ликери и
други алкохолни пијалаци (освен жестоки алкохолни
пијалаци - ракии, добиени со дестилација на вино,
пулпа (комиње), од грозје или овошје/виски, рум, џин,
клекова ракија, вотка со алкохолна јачина помала
или еднаква на 45,4 %, жестоки алкохолни пијалаци ракии, добиени од овошје)

11.02

Производство на вино од грозје

11.02.11

Пенливи вина од свежо грозје

11.02.11.30.00

Шампањ

hl

2204 10 11

11.02.11.90.00

Пенливи вина од свежо грозје (освен шампањ)

hl

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

11.02.12

Вино од свежо грозје, освен пенливи вина; шира

11.02.12.11.70

Бели квалитетни вина произведени во посебни
географски региони

hl

11.02.12.11.01

Бели квалитетни вина произведени во посебни
географски региони, на точење

hl

11.02.12.11.02

Бели квалитетни вина произведени во посебни
географски региони, во шишиња

hl

11.02.12.15.00

Други вина и шира од грозје, со прекината
ферментација со додаток на алкохол и полнети со CO2
под притисок од 1 до 3 бари и температура од 20 oC
(освен пенливи вина)

hl

11.02.12.17.70

Други квалитетни вина (освен бели и пенливи),
произведени во посебни географски региони, до 15 %
алкохол

hl

11.02.12.17.01

Други квалитетни вина (освен бели и пенливи),
произведени во посебни географски региони, до 15 %
алкохол, на точење

hl

11.02.12.17.02

Други квалитетни вина (освен бели и пенливи),
произведени во посебни географски региони, до 15 %
алкохол, во шишиња

hl

11.02.12.20.70

Други вина и шира од грозје (освен пенливи вина и
вина од посебни географски региони)

hl

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]
2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]
2208[.60(.11 + .19)]
2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]
2208[.90(.91 + .99)]

hl; hl
2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 +
100%alk. .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22
+ .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 +
.37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]
2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22
+ .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 +
.37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]
2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22
+ .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 +
.37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]
2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]
2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62
+ .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77
+ .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 +
.58)]
2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62
+ .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77
+ .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 +
.58)]
2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62
+ .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77
+ .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 +
.58)]
2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93
+ .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 +
.81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 +
.97 + .98)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015
2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93
+ .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 +
.81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 +
.97 + .98)]
2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93
+ .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 +
.81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 +
.97 + .98)]
2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93
+ .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 +
.81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 +
.97 + .98)]
2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93
+ .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 +
.81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 +
.97 + .98)]
2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91
+ .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 +
.91 + .92)]

11.02.12.20.01

Други бели вина, освен од посебни географски
региони, на точење

hl

11.02.12.20.02

Други бели вина, освен од посебни географски
региони, во шишиња

hl

11.02.12.20.03

Други вина (освен бели и пенливи), освен од посебни
географски региони, на точење

hl

11.02.12.20.04

Други вина (освен бели и пенливи), освен од посебни
географски региони, во шишиња

hl

11.02.12.31.00

Вина (порт, мадера, шери, токаи и други), со повеќе од
15 % алкохол

hl

11.02.12.50.00

Шира од грозје

hl

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

11.03

Производство на јаболковина и вина од друго овошје

hl

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 +
.89)]

hl

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

hl

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

hl

2202 90 10a

t

2303 30

11.03.10

11.03.10.00.00
11.04

Други ферментирани пијалаци (јаболковина,
крушковина, медовина); мешани пијалаци кои
содржат алкохол
Други ферментирани пијалаци (на пр. вино и ракија од
јаболка, вино и ракија од крушки, медовина) и нивни
мешавини
Производство на други недестилирани ферментирани
пијалаци

11.04.10

Вермут и други ароматизирани вина од свежо грозје

11.04.10.00.00

Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани

11.05

Производство на пиво

11.05.10

Пиво, освен талози од варење

11.05.10.00.00
11.05.10.10.00

Пиво, добиено од слад (освен безалкохолно пиво и
пиво со содржина на алкохол до 0,5 %)
Безалкохолно пиво и пиво со содржина на алкохол до
0,5 %

11.05.20

Отпадоци од пивари или дестилерии

11.05.20.00.00

Отпадоци и остатоци од пивари или дестилерии

11.06

Производство на слад

11.06.10

Слад

11.06.10.30.00

Слад, непржен

t

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

11.06.10.50.00

Слад, пржен

t

1107 20

11.07
11.07.11
11.07.11.30.00
11.07.11.50.00

Производство на освежителни пијалаци;
производство на минерална вода и друга флаширана
вода
Минерална и газирана вода, незасладена,
неароматизирана
Минерална и газирана вода; незасладена,
неароматизирана
Други незасладени, неароматизирани води, мраз и
снег

11.07.19

Други безалкохолни пијалаци

11.07.19.30.00

Освежителни пијалаци, со додаток на шеќер или
ароматизирани (вклучувајќи и минерални и газирани)

38

илј.hl

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

илј.hl

2201 90

hl

2202 10
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Главна
индустриска
група

Други безалкохолни пијалаци што не содржат млечни
маснотии (боза и сл.)
Други безалкохолни пијалаци што содржат млечни
маснотии

11.07.19.50.00
11.07.19.70.00

12
12.0

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

hl

2202 90 10b

hl

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

Производство на тутунски производи
CN

Производство на тутунски производи

12.00

Производство на тутунски производи

12.00.11

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

12.00.11.30.00

Пури и цигарилоси, од тутун

12.00.11.50.00

Цигари, од тутун

12.00.11.70.00

Пури, цигарилоси, цигари итн. од замени за тутун

12.00.19

Друг тутун и замени за тутун, хомогенизиран и
реконструиран тутун, тутунски екстракти и сокови

12.00.19.30.00

илј.
парч.; t
мил.
парч.; t

2402 10
2402[.20(.10 + .90)]

t

2402 90

Тутун за пушење (за луле и др.)

t

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

12.00.19.90.70

Тутун, екстракти и сокови од тутун, хомогенизиран или
реконструиран тутун, неспомнат на друго место

t

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

12.00.19.90.01

Ферментиран тутун

t

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

12.00.19.90.02

Друг тутун, неспомнат на друго место

t

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

13

Производство на текстил

t

1505[.00(.10 + .90)]

kg

5002

t

5101[.21 + .29 + .30]

t

5103[.10(.10 + .90)]

t

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

t

5203

t

5303 90

t

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

13.1

AI

Подготовка и предење на текстилни влакна

13.10

Подготовка и предење на текстилни влакна

13.10.10

Маснотии од волна (вклучувајќи ланолин)

13.10.10.00.00

Маснотии од волна, вклучувајќи и ланолин

13.10.21

Сурова свила, непредена

13.10.21.00.00

Сурова свила (непредена)

13.10.22
13.10.22.00.00

Волна, одмастена или карбонизирана, невлачена или
нечешлана
Волна, одмастена или карбонизирана, невлачена и
нечешлана

13.10.23

Отпадоци од волна или од фини животински влакна

13.10.23.00.00

Отпадоци од волна или од фини животински влакна

13.10.24
13.10.24.00.00

Волна и фини или груби животински влакна, влачени
или чешлани
Волна и фини или груби животински влакна, влачена
или чешлана (вклучувајќи и чешлана волна во
прамени)

13.10.25

Памук, влачен или чешлан

13.10.25.00.00

Памук, влачен или чешлан

13.10.26
13.10.26.00.00
13.10.29
13.10.29.00.00

Јута и други текстилни влакна, освен лен, природен
коноп и ремија, обработени, но непредени
Јута и други текстилни влакна (освен лен, природен
коноп и ремија), обработени, но непредени
Други растителни текстилни влакна, обработени, но
непредени
Други растителни текстилни влакна, обработени, но
непредени
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13.10.31
13.10.31.00.00
13.10.32
13.10.32.00.00
13.10.40
13.10.40.10.00
13.10.40.30.00
13.10.40.50.00

13.10.50
13.10.50.10.00
13.10.50.30.00
13.10.50.50.00
13.10.61

Главна
индустриска
група

Назив
Синтетички влакна, влачени, чешлани или на друг
начин обработени за предење
Синтетички влакна, влачени, чешлани или на друг
начин обработени за предење
Вештачки влакна, влачени, чешлани или на друг
начин обработени за предење
Вештачки влакна, влачени, чешлани или на друг начин
обработени за предење

Единица
мерка

t

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

t

5507

t

5004[.00(.10 + .90)]

t

5005[.00(.10 + .90)]

t

5006[.00(.10 + .90)]

t

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] +
5108[.10(.10 + .90)]

t

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59
+ .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

t

5109[.10(.10 + .90) + .90]

Свилено предиво и предиво од отпадоци од свила
Свилено предиво (освен предиво од отпадоци од
свила), неподготвено за продажба на мало
Предиво од отпадоци од свила, неподготвено за
продажба на мало
Свилено предиво, предиво од отпадоци од свила,
подготвено за продажба на мало, свилен конец за
хирургија
Волнено предиво, подготвено или неподготвено
за продажба на мало; предиво од фини или груби
животински влакна или коњски влакна
Предиво од влачена волна или од фини животински
влакна, неподготвено за продажба на мало
Предиво од чешлана волна, од фини или од груби
животински влакна, неподготвено за продажба на
мало
Предиво од волна или од фини животински влакна,
подготвено за продажба на мало
Памучно предиво (освен памучен конец за шиење)

13.10.61.32.00

Памучно предиво, нечешлано, неподготвено за
продажба на мало, за други ткаенини (освен за теписи
или подни покривки)

t

13.10.61.33.00

Памучно предиво, нечешлано, неподготвено за
продажба на мало, за плетени производи

t

13.10.61.35.00

Памучно предиво, нечешлано, неподготвено за
продажба на мало, за други намени (вклучувајќи и
теписи или подни покривки)

t

13.10.61.52.00

Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба
на мало, за други ткаенини (освен за теписи или подни
покривки)

t

13.10.61.53.00

Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба
на мало, за плетени производи

t

40

HS/CN-2015

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) +
.14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) +
.32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]
+ 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) +
.14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) +
.33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]
5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) +
.14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) +
.32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]
+ 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) +
.14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) +
.33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]
5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) +
.14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) +
.32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]
+ 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) +
.14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) +
.33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]
5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) +
.24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a)
+ .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) +
.44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)]
+ 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) +
.24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) +
.43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]
5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) +
.24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b)
+ .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) +
.44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)]
+ 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) +
.24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) +
.43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

13.10.61.55.00

Памучно предиво, чешлано, неподготвено за продажба
на мало, за други намени (вклучувајќи и теписи или
подни покривки)

t

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) +
.24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c)
+ .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) +
.44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)]
+ 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) +
.24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) +
.43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

13.10.61.60.00

Памучно предиво (освен конец за шиење), подготвено
за продажба на мало

t

5207[.10 + .90]

13.10.62

Памучен конец за шиење

13.10.62.00.00

Памучен конец за шиење

t

5204[.11 + .19 + .20]

13.10.71

Ленено предиво

13.10.71.10.00

Ленено предиво, неподготвено за продажба на мало

t

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

13.10.71.20.00

Ленено предиво, подготвено за продажба на мало

t

5306[.10(.90) + .20(.90)]

t

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) +
.90(.12 + .19 + .50 + .90)]

t

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

t

5403[.41 + .42 + .49]

t

5406

t

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 +
.42]

t

5511 10

t

5509 51

t

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

t

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

13.10.72
13.10.72.00.00

13.10.81

13.10.81.10.00
13.10.81.30.00
13.10.81.50.00

13.10.82

13.10.82.10.00

13.10.82.50.00

13.10.83

13.10.83.20.00

13.10.83.33.00

13.10.83.36.00

Предиво од јута или од други текстилни ликовидни
влакна; предиво од други растителни текстилни
влакна; предиво од хартија
Предиво од ликовидни и други растителни влакна
(јута, коноп, кокосово влакно, манила, сисал, хартија)
Предиво од синтетички или вештачки филаменти,
повеќекратно или во облик на јаже (освен конец
за шиење, предиво со голема јачина од полиамид,
полиестер или вискозен рајон), неподготвено за
продажба на мало; синтетичко или вештачко предиво
од филаменти (освен конец за шиење), подготвено за
продажба на мало
Предиво од синтетички филаменти, повеќекратно или
во облик на јаже, неподготвено за продажба на мало
Предиво од вештачки филаменти (освен конец за
шиење), неподготвено за продажба на мало
Предиво од синтетички или вештачки филаменти
(освен конец за шиење), подготвено за продажба на
мало
Предиво (освен конец за шиење), од сечени
синтетички влакна, што според масата содржи 85 % и
повеќе од тие влакна
Предиво од синтетички сечени влакна (освен конец за
шиење) што според масата содржи 85 % и повеќе од
тие влакна, неподготвено за продажба на мало
Предиво од синтетички сечени влакна (освен конец за
шиење) што според масата содржи 85 % и повеќе од
тие влакна, подготвено за продажба на мало
Предиво (освен конец за шиење), од сечени
синтетички влакна, што според масата содржи
помалку од 85 % од тие влакна
Предиво од полиестерски сечени влакна што според
масата содржи помалку од 85 % од тие влакна (освен
конец за шиење), мешано со вештачки влакна,
неподготвено за продажба на мало
Предиво од синтетички сечени влакна што според
масата содржи помалку од 85 % од тие влакна (освен
конец за шиење), мешано со влачена волна или со
фини животински влакна, неподготвено за продажба
на мало
Предиво од синтетички сечени влакна што според
масата содржи помалку од 85 % од тие влакна, мешано
со чешлана волна или со фини животински влакна,
неподготвено за продажба на мало
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Главна
индустриска
група

Предиво од синтетички сечени влакна што според
масата содржи помалку од 85 % од тие влакна (освен
конец за шиење), мешано со памук, неподготвено за
продажба на мало
Други предива од синтетички сечени влакна што
според масата содржат помалку од 85 % од тие влакна
(освен конец за шиење), неподготвени за продажба на
мало, неспомнати на друго место
Предиво (освен конец за шиење) со помалку од 85 %
вештачки или синтетички сечени влакна, подготвено за
продажба на мало
Предиво (освен конец за шиење), од сечени вештачки
влакна
Предиво од вештачки сечени влакна (освен конец за
шиење), неподготвено за продажба на мало
Предиво од вештачки или синтетички сечени влакна
(освен конец за шиење), подготвено за продажба на
мало
Конец за шиење и предиво од вештачки и синтетички
филаменти и влакна
Конец за шиење од вештачки или синтетички
филаменти
Конец за шиење од вештачки или синтетички сечени
влакна

13.10.83.40.00

13.10.83.80.00

13.10.83.90.00
13.10.84
13.10.84.10.00
13.10.84.30.00
13.10.85
13.10.85.10.00
13.10.85.50.00
13.2

Назив

AI

Ткаење на текстил

13.20.11

Ткаенини од свила или од отпадоци од свила

13.20.11.00.00

Ткаенини од свила или од отпадоци од свила

13.20.12.30.00
13.20.12.60.00

HS/CN-2015

t

5509[.53 + .62 + .92]

t

5509[.59 + .69 + .99]

t

5511 20

t

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

t

5511 30

t

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10
+ .90)]

t

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

Ткаење на текстил

13.20

13.20.12

Единица
мерка

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41
илј.m2; t + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 +
.50 + .90)]

Ткаенини од влачена или чешлана волна или од фини
или груби животински влакна или коњски влакна
Ткаенини од влачена волна или од влачени фини
илј.m2; t
животински влакна
Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини
илј.m2; t
животински влакна или од груби животински влакна

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10
+ .91 + .98)]
5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10
+ .91 + .98)] + 5113

13.20.13

Ткаенини од лен

13.20.13.30.00

Ткаенини од лен со 85 % и повеќе лен

илј.m2; t 5309[.11(.10 + .90) + .19]

13.20.13.60.00

Ткаенини од лен со помалку од 85 % лен

илј.m2; t 5309[.21 + .29]

13.20.14
13.20.14.00.00
13.20.19
13.20.19.00.00
13.20.20

13.20.20.14.00
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Ткаенини од јута и други ликовидни текстилни влакна
(освен лен, коноп и рамија)
Ткаенини од јута и други ликовидни текстилни влакна
илј.m2; t 5310[.10(.10 + .90) + .90]
(освен лен, коноп или ремија)
Ткаенини од други растителни текстилни влакна;
ткаенини од предиво од хартија
Ткаенини од коноп, ремија и други растителни
илј.m2; t 5311[.00(.10 + .90)]
текстилни влакна и ткаенини од предиво од хартија
Ткаенини од памук

Памучни ткаенини (освен газа), еднобојни, со маса до
200 gr/m2, за облека

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a +
.99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) +
.22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) +
.29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a
+ .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) +
2
илј.m ; t
.52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a)
+ .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a)
+ .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)]
+ 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) +
.13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]
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Главна
индустриска
група

Назив

13.20.20.17.00

Памучни ткаенини (освен газа), еднобојни, со маса до
200 gr/m2, платно или друг текстил, за домаќинството

13.20.20.19.00

Памучни ткаенини (освен газа), еднобојни, со маса до
200 gr/m2, за технички и индустриски потреби

13.20.20.20.00
13.20.20.31.00

Памучни ткаенини, со маса до 100 gr/m2, завои, газа и
медицински материјал
Памучни ткаенини, повеќебојни, со маса до 200 gr/m2,
за кошули и блузи

Единица
мерка

HS/CN-2015

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b +
.99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) +
.22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) +
.29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b
+ .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) +
2
илј.m ; t
.52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b)
+ .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b)
+ .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)]
+ 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) +
.13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]
5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c +
.99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) +
.22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) +
.29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c
+ .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) +
илј.m2; t
.52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c)
+ .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c)
+ .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)]
+ 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) +
.13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]
илј.m2; t 5208[.11(.10) + .21(.10)]
5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) +
.49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]
5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) +
.21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a)
+ .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a)
+ .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) +
2
илј.m ; t
.19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) +
.39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)]
+ 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) +
.23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]
5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) +
.21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b)
+ .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b)
+ .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) +
2
илј.m ; t
.19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) +
.39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)]
+ 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) +
.23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]
5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) +
.21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c)
+ .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c)
+ .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) +
2
илј.m ; t
.19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) +
.39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)]
+ 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) +
.23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]
илј.m2; t

13.20.20.42.00

Памучни ткаенини, еднобојни, со маса над 200 gr/m2,
за облека

13.20.20.44.00

Памучни ткаенини, еднобојни, со маса над 200 gr/m2,
платно или друг текстил, за домаќинството

13.20.20.49.00

Памучни ткаенини, еднобојни, со маса над 200 gr/m2,
за технички и индустриски потреби

13.20.20.60.00

Памучни ткаенини (деним, тексас), со маса над 200 gr/m2 илј.m2; t 5209 42 + 5211 42

13.20.20.72.00

Памучни ткаенини, повеќебојни, за облека

13.20.20.74.00

Памучни ткаенини, повеќебојни, платно или за друг
текстил во домаќинството
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5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) +
.49(.00b)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) +
илј.m2; t .49(.00a)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] +
5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)]
+ 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]
5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) +
.49(.00c)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) +
илј.m2; t .49(.00b)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] +
5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] +
5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]
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13.20.20.79.00

13.20.31

13.20.31.30.00

Главна
индустриска
група

Назив

Памучни ткаенини, повеќебојни, за технички и
индустриски потреби
Ткаенини од синтетички и вештачки филаментни
предива
Ткаенини од синтетички или вештачки филаментни
предива, со голема јачина, во ленти и слично
(вклучувајќи најлон, други полиамиди, полиестри,
вештачка свила)

13.20.31.50.00

Ткаенини од синтетичко филаментно предиво (освен
оние добиени од предиво со голема јачина и од ленти)

13.20.31.70.00

Ткаенини од вештачко филаментно предиво (освен
оние добиени од предиво со голема јачина )

13.20.32

Ткаенини од синтетички сечени влакна

13.20.32.10.00

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

13.20.32.20.00

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

13.20.32.30.00
13.20.32.40.00
13.20.32.50.00
13.20.32.90.00

Ткаенини од синтетички сечени влакна (помалку од 85
%), во мешавина со памук, повеќебојни
Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина
со влачена волна или фини животински влакна
Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина
со чешлана волна или фини животински влакна
Ткаенини од синтетички сечени влакна, во мешавина
со други влакна, освен со волна, фини животински
влакна или памук

Единица
мерка

HS/CN-2015

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) +
.49(.00d)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) +
илј.m2; t .49(.00c)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] +
5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)]
+ 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

илј.m2; t

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408
10

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 +
.54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90)
илј.m ; t
+ .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 +
.91 + .92 + .93 + .94]
5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 +
2
илј.m ; t
.32 + .33 + .34]
2

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90)
+ .91 + .99(.10 + .90)]
5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 +
.23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 +
2
илј.m ; t
.12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41
+ .42 + .43 + .49]
5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 +
илј.m2; t
.90)]
илј.m2; t

илј.m2; t 5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]
илј.m2; t 5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]
5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90)
илј.m2; t + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) +
.29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

13.20.33

Ткаенини од вештачки сечени влакна

13.20.33.30.00

Ткаенини од вештачки сечени влакна, еднобојни

илј.m2; t

13.20.33.50.00

Ткаенини од вештачки сечени влакна, повеќебојни

илј.m2; t 5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

13.20.41
13.20.41.00.00
13.20.42
13.20.42.00.00
13.20.43
13.20.43.00.00

Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и жанила
предиво (освен фротир ткаенини и тесни ткаенини)
Ткаенини со фини влакна, кадифени ткаенини (освен
фротир ткаенини и слични кадифени ткаенини од
памук, тафтинг ткаенини, тесни ткаенини)
Фротир за пешкири и слични фротир ткаенини (освен
тесни ткаенина), од памук
Фротир за пешкири и слични фротир ткаенини, од
памук
Друг фротир за пешкири и слични фротир ткаенини
(освен тесни ткаенина)
Фротир за пешкири и слични фротир ткаенини (освен
од памук)

13.20.44

Газа (освен тесни ткаенини)

13.20.44.00.00

Газа (освен медицинска газа)

13.20.45

Текстилни тафт-ткаенини, освен килими

13.20.45.00.00

Текстилни тафт-ткаенини, освен ќилими
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илј.m2; t

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 +
.32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 +
.32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

илј.m2; t 5802[.11 + .19]

илј.m2; t 5802 20

илј.m2; t 5803[.00(.10 + .30 + .90)]

илј.m2; t 5802 30
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Главна
индустриска
група

Ткаенини (вклучувајќи тесни ткаенини) од стаклени
влакна
Ткаенини (вклучувајќи тесни ткаенини и стаклена
волна) од стаклени влакна

13.20.46
13.20.46.00.00
13.3

Назив

AI

Единица
мерка

HS/CN-2015

t; илј.m2 7019[.40 + .51 + .52 + .59]

Довршување на текстил

13.30

Довршување на текстил

13.30.11

Услуги за белење и бојадисување на текстилни влакна
и предива

13.30.11.10.00

Боење на влакна

t

…

13.30.11.21.00

Боење на свилени предива

t

…

13.30.11.22.00

Боење на волнени предива од фини или груби
животински влакна и коњски влакна

t

…

13.30.11.23.00

Боење на памучни предива

t

…

13.30.11.24.00

Боење на ленени предива, предива од јута или други
растителни, ликовидни и хартиени предива

t

…

13.30.11.25.00

Боење на предива од синтетички филаменти

t

…

13.30.11.26.00

Боење на предива од вештачки филаменти

t

…

13.30.11.27.00

Боење на предива од синтетички сечени влакна

t

…

13.30.11.28.00

Боење на предива од вештачки сечени влакна

t

…

13.30.12

Услуги за белење на ткаенини и текстилни производи
(вклучувајќи ткаена облека)

13.30.12.10.00

Белење на ткаенини од свила

илј.m2; t …

13.30.12.20.00

Белење на ткаенини од волна или ткаенини од фини
или груби животински влакна и коњски влакна

илј.m2; t …

13.30.12.30.00

Белење на ткаенини од памук

илј.m2; t …

13.30.12.40.00
13.30.12.50.00
13.30.12.60.00

Белење на ткаенини од лен, јута или од растителни,
ликовидни и хартиени влакна
Белење на ткаенини од синтетичко филаментно
предиво или од синтетички влакна
Белење на ткаенини од вештачко филаментно предиво
или од вештачки влакна

илј.m2; t …
илј.m2; t …
илј.m2; t …

13.30.12.70.00

Белење на кадифени ткаенини

илј.m2; t …

13.30.12.80.00

Белење на фротирски ткаенини

илј.m2; t …

13.30.12.90.00

Белење на плетени или хеклани ткаенини

13.30.13

Услуги за боење на ткаенини и текстилни производи
(вклучувајќи ткаена облека)

13.30.13.10.00

Боење на ткаенини од свила

илј.m2; t …

13.30.13.20.00

Боење на ткаенини од волна или ткаенини од фини
или груби животински влакна и коњски влакна

илј.m2; t …

13.30.13.30.00

Боење на ткаенини од памук

илј.m2; t …

13.30.13.40.00
13.30.13.50.00
13.30.13.60.00

Боење на ткаенини од лен, јута или од растителни,
ликовидни и хартиени влакна
Боење на ткаенини од синтетички филаментни
предива или од синтетички влакна
Боење на ткаенини од вештачки филаментни предива
или од вештачки влакна

t

…

илј.m2; t …
илј.m2; t …
илј.m2; t …

13.30.13.70.00

Боење на кадифени ткаенини

илј.m2; t …

13.30.13.80.00

Боење на фротирски ткаенини

илј.m2; t …

13.30.13.90.00

Боење на плетени или хеклани ткаенини и неткаен
текстил
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

13.30.14

Услуги за печатење на ткаенини и текстилни
производи, вклучувајќи ткаена облека

13.30.14.10.00

Печатење на ткаенини од свила

илј.m2

…

13.30.14.20.00

Печатење на ткаенини од волна или ткаенини од фини
или груби животински влакна и коњски влакна

илј.m2

…

13.30.14.30.00

Печатење на ткаенини од памук

илј.m2

…

илј.m2

…

илј.m2

…

илј.m2

…

Печатење на ткаенини од лен, јута или од растителни,
ликовидни и хартиени влакна
Печатење на ткаенини од синтетички филаментни
предива или од синтетички влакна
Печатење на ткаенини од вештачки филаментни
предива или од вештачки влакна

13.30.14.40.00
13.30.14.50.00
13.30.14.60.00
13.30.14.70.00

Печатење на кадифени ткаенини

илј.m2

…

13.30.14.80.00

Печатење на фротирски ткаенини

илј.m

…

Печатење на плетени и хеклани ткаенини и неткаен
текстил
Други услуги за довршување на ткаенини и текстилни
производи (вклучувајќи ткаена облека)

13.30.14.90.00
13.30.19
13.30.19.10.00

Друг вид на довршување на ткаенини од свила
Друг вид на довршување на ткаенини од волна или
ткаенини од фини или груби животински влакна и
коњски влакна
Довршување на ткаенини од памук (освен белење,
боење, печатење)
Друг вид на довршување на ткаенини од лен, јута или
од растителни, ликовидни и хартиени влакна
Друг вид на довршување на ткаенини од синтетички
филаментни предива или од синтетички влакна
Друг вид на довршување на ткаенини од вештачки
филаментни предива или од вештачки влакна

13.30.19.20.00
13.30.19.30.00
13.30.19.40.00
13.30.19.50.00
13.30.19.60.00

2

t

…

илј.m2

…

илј.m2

…

илј.m2

…

илј.m2

…

илј.m2

…

илј.m2

…

13.30.19.70.00

Друг вид на довршување на кадифени ткаенини

илј.m2

…

13.30.19.80.00

Друг вид на довршување на фротирски ткаенини

илј.m

…

13.30.19.90.00

Друг вид на довршување на плетени и хеклани
ткаенини и неткаен текстил

t

…

13.30.19.95.00

Довршување облека

t

…

t

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

13.9
13.91
13.91.11
13.91.11.00.00
13.91.19

13.91.19.10.70
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CN

2

Производство на останати текстили
Производство на плетени и хеклани ткаенини
Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и фротир
ткаенини, плетени и хеклани
Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и фротир
ткаенини, плетени и хеклани
Други плетени или хеклани ткаенини, вклучувајќи и
плетено вештачко крзно

Други плетени или хеклани ткаенини

t; илј.m2

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

13.91.19.10.01

Трикотажни жерсе-ткаенини

t; илј.m2

13.91.19.10.02

Памучни плетенини

t; илј.m2

13.91.19.10.03

Волнени плетенини

t; илј.m2

13.91.19.10.04

Плетенини од вештачка свила

t; илј.m2

13.91.19.10.05

Плетенини од синтетички предива

t; илј.m2

13.91.19.10.06

Плетенини од мешавина на синтетички и други
предива

t; илј.m2

13.91.19.10.07

Други плетени или хеклани ткаенини, неспомнати на
друго место

t; илј.m2

13.91.19.20.00

Вештачко крзно и производи од вештачко крзно

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

илј.m2

HS/CN-2015
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 +
.90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 +
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 +
.50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] +
6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90)
+ .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90)
+ .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
4304
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13.92
13.92.11

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на готови текстилни производи, освен
облека
Ќебиња (освен електрични ќебиња) и покривки за
излет
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

13.92.11.30.00

Ќебиња и покривки од волна или фини животински
влакна (освен електрични ќебиња)

13.92.11.50.00

Ќебиња и покривки од синтетички влакна (освен
електрични ќебиња)

13.92.11.90.00

Ќебиња и покривки од други текстилни материјали
(освен електрични ќебиња)

13.92.12

Платно за постела

13.92.12.30.00

Платно за постела, плетено или хеклано

t; илј.m2 6302 10

13.92.12.53.00

Платно за постела, од памук

t; илј.m2 6302[.21 + .31]

13.92.12.55.00

Платно за постела, од лен или рамија

t; илј.m2 6302[.29(.10) + .39(.20)]

13.92.12.59.00
13.92.12.70.00

6301[.20(.10 + .90)]

6301[.40(.10 + .90)]

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

Платно за постела, од други текстилни материјали,
t; илј.m2 6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]
ткаено
Платно за постела, од вештачки или синтетички влакна,
t; илј.m2 6302[.22(.10) + .32(.10)]
неткаено

13.92.13

Платно за маса

13.92.13.30.00

Платно за маса, плетено или хеклано

t; илј.m2 6302 40

13.92.13.53.00

Платно за маса, од памук

t; илј.m2 6302 51

13.92.13.55.00

Платно за маса, од лен

t; илј.m2 6302 59 10

13.92.13.59.00
13.92.13.70.00
13.92.14
13.92.14.30.00
13.92.14.50.00
13.92.14.70.00
13.92.15
13.92.15.30.00
13.92.15.50.00
13.92.15.70.00

13.92.16

Платно за маса, од други текстилни материјали, ткаено
или неткаено
Платно за маса, од вештачки или синтетички влакна,
неткаено

t; илј.m2 6302 53 10

Тоалетно и кујнско платно
Тоалетно и кујнско платно, од фротир или слични
ткаенини од памук
Тоалетно и кујнско платно, од други текстилни
материјали, ткаено
Тоалетно и кујнско платно, од други текстилни
материјали, неткаено
Завеси (вклучувајќи и драперии) и внатрешни
платнени ролетни; украсни драперии за прозорци и
кревети
Завеси и внатрешни платнени ролетни; украсни завеси
за кревети од плетени или хеклани материјали
Завеси (вклучувајќи драперии), внатрешни платнени
ролетни и украсни завеси за кревети, ткаени
Завеси (вклучувајќи драперии), внатрешни платнени
ролетни и украсни завеси за кревети, неткаени
Текстилни производи за внатрешно уредување,
неспомнати на друго место; комплети од парчиња
ткаенини и предиво за изработка на простирки,
таписерии и слично

13.92.16.20.00

Рачно ткаени таписерии, гоблени и слично

13.92.16.40.00

Покривки за кревети

13.92.16.60.00

Други текстилни производи за внатрешно опремување
(пресвлеки за автомобилски седишта)
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t; илј.m2 6302[.53(.90) + .59(.90)]

t; илј.m2 6302 60
t; илј.m2 6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]
t; илј.m2 6302 93 10

илј.m2; t 6303[.12 + .19]
илј.m2; t 6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]
илј.m2; t 6303[.92(.10) + .99(.10)]

парч.
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

5805
6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

6304[.91 + .92 + .93 + .99]
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Главна
индустриска
група

Назив

13.92.16.80.00

Сетови што се состојат од парчиња ткаенини и
предива за изработка на таписерии, простирки,
везени чаршави, салвети, подготвени во пакувања за
продажба на мало

13.92.21

Вреќи и вреќички за пакување на стоки

13.92.21.30.00

Вреќи и вреќички за пакување на стоки, од памук

13.92.21.50.00

13.92.21.70.00
13.92.21.90.00

13.92.22

13.92.22.10.00

Вреќи и вреќички за пакување на стоки, од
полиетиленски или полипропиленски ленти, плетени
или хеклани
Вреќи и вреќички за пакување на стоки, од
полиетиленски или полипропиленски ленти (освен
плетени или хеклани)
Вреќи и вреќички за пакување на стоки, од други
текстилни материјали
Церади, платнени покриви и надворешни платнени
ролетни (тенди); едра за чамци, за даски за едрење и
за сувоземни возила; шатори и опрема за кампување
(вклучувајќи и пневматски душеци)
Церади, платнени покриви и надворешни платнени
ролетни (тенди)

Единица
мерка
илј.
парч.;
илј.m2

HS/CN-2015

6308

t

6305 20

t

6305[.32(.11) + .33(.10)]

t

6305[.32(.19) + .33(.90)]

t

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

t

6306[.12 + .19]

13.92.22.30.00

Шатори

t

6306[.22 + .29]

13.92.22.50.00

Едра

t

6306 30

13.92.22.70.00

Душеци на надувување и друга опрема за кампување

t

6306[.40 + .90]

t

8804

13.92.23
13.92.23.00.00

13.92.24

Падобрани (вклучувајќи балони и управувани
падобрани) и ротошути; нивни делови и прибор
Падобрани (вклучувајќи и балони и управувани
падобрани) и ротошути; нивни делови и прибор
Декоративни покривки за кревет, постелнина
полнета со педуви, перници, перничиња, вреќи за
спиење и слично, со пружини или полнети или од
внатре обложени со каков и да било материјал, од
целуларна гума или од пластични маси

13.92.24.30.00

Вреќи за спиење

13.92.24.93.00

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

13.92.24.99.00

Опрема за спиење (освен мадраци и вреќи за спиење),
друга

13.92.29
13.92.29.53.00
13.92.29.57.00
13.92.29.93.00
13.92.29.97.00
13.92.29.99.00

Други готови текстилни производи (вклучувајќи крпи
за под, за садови, за прав и слични крпи за чистење,
елеци и појаси за спасување)
Крпи за под, за садови, за прав и слични крпи за
чистење, неткаени
Крпи за под, за садови, за прав и слични крпи за
чистење, освен плетени, хеклани и неткаени
Хигиенски влошки, тампони и слични производи од
текстилни материјали (освен вата)
Пелени и влошки за бебиња и слични производи од
текстилни материјали (освен вата)
Крпи за под, за садови, за прав и слични крпи за
чистење, плетени или хеклани; елеци и појаси за
спасување и други готови производи
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илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

9404 30

9404 90 10

9404 90 90

t

6307 10 30

t

6307 10 90

t

9619 00 40

t

9619 00 50

t

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]
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Главна
индустриска
група

Назив

13.93

Производство на теписи и ќилими (подни покривки)

13.93.11

Теписи и други покривки за под, со јазли

13.93.11.00.00

Теписи и други текстилни покривки за под, со јазли

13.93.12

Теписи и други текстилни покривки за под, ткаени,
нетафтирани и нефлокирани

13.93.12.00.00

Теписи и други текстилни покривки за под, ткаени
(освен тафтирани или флокирани)

13.93.13

Теписи и други текстилни покривки за под, тафтирани

13.93.13.00.00

Теписи и други текстилни покривки за под, тафтирани

13.93.19
13.93.19.30.00
13.93.19.90.00
13.94
13.94.11

13.94.11.30.00

13.94.11.53.00
13.94.11.55.00

13.94.11.60.00

13.94.11.70.00

13.94.11.90.00

13.94.12

13.94.12.33.00
13.94.12.35.00

13.94.12.53.00

50

Други теписи и покривки за под (вклучувајќи и од
филц)
Теписи и други текстилни покривки за под од филц
(освен тафтирани или флокирани)
Други теписи и текстилни покривки за под, неспомнати
на друго место

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.m2; t 5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90)
+ .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 +
илј.m2; t
.50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90)
+ .99]

илј.m2; t

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12
+ .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2; t

5704[.10 + .90]

m2; t

5705[.00(.30 + .80)]

t

5607[.29 + .90(.20)]

t

5607 21

t

5607 41

t

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

t

5607[.49(.90) + .50(.30)]

t

5607 90 90

t

5608 11 20

t

5608 11 80

t

5608 19 11

Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи
Конопи, јажиња, ортоми и кабли од јута или други
текстилни ликовидни влакна
Канапи, јажиња, ортоми и кабли, од сисал или други
текстилни влакна од типот "аgаve", од јута или од други
текстилни ликовидни влакна и влакна добиени од
тврди лисја (освен канапи за врзување или балирање)
Канапи за врзување или балирање, од сисал (за
земјоделството)
Канапи за врзување или балирање, од полиетилен или
полипропилен (за земјоделството)
Јажиња, ортоми или кабли, од полиетилен,
полипропилен, најлон или други полиамиди или
полиестри, со нумерација поголема од 50000
децитекси), од други синтетички влакна (освен канапи
за врзување или балирање)
Канапи, од полиетилен, полипропилен, најлон или
други полиамиди или полиестри, со нумерација
од 50000 децитекси или помала (освен канапи за
врзување или балирање)
Канапи, јажиња, ортоми и кабли, од текстилни
материјали (освен од јута и од други текстилни
ликовидни влакна, сисал, абака или други влакна
добиени од тврди лисја, синтетички влакна)
Мрежасти производи со јазли од коноп, јажиња и
конопи; готови рибарски мрежи и други мрежи од
текстилни материјали; производи од предива, ленти
и слично, неспомнати на друго место
Готови рибарски мрежи од канап, јажиња или ортоми,
од синтетички или вештачки влакна (освен мрежи за
прифаќање риба)
Готови рибарски мрежи од предива, од синтетички или
вештачки влакна (освен мрежи за прифаќање риба)
Готови мрежи од канапи, јажиња или ортоми, од
најлон или од други полиамиди (освен плетени
парчиња на мрежа, мрежички за коса, спортски и
рибарски мрежи)
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13.94.12.55.00

13.94.12.59.00
13.94.12.80.00
13.95
13.95.10
13.95.10.10.00
13.95.10.20.00
13.95.10.30.00
13.95.10.50.00

Главна
индустриска
група

Назив
Готови мрежи од налјон или од други полиамиди
(освен плетени парчиња на мрежа, мрежички за
коса, спортски и рибарски мрежи, како и оние кои се
направени од канапи, јажиња или ортоми)
Јазлести мрежи од текстилни материјали (освен готови
рибарски мрежи од синтетички или вештачки текстили,
други готови мрежи од најлон или други полиамиди)
Производи од канапи, јажиња и ортоми
Производство на неткаен текстил и предмети од
неткаен текстил, освен облека
Неткаен текстил и производи од неткаен текстил,
освен облека
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со
тежина до 25 gr/m2
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со
тежина над 25 gr/m2 до 70 gr/m2
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со
тежина над 70 gr/m2 до 150 gr/m2
Неткаен текстил, освен прекриен и пресвлечен, со
тежина над 150 gr/m2

13.95.10.70.00

Неткаен текстил, прекриен или пресвлечен

13.96

Производство на друг технички и индустриски текстил

13.96.11
13.96.11.00.00
13.96.12
13.96.12.00.00

13.96.13

13.96.13.00.00

13.96.14
13.96.14.00.00
13.96.15

13.96.15.00.00

13.96.16

13.96.16.20.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

5608 19 19

t

5608[.19(.30 + .90) + .90]

t

5609

t; илј.m2 5603[.11(.90) + .91(.90)]
t; илј.m2 5603[.12(.90) + .92(.90)]
t; илј.m2 5603[.13(.90) + .93(.90)]
t; илј.m2 5603[.14(.90) + .94(.90)]
t; илј.m2

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) +
.91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

Метализирано предиво или метализирано обвиткано
предиво
Метализирано предиво или метализирано обвиткано
t
5605
предиво
Ткенини од нишки од метал и од метализирано
предиво, неспомнати на друго место
Ткаенини од нишки од метал и од метализирано
предиво кои се користат за изработка на облека, за
t; илј.m2 5809
внатрешно опремување или слични намени
Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен
материјал; текстилно предиво или ленти;
импрегнирани или обложени со гума или со
пластична маса
Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен
материјал, текстилно предиво или ленти;
t
5604[.10 + .90(.10 + .90)]
импрегнирани или обложени со гума или со пластична
маса
Текстилни ткаенини, импрегнирани, пресвлечени или
прекриени, неспомнати на друго место
5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10
Текстилни ткаенини, импрегнирани, пресвлечени или
илj.m2; t
+ .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907
прекриени, неспомнати на друго место
Корд ткаенини за автомобилски гуми од предиво од
најлон и други полиамиди, полиестри или вискозен
рајон со голема јачина
Корд ткаенини за автомобилски гуми од предиво од
5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10
најлон и други полиамиди, полиестри и вискозен рајон илj.m2; t
+ .90)]
со голема јачина
Текстилни производи и предмети за техничка
употреба (вклучувајќи фитили, гасни мрежички,
цевки и црева од текстилен материјал, ремени за
трансмисиони или транспортни цели, ткаенини за
сита, за цедење и пресување)
Цевки и црева за пумпи и слични цевки и црева
од текстилен материјал, вклучувајќи обложени и
t
5909[.00(.10 + .90)]
армирани, со или без прибор од друг материјал
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13.96.16.50.00

13.96.16.80.00

13.96.17
13.96.17.30.00
13.96.17.50.00
13.96.17.70.00
13.99
13.99.11
13.99.11.30.00
13.99.11.50.00
13.99.11.70.00
13.99.12
13.99.12.30.00
13.99.12.50.00
13.99.12.70.00
13.99.13
13.99.13.00.00
13.99.14
13.99.14.00.00
13.99.15
13.99.15.00.00
13.99.16
13.99.16.00.00
13.99.19
13.99.19.00.00

52

Главна
индустриска
група

Назив
Фитили од текстил; транспортни и погонски ленти
или ремени од текстилен материјал (вклучувајќи и
зајакнати со метал или друг материјал)
Текстилни ткаенини и филц што се користат во
машините за производство на хартија или слични
машини
Тесни ткенини; тесни материјали со основа чии
нишки се меѓусебно слепени (bolducs); украсна
позамантерија и слично
Ткаенини со мала широчина, освен етикети, значки и
слични производи
Етикети, значки и слични производи од текстилни
материјали, невезени
Плетени работи на метража; украсна позамантерија
(освен плетена или хеклана)
Производство на останати текстили, неспомнато на
друго место
Тул и други мрежести материјали, освен ткаенини,
плетени или хеклани; тантела на метража, во ленти
или во мотиви
Тул и други мрежести ткаенини (освен плетени или
хеклани)
Тантела на метража, во ленти или мотиви, машински
изработена
Тантела на метража, во ленти или мотиви, рачно
изработена

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10
+ .90)]

t

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg; парч.

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 +
.40]

kg; парч. 5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]
kg

5808[.10 + .90]

илj.m2; t 5804[.10(.10 + .90)]
t

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

t

5804 30

Вез на метража, во ленти или во мотиви
Вез (без видливи подлоги), на метража, во ленти или
мотиви
Памучен вез на метража, во ленти или мотиви (освен
вез без видлива подлога)
Вез од други текстилни материјали на метража, во
ленти или мотиви (без видливи памучни подлоги)

илj.m2; t 5810[.10(.10 + .90)]
илj.m2; t 5810[.91(.10 + .90)]
илj.m2; t 5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

Филц, пресвлечен, прекриен или ламиниран
Филц, импрегниран или не, пресвлечен или
ламиниран, неспомнат на друго место
Текстилни влакна со должина помала или еднаква на
5 mm (флок); прав и нопи од текстилен материјал
Текстилен флок, прав и нопи
Обвиткано предиво и ленти; жанила предиво;
предиво од јазли (ефектно)
Обвиткано предиво и ленти, жанила предиво, предиво
од јазли (ефектно)
Полнети (прошиени и обложени) текстилни
производи на метража
Прошиени и обложени текстилни производи на
метража (освен везени)
Друг текстил и текстилни производи, неспомнати на
друго место
Перничиња за нанесување на пудра и козметика

t

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 +
.29 + .90]

t

5601 30

t

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

илј.m2

5811

илј.парч. 9616 20
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Главна
индустриска
група

14
14.1

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на облека
CN

Производство на облека, освен облека од крзно

14.11

Производство на кожна облека

14.11.10

Облека од кожа или од вештачка (реконструирана)
кожа

14.11.10.00.00

Облека и прибор за облека, од кожа или од вештачка
(реконституирана) кожа

14.12

Производство на работна облека

14.12.11

Машки работнички комплети, јакни и сакоа
(блејзери)

14.12.11.20.00

Комлети работничка облека, од памук или од вештачки
влакна, за мажи или момчиња

14.12.11.30.00

Работнички јакни и сакоа (блејзери), од памук или од
вештачки влакна, за мажи или момчиња

14.12.12

Машки работнички панталони, работнички панталони
со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви

14.12.12.40.00

Работнички панталони, бриџ-панталони и слично, за
мажи или момчиња, од памук или од вештачки влакна

14.12.12.50.00

Работнички панталони со пластрон и прерамки, за
мажи или момчиња, од памук или од вештачки влакна

14.12.21

Женски работнички комплети, јакни и сакоа
(блејзери)

14.12.21.20.00

Комплети работничка облека, од памук или од
вештачки влакна, за жени или девојчиња

14.12.21.30.00

Работнички јакни и сакоа (блејзери), од памук или од
вештачки влакна, за жени или девојчиња

14.12.22

Женски работнички панталони, работнички
панталони со пластрон и прерамки, бриџ панталони
и шорцеви

14.12.22.40.00

Работнички панталони, бриџ-панталони и слично, за
жени или девојчиња, од памук или од вештачки влакна

14.12.22.50.00

Работнички панталони со пластрон и прерамки, за
жени или девојчиња, од памук или од вештачки влакна

14.12.30

Друга работничка облека

14.12.30.13.00

Друга работничка облека, за мажи или момчиња, од
памук или од вештачки влакна

14.12.30.23.00

Друга работничка облека, за жени или девојчиња, од
памук или од вештачки влакна

14.13

Производство на друга горна облека

14.13.11

Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка
(анорак) и други ветровки и слични производи,
плетени или хеклани, за мажи или момчиња

14.13.11.10.00

Палта, наметки, пелерини и слични производи, за
мажи или момчиња, плетени или хеклани

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2

4203 10

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

6211[.32(.10) + .33(.10)]

6211[.42(.10) + .43(.10)]

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]
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14.13.11.20.00

14.13.12

14.13.12.30.00

14.13.12.60.00

14.13.12.70.00

14.13.13

14.13.13.10.00

14.13.13.20.00

14.13.14

Главна
индустриска
група

Назив
Ветровки со качулка (анорак), скијачки јакни, ветровки
со или без постава или влошки и слични производи, за
мажи или момчиња, плетени или хеклани
Костуми, комплети, јакни, сакоа (блејзери),
панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ
панталони и шорцеви, плетени или хеклани, за мажи
или момчиња
Јакни и сакоа (блејзери) за мажи или момчиња,
плетени или хеклани
Костуми и комплети за мажи или момчиња
(комбинација од сако и панталони), плетени или
хеклани
Панталони, бриџ-панталони, панталони со пластрон и
прерамки и шорцеви за мажи или момчиња, плетени
или хеклани
Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка
(анорак) и други ветровки и слични производи,
плетени или хеклани, за жени или девојчиња
Палта, наметки, пелерини и слични производи, за
жени или девојчиња, плетени или хеклани
Ветровки со качулка (анорак), скијачки јакни, ветровки
со или без постава или влошки и слични производи, за
жени или девојчиња, плетени или хеклани
Костуми, комплети, јакни, сакоа (блејзери), фустани,
здолништа, здолништа-панталони, панталони со
пластрон и прерамки, кратки шорцеви, плетени или
хеклани, за жени и девојчиња

14.13.14.30.00

Јакни и сакоа (блејзери) за жени или девојчиња,
плетени или хеклани

14.13.14.60.00

Костуми и комплети за жени или девојчиња
(комбинација од јакна и здолниште), плетени или
хеклани

14.13.14.70.00

Фустани за жени или девојчиња, плетени или хеклани

14.13.14.80.00

Здолништа и здолништа-панталони за жени или
девојчиња, плетени или хеклани

14.13.14.90.00

14.13.21

14.13.21.15.00

14.13.21.30.00
14.13.22
14.13.22.00.00
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Панталони, бриџ-панталони, панталони со пластрон и
прерамки и шорцеви за жени или девојчиња, плетени
или хеклани
Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка
(анорак) и други ветровки и слични производи, од
ткаенини, неплетени или нехеклани, за мажи или за
момчиња
Мантили за дожд, капути и слично, за мажи или
момчиња
Ветровки со качулка (анорак), скијачки јакни, ветровки
со или без постава или влошки и слични производи, за
мажи или момчиња
Костуми и комплети, од ткаенини, неплетени или
нехеклани, за мажи или момчиња
Костуми и комплети (комбинација од сако и
панталони), за мажи и момчиња (освен плетени или
хеклани)

Единица
мерка
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2

HS/CN-2015

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

6104[.31 + .32 + .33 + .39]
6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10
+ .90)]
6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80)
+ .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

14.13.23

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

14.13.23.00.00

Јакни и сакоа (блејзери), за мажи или момчиња (освен
плетени или хеклани)

14.13.24

Панталони, панталони со пластрон или прерамки,
бриџ и кратки панталони, од ткаенини, неплетени или
нехеклани, за мажи или момчиња

14.13.24.42.00

Панталони, бриџ-панталони и слично, од деним
(тексас), освен работнички, за мажи и момчиња

14.13.24.44.00

14.13.24.45.00

14.13.24.48.00

14.13.24.49.00

Панталони, бриџ-панталони и слично, од волна или од
фини животински влакна (освен работнички, плетени
или хеклани), за мажи и момчиња
Панталони, бриџ-панталони и слично, од вештачки
влакна (освен работнички, плетени или хеклани), за
мажи и момчиња
Панталони, бриџ-панталони и слично, од памук,
освен деним (тексас), плетени или хеклани, за мажи и
момчиња
Панталони, бриџ-панталони, панталони со пластрон и
прерамки и шорцеви, од други материјали (освен од
волна, памук и вештачки влакна, плетени или хеклани),
за мажи и момчиња

14.13.24.55.00

Панталони со пластрон и прерамки (освен работнички,
плетени или хеклани), за мажи и момчиња

14.13.24.60.00

Шорцеви од памук или од вештачки влакна (освен
плетени или хеклани), за мажи и момчиња

14.13.31

Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка
(анорак) и други ветровки и слични производи, од
ткаенини, неплетени или нехеклани, за жени или
девојчиња

14.13.31.15.00

Мантили за дожд, капути и слично, за жени и
девојчиња

14.13.31.30.00
14.13.32
14.13.32.00.00
14.13.33

Ветровки со качулка (анорак), скијачки јакни, ветровки
со или без постава или влошки и слични производи, за
жени и девојчиња
Костуми и комплети, од ткаенини, неплетени или
нехеклани, за жени или девојчиња
Костуми и комплети (комбинација од јакна и
здолниште), за жени и девојчиња (освен плетени или
хеклани)
Јакни и сакоа (блејзери), од ткаенини, неплетени или
нехеклани, за жени или девојчиња

14.13.33.30.00

Јакни и сакоа (блејзери), за жени и девојчиња (освен
плетени или хеклани)

14.13.34

Фустани, здолништа, здолништа-панталони, од
ткаенини, неплетени или нехеклани, за жени или
девојчиња

14.13.34.70.00

Фустани, за жени и девојчиња (освен плетени или
хеклани)

14.13.34.80.00

Здолништа и здолништа-панталони, за жени и
девојчиња (освен плетени или хеклани)
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Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.
парч.;
илј.m2

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

6203 42 31

6203[.41(.10 + .90)]

6203[.43(.19) + .49(.19)]

6203[.42(.33 + .35)]

6203 49 90

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

илј.
парч.;
илј.m2

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 +
.22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

илј.
парч.;
илј.m2

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

14.13.35

Панталони, панталони со пластрон или прерамки,
бриџ и кратки панталони, шорцеви од ткаенини,
неплетени или нехеклани, за жени или девојчиња

14.13.35.42.00

Панталони, бриџ панталони и слично, од деним
(тексас) за жени и девојчиња (освен работнички)

14.13.35.48.00

14.13.35.49.00

Панталони, бриџ-панталони и слично, од памук,
за жени и девојчиња, освен работнички, од деним
(тексас)
Панталони, бриџ-панталони и слично, од волна, фини
животински влакна или вештачки влакна, за жени и
девојчиња (освен плетени или хеклани и работнички)

14.13.35.51.00

Панталони со пластрон и прерамки, од памук, за жени
и девојчиња (освен плетени или хеклани и работнички)

14.13.35.61.00

Шорцеви од памук (освен плетени или хеклани), за
жени и девојчиња

14.13.35.63.00

Панталони со пластрон и прерамки, од волна или
фини животински влакна и вештачки влакна (освен
од памук, плетени или хеклани, за индустриска или
професионална употреба), за жени и девојчиња и
шорцеви, од волна или фини животински влакна
(освен плетени или хеклани), за жени и девојчиња

14.13.35.65.00

Шорцеви, од вештачки влакна (освен плетени или
хеклани), за жени и девојчиња

14.13.35.69.00

Панталони, бриџ-панталони, шорцеви и слично, за
жени и девојчиња, од текстил, неспомнати на друго
место

14.14

Производство на долна облека

14.14.11

Кошули, за мажи или момчиња, плетени или хеклани

14.14.11.00.00

Кошули, за мажи или момчиња, плетени или хеклани

14.14.12

Гаќи, ноќници, пижами, наметки за капење, домашни
наметки и слични производи, за мажи или момчиња,
плетени или хеклани

14.14.12.20.00

Гаќи, за мажи и момчиња, плетени или хеклани

14.14.12.30.00
14.14.12.40.00
14.14.13
14.14.13.10.00

14.14.14

14.14.14.20.00
14.14.14.30.00
14.14.14.40.00
14.14.14.50.00
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Ноќници и пижами, за мажи и момчиња, плетени или
хеклани
Домашни наметки, наметки за капење и слични
производи, за мажи и момчиња, плетени или хеклани
Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или
девојчиња, плетени или хеклани
Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени и девојчиња,
плетени или хеклани
Гаќи, комбинезони, подздолништа, ноќници,
пижами, домашни наметки, наметки за капење и
слични производи, за жени или девојчиња, плетени
или хеклани
Гаќи, за жени и девојчиња, плетени или хеклани
Ноќници и пижами, за жени и девојчиња, плетени или
хеклани
Домашни наметки, наметки за капење и слични
производи, за жени и девојчиња, плетени или хеклани
Комбинезони и подздолништа, за жени и девојчиња,
плетени или хеклани

Единица
мерка

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.; t

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
илј.
парч.; t

илј.
парч.; t

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
илј.
парч.; t

HS/CN-2015

6204 62 31

6204[.62(.33 + .39)]

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

6204 62 59

6204 62 90

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

6204[.63(.90) + .69(.50)]

6204 69 90

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

6107[.11 + .12 + .19]
6107[.21 + .22 + .29]
6107[.91 + .99]

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

6108[.21 + .22 + .29]
6108[.31 + .32 + .39]
6108[.91 + .92 + .99]
6108[.11 + .19]
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14.14.21
14.14.21.00.00
14.14.22
14.14.22.20.00
14.14.22.30.00
14.14.22.40.00
14.14.23
14.14.23.00.00

14.14.24

14.14.24.30.00
14.14.24.50.00
14.14.24.60.00
14.14.24.80.00

14.14.24.89.00

14.14.25

Главна
индустриска
група

Назив
Кошули од ткаенини, неплетени или нехеклани, за
мажи или момчиња
Кошули, за мажи и момчиња (освен плетени или
хеклани)
Поткошули и други маици, гаќи, пижами, наметки за
капење, домашни наметки, од ткаенини, неплетени
или нехеклани, за мажи или момчиња
Гаќи, за мажи и момчиња (освен плетени или хеклани)
Ноќници и пижами, за мажи и момчиња (освен
плетени или хеклани)
Поткошули, маици, домашни наметки и слични
производи, за мажи и момчиња (освен плетени или
хеклани)
Блузи, кошули и кошули-блузи, од ткаенини,
неплетени или нехеклани, за жени и девојчиња
Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени и девојчиња
(освен плетени или хеклани)
Поткошули и други маици, гаќи, комбинезони,
подздолништа, домашни наметки, наметки за
капење и слични производи, од ткаенини, неплетени
или нехеклани, за жени или девојчиња
Ноќници и пижами, за жени и девојчиња (освен
плетени или хеклани)
Комбинезони и подздолништа, за жени и девојчиња
(освен плетени или хеклани)
Поткошули, маици, боди и слични производи, за жени
и девојчиња, од памук (освен плетени или хеклани)
Неглижеа, бањарки, домашни наметки, за жени и
девојчиња, од синтетички или вештачки влакна (освен
плетени или хеклани)
Неглижеа, бањарки, домашни наметки, за жени и
девојчиња, од други текстилни материјали (освен
плетени или хеклани)
Градници, мидери, корсети, прерамки, држачи за
чорапи, подврски за чорапи и слични производи и
нивни делови, вклучувајќи плетени или хеклани

14.14.25.30.00

Градници

14.14.25.50.00

Корсети, мидери и мидер-гаќички

14.14.25.70.00
14.14.30
14.14.30.00.00
14.19
14.19.11
14.19.11.00.00

Прерамки, држачи за чорапи, подврски за чорапи и
слични производи и нивни делови
Т - маици, поткошули и други маици, плетени или
хеклани
Т-маици, поткошули и други маици, плетени или
хеклани
Производство на други предмети и прибори за
облека
Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца,
плетени или хеклани
Облека и прибор за облека (капи, шалови, ракавици,
долна облека и сл.), за бебиња и мали деца, плетени
или хеклани
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Единица
мерка

илј.
парч.; t

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t

HS/CN-2015

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

6207[.11 + .19]
6207[.21 + .22 + .29]

илј.
парч.; t

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

илј.
парч.; t

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
илј.
парч.; t

6208[.21 + .22 + .29]
6208[.11 + .19]
6208 91

илј.
парч.; t

6208 92

илј.
парч.; t

6208 99

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
t

6212[.10(.10 + .90)]

6212[.20 + .30]
6212 90

илј.
парч.; t

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

илј.
парч.; t

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11
+ .19 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

14.19.12

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

14.19.12.10.00

Тренерки, плетени или хеклани

14.19.12.30.00

Скијачка облека, плетена или хеклана

14.19.12.40.00
14.19.12.50.00
14.19.12.90.00
14.19.13
14.19.13.00.00
14.19.19

Гаќи за капење, за мажи и момчиња, плетени или
хеклани
Костуми за капење, за жени и девојчиња, плетени или
хеклани
Друга облека, плетена или хеклана
Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден
прст, плетени или хеклани
Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст,
плетени или хеклани
Друг готов прибор за облека, делови за облека и
прибор за облека, плетени или хеклани

14.19.19.30.00

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

14.19.19.60.00

Друг прибор за облека, плетен или хеклан

14.19.21
14.19.21.50.00
14.19.22
14.19.22.10.00

14.19.22.20.00

Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца,
од ткаенини, неплетени или нехеклани
Облека и прибор за облека (капи, шалови, ракавици,
долна облека и сл.), за бебиња и мали деца, од
ткаенини
Тренерки, скијачка облека и гаќи или костуми за
капење, од ткаенини, неплетени или нехеклани
Друга спортска облека, неспомната на друго место
(елеци, тренерки за трчање и сл.), за мажи и момчиња
(освен плетени или хеклани)
Друга спортска облека, неспомната на друго место
(елеци, тренерки за трчање и сл.), за жени и девојчиња
(освен плетени или хеклани)

14.19.22.30.00

Скијачка облека (освен плетена или хеклана)

14.19.22.40.00

Гаќи за капење, за мажи и момчиња (освен плетени
или хеклани)

14.19.22.50.00

Костими за капење, за жени и девојчиња (освен
плетени или хеклани)

14.19.23

Шамивчиња, шалови, зарови, вратоврски, пеперуткавратоврски, ракавици и друг готов прибор за
облека, делови или прибор за облека, од ткаенини,
неплетени или нехеклани

14.19.23.10.00

Шамивчиња

14.19.23.33.00
14.19.23.38.00
14.19.23.53.00
14.19.23.58.00
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Шалови, ешарпи, шамии, зарови и слично (освен од
свила или од отпадоци од свила, плетени или хеклани)
Шалови, ешарпи, шамии, зарови и слично, од свила
или од отпадоци од свила (освен плетени или хеклани)
Вратоврски и пеперутка-вратоврски (освен од свила
или од отпадоци од свила, плетени или хеклани)
Вратоврски и пеперутка-вратоврски, од свила или од
отпадоци од свила (освен плетени или хеклани)

Единица
мерка

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
t

илј.
пара; t

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.; t

илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2
илј.
парч.;
илј.m2

илј.
парч.;
илј.m2

HS/CN-2015

6112[.11 + .12 + .19]
6112 20
6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]
6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]
6114[.20 + .30 + .90]

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

6117 10

6117[.80(.10 + .80) + .90]

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41
+ .42 + .90) + .39]
6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41
+ .42 + .90) + .49]
6211 20

6211 11

6211 12

6213[.20 + .90]

парч.; m2 6214[.20 + .30 + .40 + .90]
парч.; m2 6214 10
парч.; m2 6215[.20 + .90]
парч.; m2 6215 10
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14.19.23.70.00

14.19.23.96.00

14.19.31
14.19.31.75.00
14.19.31.80.00
14.19.31.90.00
14.19.32
14.19.32.00.00

14.19.41

14.19.41.30.00
14.19.41.50.00

14.19.42

14.19.42.30.00
14.19.42.50.00

14.19.42.70.00

14.19.43

14.19.43.00.00

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст
пара; t
(освен плетени или хеклани)
Прибор за облека, делови на облека или на прибор
за облека, од ткаенини, неспомнати на друго место
и нивни делови (освен шалови, ешрпи, зарови,
t; илј.
вратоврски, пеперутка-вратоврски, ракавици, ракавици
парч.
со еден прст и ракавици без прсти и нивни делови;
градници, корсети и мидери, прерамки, држачи за
чорапи, подврски, плетени или хеклани
Прибор за облека од кожа или вештачка
(реконструирана) кожа, освен спортски ракавици
Нараквици, ракавици без прсти и ракавици со еден
прст, од кожа или од вештачка (реконструирана) кожа пара; m2
(освен спортски и заштитни ракавици)
Ремени и ремени-реденици, од кожа или од вештачка
парч.
(реконструирана) кожа
Прибор за облека, од кожа или од вештачка
m2
(реконструирана) кожа, неспомнат на друго место
Облека изработена од филц или неткаен текстил,
облека од импрегниран или пресвлечен текстил
илј.
Облека изработена од филц или неткаен текстил,
парч.;
облека од импрегниран или пресвлечен текстил
илј.m2
Тулци, конуси и други облици и форми за шапки
од филц; облици и форми за шапки плетени или
изработени со составување на ленти од каков и да
било материјал
Облици и форми за шапки од филц, кругови и
илј.парч.
цилиндри од филц
Облици и форми за шапки, плетени или изработени со
илј.парч.
составување ленти од каков и да е материјал
Шешири и други покривки за глава, од филц, плетени
или изработени со составување на ленти од каков
и да било материјал, плетени или хеклани или
изработени од тантела или друг текстилен материјал
во парчиња; мрежи за коса
Шапки и други покривки за глава, од филц, изработени
илј.парч.
во разни форми и облици
Шапки и други покривки за глава, плетени или
изработени со составување на ленти, од кој и да е
илј.парч.
материјал
Шапки и други покривки за глава, плетени или хеклани
или изработени од тантела, филц или други текстилни
илј.парч.
материјали (освен од ленти); мрежи за коса од каков и
да е материјал
Други покривки за глава, освен покривки за глава
од гума или пластични маси, заштитни покривки
(шлемови, кациги и сл.); ленти за внатрешно
опшивање на покривките за глава, постави, навлаки,
основи, рамки, штитници и подбрадници за покривки
на глава
Други покривки за глава (освен покривки за глава
од гума или пластични маси, заштитни покривки и
азбестни покривки за глава); ленти за внатрешно
t
опшивање, постави, навлаки, основи, рамки, штитници
и подбрадници за покривки на глава

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

HS/CN-2015
6216

6217[.10 + .90]

4203 29 90
4203 30
4203 40

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 +
.98) + .20 + .30 + .40 + .50]

6501
6502

6505 00 10 + 6506 99 10
6504

6505[.00(.30 + .90)]

6506 99 90 + 6507
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14.2

Главна
индустриска
група
CN

14.20

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на предмети од крзно
Производство на предмети од крзно
Облека, прибор за облека и други производи од
крзно, освен покривки за глава
Облека и прибор за облека од крзно (освен шапки и
покривки за глава)

14.20.10
14.20.10.30.70

илј.m2;
парч.
илј.m2;
парч.
илј.m2;
парч.
илј.m2;
парч.

4303[.10(.10 + .90)]
4303[.10(.10 + .90)]

14.20.10.30.01

Бунди и слична облека од крзно

14.20.10.30.02

Друга облека од крзно

14.20.10.90.70

Други производи од крзно, неспомнати на друго место

14.20.10.90.01

Медицинско крзно

14.20.10.90.02

Пресвлеки за автомобилски седишта

14.20.10.90.03

Други производи од крзно, неспомнати на друго место m2; парч. 4303 90

14.3
14.31
14.31.10
14.31.10.33.00

14.31.10.35.00

14.31.10.37.00

14.31.10.50.00
14.31.10.90.70

CN

Хулахоп чорапи, вклучувајки и без стапала, чорапи,
кратки чорапи и слично, плетени или хеклани
Хулахоп чорапи, од синтетички влакна, со нумерација
по жица предиво под 67 децитекси, плетени или
хеклани
Хулахоп чорапи, од синтетички влакна, со нумерација
по жица предиво од и над 67 децитекси, плетени или
хеклани
Хулахоп чорапи, вклучувајќи и без стапала, од
текстилни материјали, плетени или хеклани (освен
чорапи со означен степен на компресија, на пр.,
чорапи за проширени вени, од синтетички влакна и
чорапи за бебиња)
Женски долги чорапи и доколенки, со нумерација по
жица предиво до 67 децитекси, плетени или хеклани
Куси и слични чорапи, плетени или хеклани,
неспомнати на друго место (вклучувајќи и
медицински)

14.31.10.90.02

Куси и слични чорапи, плетени или хеклани, од волна

14.31.10.90.03

Куси и слични чорапи, плетени или хеклани, од други
материјали

14.39

Производство на друга плетена и хеклана облека

14.39.10.32.00

14.39.10.33.00
14.39.10.53.00

60

m2; парч. 4303 90
илј.m2;
парч.

4303 90

Производство на плетени и хеклани чорапи

Куси и слични чорапи, плетени или хеклани, од памук

14.39.10.31.00

4303 90

Производство на плетена и хеклана облека

14.31.10.90.01

14.39.10

4303[.10(.10 + .90)]

Џемпери, пуловери, елеци и слични производи,
плетени или хеклани
Џемпери, пуловери, маици и елеци, од волна или од
фини животински влакна (освен џемпери и пуловери
со содржина од најмалку 50 % волна и тежина од 600
gr или повеќе по производ), за мажи и момчиња
Џемпери, пуловери, маици и елеци, од волна или од
фини животински влакна (освен џемпери и пуловери
со содржина од најмалку 50 % волна и тежина од 600
gr или повеќе по производ), за жени и девојчиња
Џемпери и пуловери со содржина од најмалку 50 %
волна и тежина од 600 gr или повеќе по производ
Лесни, фино плетени џемпери и пуловери, со рол јака,
поло јака или со рамен изрез, од памук

илј.
парч.; t

6115 21

илј.
парч.; t

6115 22

илј.
парч.; t

6115 29

илј.
пара; t

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

илј.
пара; t

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91
+ .99) + .99]

илј.
пара; t
илј.
пара; t
илј.
пара; t

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91
+ .99) + .99]
6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91
+ .99) + .99]
6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91
+ .99) + .99]

илј.
парч.; t

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

илј.
парч.; t

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t

6110 11 10
6110 20 10
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Главна
индустриска
група

Лесни, фино плетени џемпери и пуловери, со рол
јака, поло јака или со рамен изрез, од вештачки или
синтетички влакна
Џемпери, пуловери, маици и елеци (освен лесни, фино
плетени џемпери и пуловери, со рол јака, поло јака или
со рамен изрез), од памук, за мажи и момчиња
Џемпери, пуловери, маици и елеци (освен лесни, фино
плетени џемпери и пуловери, со рол јака, поло јака или
со рамен изрез), од памук, за жени и девојчиња
Џемпери, пуловери, маици и елеци (освен лесни, фино
плетени џемпери и пуловери, со рол јака, поло јака или
со рамен изрез), од вештачки или синтетички влакна,
за мажи или момчиња
Џемпери, пуловери, маици и елеци (освен лесни, фино
плетени џемпери и пуловери, со рол јака, поло јака или
со рамен изрез), од вештачки или синтетички влакна,
за жени или девојчиња
Џемпери, пуловери, маици и елеци, од други текстилни
материјали (освен од волна или фини животински
влакна, памук, вештачки или синтетички влакна)

14.39.10.55.00

14.39.10.61.00

14.39.10.62.00

14.39.10.71.00

14.39.10.72.00

14.39.10.90.00

15.11
15.11.10
15.11.10.30.00
15.11.10.50.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.
парч.; t

6110 30 10

илј.
парч.; t

6110 20 91

илј.
парч.; t

6110 20 99

илј.
парч.; t

6110 30 91

илј.
парч.; t

6110 30 99

илј.
парч.; t

6110[.90(.10 + .90)]

Производство на кожа и слични производи од
кожа

15
15.1

Назив

CN

Штавење и доработка на кожа; производство на
куфери, рачни торби, седла и сарачки производи;
доработка и боење на крзно
Штавење и доработка на кожа; доработка и боење
на крзно
Штавено или доработено крзно
Штавени или доработени цели крзна, од зајаци или
јагниња, несоставени
Штавени или доработени крзна или кожа (освен од
зајаци или јагниња)

илј.m2;
4302[.19(.35 + .75 + .80)]
илј.парч.
4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 +
илј.m2
.30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

15.11.21

Семишувана кожа

15.11.21.00.00

Семишувана кожа и комбинирана семишувана кожа

илј.m2

4114[.10(.10 + .90)]

Лакирана кожа и лакирана ламинирана кожа;
метализирана кожа
Лакирана кожа и ламинирана лакирана кожа;
метализирана кожа
Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без
влакна, цели

илј.m2

4114 20

15.11.22
15.11.22.00.00
15.11.31
15.11.31.00.00
15.11.32
15.11.32.00.00

Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без
влакна, цели
Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без
влакна, нецели
Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без
влакна, нецели

15.11.33

Штавена кожа од копитари, без влакна

15.11.33.00.00

Штавена кожа од копитари, без влакна

15.11.41

Штавени овчи или јагнешки кожи, без волна

15.11.41.30.00
15.11.41.50.00

Овчи и јагнешки кожи, без волна, необработени по
штавењето
Овчи и јагнешки кожи, без волна, обработени по
штавењето (освен семишувани, лакирани, ламинирани
лакирани и метализирани кожи)
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4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 +
t; илј.m2 .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11
+ .19) + .12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

t; илј.m2

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)]
+ 4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)]
t; илј.m2 + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90)
+ .99(.90)]

t
илј.m2

4105[.10 + .30(.10 + .90)]
4112
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15.11.42
15.11.42.30.00
15.11.42.50.00

Главна
индустриска
група

Назив

Козји и јарешки кожи, без влакна, необработени по
штавењето
Козји и јарешки кожи, без влакна, обработени по
штавењето (освен семишувани, лакирани, ламинирани
лакирани и метализирани кожи)
Штавени свински кожи

15.11.43.30.00

Свински кожи, без влакна, необработени по штавењето

15.11.43.50.00

Свински кожи, без влакна, обработени по штавењето
(освен лакирани, ламинирани лакирани и
метализирани кожи)

15.11.51

Штавени кожи од други животни, без влакна

15.11.51.00.00

Штавени кожи од други животни, без влакна

15.11.52.00.00
15.12
15.12.11

15.12.11.00.00

15.12.12

15.12.12.10.00
15.12.12.20.00
15.12.12.30.00
15.12.12.50.00
15.12.12.70.00
15.12.13
15.12.13.00.00

15.12.19

15.12.19.30.00
15.12.19.60.00
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Штавени козји или јарешки кожи, без влакна

15.11.43

15.11.52

Единица
мерка

Вештачка (реконструирана) кожа со основа од кожа
или кожни влакна
Вештачка (реконструирана) кожа со основа од кожа
или кожни влакна, во форма на плочи, листови или
ленти
Производство на куфери, рачни торби и слични
предмети, седла и сарачки производи
Седларски и сарачки производи за сите видови
животни, од сите видови материјал
Седларски и сарачки производи за сите видови
животни, од сите видови материјали (вклучувајќи
штранги за амови, поводи, коленици, кошници за
муцка, подлошки и перничиња за седла, торби-бисаги,
капутчиња за кучиња и сл.)
Куфери, рачни торби и слично, од кожа, вештачка
кожа, пластично платно, текстилни материјали,
вулканфибер или картон; патни сетови за лична
тоалета, за шиење или за чистење на чевли и облека
Патни и рачни ковчези, куфери, несесери, аташекуфери, актен-чанти, школски торби и слични
контејнери
Рачни торби
Производи што обично се носат во џеб или во рачна
торба
Кутии и контејнери, неспомнати на друго место (кутии
за накит, пудра, прибор за јадење и сл.)
Патни сетови (несесери) за лична тоалета, за шиење
или за чистење чевли или облека
Ремени, гривни и слично, за рачни часовници и нивни
делови, освен од метал
Ремени, гривни и слично, за рачни часовници и нивни
делови, освен од метал
Други производи од кожа или од вештачка
реконструирана кожа (вклучувајќи и производи што
се употребуваат во машини или во механички уреди
или за други технички цели), неспомнати на друго
место
Производи од кожа или од вештачка (реконструирана)
кожа што се употребуваат во машини или во
механички уреди или за други технички цели
Производи од кожа или од вештачка (реконструирана)
кожа, неспомнати на друго место

t
илј.m2

t
илј.m2

t

4106[.21 + .22(.10 + .90)]
4113 10

4106[.31 + .32]
4113 20

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 +
.90]

илј.m2; t 4115 10

t

парч.;
илј.m2
парч.;
илј.m2
парч.;
илј.m2

4201

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91
+ .99) + .19(.10 + .90)]
4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]
4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

парч.

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91
+ .98) + .99]

парч.

9605

парч.

9113 90

t; парч.

4205[.00(.11 + .19)]

t; парч.

4205 00 90
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15.2
15.20

Главна
индустриска
група
CN

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на обувки
Производство на обувки
Водонепропустливи обувки со ѓон и лице (горниште)
од гума или пластични маси, освен обувки со
заштитна метална капна
Водонепропустливи обувки, со лице од гума или од
пластични маси (освен обувки со заштитна метална
капна)
Обувки со ѓон и лице (горниште) од гума или
пластични маси, освен водонепропустливи или
спортски обувки

илј.пара 6401[.92(.10 + .90) + .99]

15.20.12.10.00

Сандали, со ѓон и лице од гума или пластични маси

илј.пара 6402[.20 + .99(.31 + .39)]

15.20.12.31.00

Градски обувки, со лице од гума или пластични маси

илј.пара 6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

15.20.11

15.20.11.00.00

15.20.12

15.20.12.37.00
15.20.13
15.20.13.30.00
15.20.13.51.00

15.20.13.52.00

15.20.13.53.00

Влечки и други домашни обувки, со ѓон од гума или
пластични маси и лице од пластични маси
Обувки со лице (горниште) од кожа, освен спортски
обувки, обувки со заштитна метална капна и
разновидни специјални обувки
Обувки со ѓон од дрво и лице од кожа (освен со влошка
и капна од метал)
Машки градски обувки, со лице од кожа (освен
водонепропустливи обувки и обувки со заштитна
метална капна)
Женски градски обувки, со лице од кожа (освен
водонепропустливи обувки и обувки со заштитна
метална капна)
Детски градски обувки, со лице од кожа (освен
водонепропустливи обувки и обувки со заштитна
метална капна)

илј.пара 6402 99 50

илј.пара 6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]
илј.пара

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96)
+ .99(.96)]

илј.пара

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 +
.93 + .98) + .99(.93 + .98)]

илј.пара

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91)
+ .99(.91)]

15.20.13.61.00

Машки сандали со лице од кожа

илј.пара 6403[.59(.35) + .99(.36)]

15.20.13.62.00

Женски сандали со лице од кожа

илј.пара 6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

15.20.13.63.00

Детски сандали со лице од кожа

илј.пара 6403[.59(.31) + .99(.31)]

15.20.13.70.00
15.20.13.80.00
15.20.14
15.20.14.44.00
15.20.14.45.00

15.20.14.46.00

15.20.21
15.20.21.00.00
15.20.29
15.20.29.00.00

Влечки и други домашни обувки, со ѓон од гума,
пластични маси или кожа и лице од кожа
Обувки со ѓон од дрво, плута и слично и лице од кожа
(освен обувки со ѓон од гума, пластични маси или
кожа)
Обувки со лице (горниште) од текстилни материјали,
освен спортски обувки
Влечки и други домашни обувки, со лице од текстилни
материјали
Обувки со ѓон од гума, пластични маси или кожа и
лице од текстилни материјали (освен домашни и
спортски обувки)
Обувки со ѓон од дрво, плута или слично и лице од
текстил (освен влечки и други домашни обувки како
и обувки со ѓон од гума, пластични маси, кожа или
вештачка кожа)
Патики за тенис, кошарка, гимнастика, вежбање и
слично
Спортски обувки, со ѓон од гума или пластични маси и
лице од текстил (патики за тенис, кошарка, гимнастика,
вежбање и слично)
Други спортски обувки, освен обувки за скијање,
обувки за лизгање и ролери
Други спортски обувки, освен обувки за скијање,
обувки за лизгање и ролери
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илј.пара 6403[.59(.50) + .99(.50)]
илј.пара 6405 10

илј.пара 6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91
илј.пара 6404[.19(.90) + .20(.90)]

илј.пара 6405[.20(.10 + .99)]

илј.пара 6404 11

илј.пара 6402 19 + 6403 19
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Главна
индустриска
група

15.20.31

Обувки (вклучувајќи водонепропустливи обувки) со
заштитна метална капна и со ѓон и лице од гума или
пластични маси
Обувки со ѓон од гума, пластични маси или кожа, лице
од кожа и заштитна метална капна
Дрвени обувки, разновидни специјални обувки и
други обувки, неспомнати на друго место
Дрвени обувки, разновидни специјални обувки и други
обувки, неспомнати на друго место
Делови на обувки од кожа; ѓонови и топуци,
внатрешни ѓонови; влошки и слични производи и
нивни делови
Лице (горниште) и делови на лицето (горништето), од
кожа (освен вметнатиот дел за зајакнување)
Лице (горниште) и делови на лицето (горништето),
од други материјали (освен вметнатиот дел за
зајакнување)
Делови на обувки, освен лицето (горништето), од други
материјали

15.20.31.50.00
15.20.32
15.20.32.00.00
15.20.40
15.20.40.20.00
15.20.40.50.00
15.20.40.80.00

16.10.10
16.10.10.10.00
16.10.10.33.00
16.10.10.35.00

HS/CN-2015

илј.пара 6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]
илј.пара 6403 40

илј.пара 6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

илј.пара 6406 10 10
илј.пара 6406 10 90
илј.пара 6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

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

16

16.10

Единица
мерка

Обувки со заштитна метална капна

15.20.31.20.00

16.1

Назив

AI

Пилење и стружење на дрво
Пилење и стружење на дрво
Дрво обработено по должина со пилење, бичење или
лупење, со дебелина поголема од 6 mm, железнички
или трамвајски прагови од дрво, неимпрегнирани
Железнички или трамвајски прагови од дрво
(вклучувајќи и свртничарска граѓа), неимпрегнирани
Граѓа од иглолисни дрвја, прстесто споена, бичена,
стругана или брусена, со дебелина поголема од 6 mm
Бичена граѓа од смрека (Piceа аbies Kаrst.) и елка (аbies
аlbа Mill.)

m3

4406 10

m3

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

4407 10 91

16.10.10.37.70

Бичена граѓа од бор (Pinus sylvestris L)

m3

4407 10 93

16.10.10.37.01

Бичена граѓа од бор, необработена

3

m

4407 10 93

16.10.10.37.02

Граѓа од бор, стругана или брусена

m3

4407 10 93

16.10.10.37.03

Грубо кроени елементи од бор

m3

4407 10 93

m3

4407 10 98

16.10.10.39.00

16.10.10.50.70

Иглолисно дрво обработено по должина со пилење,
бичење или лупење, со дебелина поголема од 6 mm
(освен стругано или брусено, и смрека (Piceа аbies
Kаrst.), елка (аbies аlbа Mill.) и бор (Pinus sylvestris L)
Бичена граѓа од листопадни дрвја, прстесто споена,
стругана или брусена, освен паркет, со дебелина
поголема од 6 mm

m3

16.10.10.50.01

Бичена граѓа од даб, прстесто споена, вклучувајќи и
стругана и брусена

m3

16.10.10.50.02

Бичена граѓа од бука, прстесто споена, вклучувајќи и
стругана и брусена

m3

16.10.10.50.03

Бичена граѓа од други листопадни дрвја, прстесто
споена, вклучувајќи и стругана и брусена

m3

64

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91
+ .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 +
.99) + .99(.27 + .40 + .91 + .98)]
4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91
+ .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 +
.99) + .99(.27 + .40 + .91 + .98)]
4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91
+ .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 +
.99) + .99(.27 + .40 + .91 + .98)]
4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91
+ .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 +
.99) + .99(.27 + .40 + .91 + .98)]
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Главна
индустриска
група

Назив

16.10.10.71.00

Блокови, ленти и фризи за паркет, од егзотични видови
дрвја, несоставени, со дебелина поголема од 6 mm

16.10.10.77.00

Блокови, ленти и фризи за паркет од даб
Дрво, континуирано обликувано по должина на кој
било раб или лице (вклучувајќи блокови и фризи за
паркет, несоставени како и лајсни и лајснички), од
иглолисни дрвја
Бичена граѓа од иглолисни дрвја, континуирано
обликувана (вклучувајќи блокови и фризи за паркет,
несоставени)
Бичена граѓа од листопадни и егзотични дрвја,
континуирано обликувана (вклучувајќи блокови и
фризи за паркет, несоставени)

16.10.21

16.10.21.10.00

16.10.21.50.70

Единица
мерка

HS/CN-2015

m3

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99)
+ .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50
+ .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 +
.99) + .29(.15 + .20 + .25 + .45 + .60 + .83 + .85
+ .95) + .99(.96)]

m2; m3

4407 91 31

m3; t

4409[.10(.11 + .18)]

m3; t

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

16.10.21.50.01

Букови фризи

m3; t

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

16.10.21.50.02

Дабови фризи

3

m ;t

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

16.10.21.50.03

Блокови, ленти и други фризи за паркет од листопадни
дрвја, несоставени

m3; t

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

16.10.22

Дрвна волна, дрвно брашно

16.10.22.00.00

Дрвна волна, дрвно брашно

16.10.23

Дрвени иверки или деланки

16.10.23.03.00

Иверки или деланки, од иглолисни дрвја

m3; t

4401 21

16.10.23.05.00

Иверки или деланки, од листопадни дрвја

3

m ;t

4401 22

m3

4403 10

m3

4406 90

m3

4404[.10 + .20]

m3

…

m3

4412 10

m3

4412[.31(.10 + .90)]

16.10.31
16.10.31.16.00
16.10.32
16.10.32.00.00
16.10.39
16.10.39.00.00
16.10.91
16.10.91.00.00
16.2
16.21
16.21.11
16.21.11.00.00
16.21.12

16.21.12.11.00

AI

Грубо обработено дрво, заштитено со боја, креозот
или други средства
Грубо обработено дрво, заштитено со боја, креозот или
други средства
Железнички или трамвајски прагови (попречно
поврзани), од дрво, импрегнирани
Железнички или трамвајски прагови од дрво
(вклучувајќи и свртничарска граѓа), импрегнирани
Друго грубо обработено дрво, вклучувајќи цепени
колци и зашилени копја
Друго грубо обработено дрво, вклучувајќи цепени
колци и зашилени копја
Услуги на сушење, импрегнација или хемиско
обработка на дрво
Услуги за сушење, конзервирање и импрегнирање на
дрво
Производство на производи од дрво, плута, слама и
плетарски материјал

t

4405

Производство на фурнир и други плочи од дрво
Шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано
(слоевито) дрво, од бамбус
Шперплочи, фурнирски плочи и слични слоевити
производи од бамбус
Други шперплочи, фурнирски плочи и слично
ламинирано дрво
Шперплочи, од фурнирски листови од дрво (освен од
бамбус), чии поединечни дебелини не надминуваат 6
mm, со најмалку еден надворешен слој од егзотични
дрвја
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16.21.12.14.00

16.21.12.17.00

16.21.12.21.00
16.21.12.24.00
16.21.13

Главна
индустриска
група

Назив
Шперплочи, од фурнирски листови од дрво (освен од
бамбус), чии поединечни дебелини не надминуваат 6
mm, со најмалку еден надворешен слој од листопадни
дрвја (освен егзотични дрвја)
Шперплочи, од фурнирски листови од дрво (освен од
бамбус), чии поединечни дебелини не надминуваат 6
mm (освен производи со најмалку еден надворешен
слој од егзотични или листопадни дрвја)
Фурнирски панел-плочи и слични слоевити производи
со блок табли, слоевити табли и табли со летви
Фурнирски панел-плочи и слични слоевити производи
(освен со блок плочи, слоевити плочи и плочи со летви)
Плочи од иверки и слични плочи од дрво или други
дрвенести (лигнински) материјали

Единица
мерка

HS/CN-2015

m3

4412[.32(.10 + .90)]

m3

4412 39

m3

4412[.94(.10 + .90)]

m3

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

16.21.13.13.00

Плочи од иверки, од дрво

m3

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

16.21.13.16.00

Повеќеслојни водоотпорни плочи (OSB), од дрво

m3

4410[.12(.10 + .90)]

m3

4410 19

m3

4410 90

m2

4411[.12(.10 + .90)]

m2

4411[.13(.10 + .90)]

m2

4411[.14(.10 + .90)]

m2

4411[.92(.10 + .90)]

m2

4411[.93(.10 + .90)]

m2

4411[.94(.10 + .90)]

m3

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) +
.39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95)
+ .90(.85 + .95)]

16.21.13.19.00
16.21.13.50.00
16.21.14

16.21.14.23.00

16.21.14.26.00

16.21.14.29.00

16.21.14.43.00

16.21.14.46.00

16.21.14.49.00

16.21.21

16.21.21.13.00

16.21.21.18.00
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Повеќеслојни и слични плочи, од дрво (освен плочи
иверки и водоотпорни плочи (OSB))
Плочи од иверки и слични плочи од други дрвенести
материјали
Фибер плочи од дрво или други дрвенести
(лигнински) материјали
Фибер плочи со средна густина од дрво или
други дрвенести материјали, агломерирани или
неагломерирани со смоли или со други органски
материи, со дебелина до 5 mm
Фибер плочи со средна густина од дрво или
други дрвенести материјали, агломерирани или
неагломерирани со смоли или со други органски
материи, со дебелина над 5 mm до 9 mm
Фибер плочи со средна густина од дрво или
други дрвенести материјали, агломерирани или
неагломерирани со смоли или со други органски
материи, со дебелина над 9 mm
Фибер плочи (освен фибер плочи со средна густина) од
дрво или други дрвенести материјали, агломерирани
или неагломерирани со смоли или со други органски
материи, со густина над 0,8 gr/cm3
Фибер плочи (освен фибер плочи со средна густина) од
дрво или други дрвенести материјали, агломерирани
или неагломерирани со смоли или со други органски
материи, со густина над 0,5 gr/cm3 до 0,8 gr/cm3
Фибер плочи (освен фибер плочи со средна густина) од
дрво или други дрвенести материјали, агломерирани
или неагломерирани со смоли или со други органски
материи, со густина до 0,5 gr/cm3
Фурнир и шпер-плочи и друго дрво бичено по
должината, сечено или лупено, со дебелина помала и
еднаква на 6 mm
Фурнир и шпер-плочи и друго дрво бичено по
должината, сечено или лупено, со дебелина помала
или еднаква на 6 mm, споено на рабовите, стругано
или брусено
Фурнир и шпер-плочи од дрво бичено по должината,
сечено или лупено, со дебелина помала или еднаква
на 6 mm, освен споено на рабовите, стругано или
брусено
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16.21.22
16.21.22.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Згустено (збиено) дрво, во форма на блокови, плочи,
ленти или профили
Згустено (збиено) дрво, во форма на блокови, плочи,
ленти или профили

16.22

Производство на паркет

16.22.10

Паркетни плочи

16.22.10.30.00
16.22.10.60.70

Составени паркетни плочи, од дрво, за мозаични
подови
Составени паркетни плочи, од дрво (освен за мозаични
подови)

Единица
мерка

HS/CN-2015

m3

4413

m2

4418 71

m2

4418[.72 + .79]

16.22.10.60.01

Дабов паркет, полн

m2

4418[.72 + .79]

16.22.10.60.02

Буков паркет, полн

m2

4418[.72 + .79]

16.22.10.60.03

Јасенов паркет, полн

m2

4418[.72 + .79]

16.22.10.60.04

Друг паркет, полн

m

4418[.72 + .79]

16.23

Производство на друга градежна столарија и подови

16.23.11

Прозорци, врати-прозорци и нивни рамки, врати и
нивни рамки и прагови од дрво

16.23.11.10.00

Прозорци и нивни рамки, од дрво

парч.

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

16.23.11.50.00

Врати, нивни рамки и прагови, од полно дрво

парч.

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

16.23.12
16.23.12.00.00
16.23.19
16.23.19.00.00

Оплата за бетонски работи во градежништвото и
шиндра, од дрво
Оплати за бетонски работи во градежништвото и
шиндра за покривање покриви, од дрво
Градежна столарија и производи од дрво, неспомнати
на друго место
Градежна столарија и други производи од дрво,
неспомнати на друго место

2

t

t; m3

4418[.40 + .50]

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

16.23.20

Монтажни куќи од дрво

16.23.20.00.00

Монтажни куќи од дрво

16.24

Производство на дрвена амбалажа

16.24.11

Палети, палети-сандаци и друга амбалажа за товар,
од дрво

16.24.11.33.00

Рамни палети и палетни држачи (карики), од дрво

m3; парч. 4415 20 20

16.24.11.35.00

Сандаци и друга амбалажа за товар, од дрво

m3; парч. 4415 20 90

16.24.12

Буриња и бочварски производи од дрво

16.24.12.00.00

Буриња, бочви, каци, ведра и слично, и нивни делови,
од дрво

16.24.13

Друга дрвена амбалажа и нејзини делови

16.24.13.20.00

Сандаци, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за
пакување, од дрво

m3; t

4415 10 10

16.24.13.50.00

Калеми за кабли, од дрво

m3; t

4415 10 90

16.29

16.29.11

16.29.11.30.00
16.29.11.80.00

Производство на останати производи од дрво;
производство на предмети од плута, слама и
плетарски материјал
Алати, куќишта за алати, држачи за алати, куќишта
и држачи за метли и четки, блокови за производство
на лулиња за пушење, калапи за обувки и чизми, од
дрво
Алати, куќишта и држачи за алати, држачи за метли и
четки, калапи за чевли и чизми, од дрво
Грубо обликувани форми на дрво или корења, за
производство на лулиња за пушење
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t

4416

kg; парч. 4417
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Главна
индустриска
група

Назив

16.29.12

Трпезни и кујнски садови и прибор од дрво

16.29.12.00.00

Трпезни и кујнски садови и прибор, од дрво

Единица
мерка

kg; m3

Ситни галантериски производи и украси од дрво,
кутии за накит, прибор за јадење, статуети и други
украси, од дрво
Ситни галантериски производи и украси од дрво, кутии
за накит, прибор за јадење, статуети и други украси од kg; парч.
дрво
Дрвени рамки за слики, фотографии, огледала и
слични предмети и други производи од дрво
Дрвени рамки за слики, фотографии, огледала и
илј.m;
слични предмети
илј.парч.
Други производи од дрво (освен палетни држачи
илј.парч.
(карики) и мртовечки сандаци)
Природна плута, со симнат надворешен слој или
грубо обликувана или во блокови, плочи, листови,
ленти; дробена, гранулирана или мелена плута;
отпадоци од плута
Отпадоци од плута, дробена, гранулирана или мелена
kg
плута
Природна плута, со симнат надворешен слој или грубо
kg
обликувана или во блокови, плочи, листови, ленти

16.29.13

16.29.13.00.00
16.29.14
16.29.14.20.00
16.29.14.91.00

16.29.21

16.29.21.30.00
16.29.21.50.00

HS/CN-2015

4419[.00(.10 + .90)]

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

4414[.00(.10 + .90)]
4421[.10 + .90(.91 + .97)] + 6603 90 10

4501 90
4502

16.29.22

Производи од природна плута

16.29.22.50.00

Чепови од природна плута

kg

4503[.10(.10 + .90)]

16.29.22.90.00

Други производи од природна плута

kg

4503 90

kg

4504 10 11

kg

4504 10 19

kg

4504[.10(.91 + .99)]

kg

4504[.90(.20 + .80)]

Блокови, плочи, листови, ленти, плочки од сите
форми, валјаци со полн пресек, од агломерирана
плута
Чепови и затки, цилиндрични, за пенливи вина, од
агломерирана плута, вклучувајќи ги и оние со дискови
од природна плута
Чепови и затки, цилиндрични, од агломерирана плута,
(освен за пенливи вина)
Валјаци со полн пресек, блокови и плочки од сите
форми, од агломерирана плута
Агломерирана плута; производи од агломерирана
плута, неспомнати на друго место
Агломерирана плута; други производи од
агломерирана плута, неспомнати на друго место
Производи од слама, прачки и други материјали за
плетење; кошници и слични производи

16.29.23

16.29.23.20.00
16.29.23.50.00
16.29.23.80.00
16.29.24
16.29.24.00.00
16.29.25

16.29.25.00.00

Производи од слама, прачки и други материјали за
плетење, кошници и слични производи

17

Производство на хартија и производи од хартија

17.1

AI

Производство на целулоза (пулпа), хартија и картон

17.11

Производство на целулоза (пулпа)

17.11.11

Хемиска дрвна целулоза, растворлива

17.11.11.00.00

Хемиска дрвна целулоза, растворлива

17.11.12
17.11.12.00.00

68

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 +
.90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90)
kg; парч.
+ .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] +
4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90]

Хемиска дрвна целулоза, каустична или сулфатна,
освен растворлива
Хемиска дрвна целулоза, каустична или сулфатна,
освен растворлива

t 90%
4702
сува мат.

t 90%
4703[.11 + .19 + .21 + .29]
сува мат.
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Главна
индустриска
група

Назив

17.11.13

Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен
растворлива

17.11.13.00.00

Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен растворлива

17.11.14

17.11.14.00.00

Механичка дрвна целулоза; полухемиска дрвна
целулоза; целулоза од други влакнести целулозни
материјали, освен од дрво
Механичка дрвна целулоза, полухемиска дрвна
целулоза, целулоза од други влакнести целулозни
материјали, освен од дрво

17.12

Производство на хартија и картон

17.12.11

Хартија за весници, во ролни или листови

17.12.11.00.00

Весникарска хартија, во ролни или листови

17.12.12

Рачно изработена хартија или картон

17.12.12.00.00

Рачно изработена хартија или картон

17.12.13

17.12.13.00.00
17.12.14
17.12.14.10.00
17.12.14.35.00

17.12.14.39.00

17.12.14.50.00
17.12.14.70.00
17.12.20

17.12.20.30.00

17.12.20.55.00

17.12.20.57.00

Хартија и картон кои се користат како подлога за
фотоосетлива, топлотноосетлива и електроосетлива
хартија; хартиена подлога за карбонска хартија;
хартиена подлога за тапети
Хартија и картон што се користат како подлога за
фотоосетлива, топлотноосетлива или електроосетлива
хартија; карбонизирана подлога за хартија; хартиена
подлога за тапети

Единица
мерка

HS/CN-2015

t 90%
4704[.11 + .19 + .21 + .29]
сува мат.

t 90% 4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 +
сува мат. .30 + .91 + .92 + .93]

t

4801

t

4802 10

t

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

t

4802 54

t

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

t

4802[.56(.20 + .80) + .57]

t

4802[.58(.10 + .90)]

t

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

t

4803 00 10

t

4803 00 31

t

4803 00 39

t

4803 00 90

t

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

Друга хартија и картон за графичка намена
Графичка хартија и картон, со содржина на механички
добиени влакна до 10 % и со маса до 40 gr/m2
Графичка хартија и картон, со содржина на механички
добиени влакна до 10 % и со маса од 40 до 150 gr/m2,
во ролни
Графичка хартија и картон, со содржина на механички
добиени влакна до 10 % и со маса од 40 до 150 gr/m2,
во листови
Графичка хартија и картон, со содржина на механички
добиени влакна до 10 % и со маса поголема од 150 gr/
m2
Графичка хартија и картон, со содржина на механички
добиени влакна над 10 %
Тоалетна хартија, хартија за отстранување на шминка,
хартија за крпи и салфети, целулозна вата, листови и
ленти од целулозни влакна
Целулозна вата за употреба во домаќинството или за
санитарни цели, во ролни со широчина над 36 cm или
во листови со квадратна или правоаголна форма, со
најмалку една страна над 36 cm
Креп-хартија за употреба во домаќинството или за
санитарни цели, во ролни со широчина над 36 cm или
во листови со квадратна или правоаголна форма, со
најмалку една страна над 36 cm, со маса до 25 gr/m2
Креп-хартија за употреба во домаќинството или за
санитарни цели, во ролни со широчина над 36 cm или
во листови со квадратна или правоаголна форма, со
најмалку една страна над 36 cm, со маса над 25 gr/m2

17.12.20.90.00

Друга хартија за употреба во домаќинството

17.12.31

Крафтлајнер, небелен, непремачкан

17.12.31.00.00

Крафтлајнер во ролни или листови, небелен,
непремачкан (освен за пишување, печатење или други
графички цели)
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Главна
индустриска
група

Назив

17.12.32

Белен крафтлајнер; премачкан крафтлајнер

17.12.32.00.00

Друг крафтлајнер во ролни или листови, белен,
премачкан (освен за пишување, печатење или други
графички цели)

17.12.33

Полухемиска флутинг хартија

17.12.33.00.00

Полухемиска флутинг хартија

17.12.34

Рециклирана флутинг хартија и друга флутинг хартија

17.12.34.00.00

Рециклирана флутинг хартија и друга флутинг хартија

17.12.35

Тестлајнер хартија (рециклиран линер картон)

17.12.35.20.00

17.12.35.40.00
17.12.41
17.12.41.20.00
17.12.41.40.00
17.12.41.60.00
17.12.41.80.00
17.12.42
17.12.42.20.00
17.12.42.40.00
17.12.42.60.00
17.12.42.80.00
17.12.43
17.12.43.30.00
17.12.43.60.00
17.12.44
17.12.44.00.00

Повеќеслојна хартија и картон (тестлајнер хартија),
непремачкани, со маса до 150 gr/m2, во ролни или
листови
Повеќеслојна хартија и картон (тестлајнер хартија),
непремачкани, со маса над 150 gr/m2, во ролни или
листови
Непремачкана крафт-хартија; крафт-хартија за вреќи,
набрана (крепирана или плисирана)
Небелена, непремачкана крафт-хартија за вреќи (освен
за пишување, печатење или други графички цели)
Друга крафт-хартија за вреќи, освен небелена (освен за
пишување, печатење или други графички цели)
Друга крафт-хартија и картон, со маса до 150 gr/m2
(освен за пишување, печатење или други графички
цели)
Крепирана или плисирана крафт-хартија за вреќи, во
ролни или листови
Сулфитна обвивна хартија и друга непремачкана
хартија (освен хартија за пишување, печатање или
друга графичка намена)
Сулфитна обвивна хартија, во ролни или листови
Друга хартија и картон, непремачкана, во ролни или
листови, со маса до 150 gr/m2
Друга хартија и картон, непремачкана, во ролни или
листови, со маса од 150 gr/m2 до 225 gr/m2
Друга хартија и картон, непремачкана, во ролни или
листови, со маса над 225 gr/m2

HS/CN-2015

t

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

t

4805 11

t

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

t

4805 24

t

4805 25

t

4804[.21(.10 + .90)]

t

4804[.29(.10 + .90)]

t

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

t

4808 40 00a

t

4805 30

t

4805 91

t

4805 92

t

4805[.93(.20 + .80)]

t

4805 40

t

4805 50

t

4813[.90(.10 + .90)]

t

4804 59 90

t

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 +
.59(.10)]

Филтер-хартија и картон; филц-хартија
Филтер-хартија и картон, во ролни или листови,
непремачкани
Филц-хартија и картон, непремачкани, во ролни или
листови
Хартија за цигари, несечена во одредена големина
или во форма на ливчиња или цевчиња
Хартија за цигари (освен во форма на ливчиња или
цевчиња), во ролни, со широчина над 5 cm

17.12.51

Непремачкан картон, сив од внатрешната страна

17.12.51.10.00

Непремачкан картон, сив од внатрешната страна

17.12.59

Друг непремачкан картон

17.12.59.10.00

Друг непремачкан картон
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мерка
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17.12.60

17.12.60.00.00
17.12.71
17.12.71.00.00
17.12.72
17.12.72.00.00
17.12.73

17.12.73.36.00

17.12.73.60.00

17.12.73.75.00

17.12.73.79.00

17.12.74

17.12.74.00.00

17.12.75

17.12.75.00.00

17.12.76

17.12.76.00.00

17.12.77

17.12.77.10.00

Главна
индустриска
група

Назив
Пергаментна хартија, непропустлива хартија за
маснотии, паус хартија, кристална и друга глазирана
проѕирна или полупроѕирна хартија
Пергаментна хартија, непропустлива хартија за
маснотии, паус-хартија, кристална и друга глазирана
проѕирна или полупроѕирна хартија
Сложена хартија и картон, површински непремачкана
ниту импрегнирана
Сложена хартија и картон, во ролни или листови
Хартија и картон, крепирани, плисирани, релјефни
или дупчени
Хартија и картон, набрани (крепирани или плисирани),
релјефни или дупчени
Хартија и картон за пишување, печатење или други
графички намени, премачкани со каолин или други
неоргански материи
Премачкана хартија и картон што се користат како
основа за фото, топлотна и електроосетлива хартија,
со содржина на механички или хемиско механички
добиени влакна до 10 % или помалку, и хартии и
картони што се користат за пишување, печатење или за
други графички цели, со маса до 150 gr/m2
Премачкана хартија, со мала маса, за пишување,
печатење или за други графички цели, со содржина на
механички добиени влакна над 10 %
Друга премачкана хартија за пишување, печатење или
за други графички цели, со содржина на механички
добиени влакна над 10 %, во ролни
Друга премачкана хартија за пишување, печатење или
за други графички цели, со содржина на механички
добиени влакна над 10 %, во листови
Крафт хартија (освен за пишување, печатење или за
друга графичка намена) премачкана со каолин или
други неоргански материи
Крафт-хартија (освен за пишување, печатење или за
други графички цели), премачкана со каолин или други
неоргански материи
Крафт картон (освен за пишување, печатење или за
друга графичка намена) премачкан со каолин или
други неоргански материи
Крафт-картон (освен за пишување, печатење или за
други графички цели), премачкан со каолин или други
неоргански материи
Карбонска хартија, самокопирачка хартија и друга
хартија за копирање или пренесување, во ролни или
листови
Карбонска хартија, самокопирачка хартија и друга
хартија за копирање или пренесување, во ролни или
листови
Хартија, картон, целулозна вата, листови и ленти
од целулозни влакна, премачкани, импрегнирани,
прекриени, површински обоени, украсени или
печатени, во ролни или листови
Хартија и картон, импрегнирани со катран, битумен
или асфалт, во ролни или листови

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

t

4807[.00(.30 + .80)]

t

4808[.40(.00b) + .90]

t

4810[.13 + .14 + .19]

t

4810 22

t

4810 29 30

t

4810 29 80

t

4810 31

t

4810[.32(.10 + .90)]

t

4809[.20 + .90]

t

4811 10

17.12.77.33.00

Самолеплива хартија и картон во ролни или листови

t

4811[.41(.20 + .90)]

17.12.77.35.00

Гумирана хартија и картон, освен самолепливи, во
ролни или листови

t

4811 49
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Главна
индустриска
група

Белена хартија и картон, во ролни или листови,
премачкани, импрегнирани или прекриени со
пластични маси, со маса над 150 gr/m2 (освен со
лепила)
Друга хартија и картон, во ролни или листови,
премачкани, импрегнирани или прекриени со
пластични маси (освен со лепила, белени и со маса над
150 gr/m2)
Хартија и картон, премачкани, прекриени или
импрегнирани со восок, парафински восок, стеарин,
масло или глицерин, во ролни или листови
Друга хартија и картон, премачкани, неспомнати на
друго место
Картон, сив од внатрешната страна (освен картон за
пишување, печатење или други графички намени)
премачкан со каолин или со други неоргански
материии
Крафт-хартија или крафт-картон, премачкани од едната
или од двете страни со каолин или други неоргански
материи, во ролни или квадратни или правоаголни
страни од која било димензија (освен за пишување,
печатење или за други графички цели)

17.12.77.55.00

17.12.77.59.00

17.12.77.70.00
17.12.77.80.00

17.12.78

17.12.78.20.00

17.12.78.50.00

Друга повеќеслојна хартија и картон, премачкани
Друг картон (освен за пишување, печатење и други
графички намени) премачкан со каолин или со други
неоргански материи
Повеќеслојна хартија и картон, премачкани, белени во
сите слоеви
Повеќеслојна хартија и картон, премачкани, само со
еден белен надворешен слој
Премачкувачка хартија и картон, неспомнати на друго
место

17.12.79
17.12.79.53.00
17.12.79.55.00
17.12.79.70.00
17.2

Назив

AI

Производство на брановидна хартија и картон и на
амбалажа од хартија и картон

17.21.11

Брановиден картон, во ролни или листови

17.21.11.00.00

Брановидна хартија и картон, во ролни или листови

17.21.12

Вреќи и ќеси од хартија

17.21.12.50.00
17.21.13
17.21.13.00.00
17.21.14
17.21.14.00.00
17.21.15
17.21.15.30.00
17.21.15.50.00
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HS/CN-2015

t

4811 51

t

4811 59

t

4811 60

t

4811 90

t

4810 39

t

4810 92 90

t

4810 92 10

t

4810 92 30

t

4810[.99(.10 + .80)]

t

4808 10

t; илј.
парч.

4819 30

t; илј.
парч.

4819 40

t

4819 10

t

4819 20

t

4819 50

t

4819 60

Производство на предмети од хартија и картон

17.21

17.21.12.30.00

Единица
мерка

Вреќи и ќеси, со широчина на основата од 40 cm или
поголема, од хартија, картон, целулозна вата или
листови од целулозни влакна
Други вреќи и ќеси од хартија, картон, целулозна вата
или листови од целулозни влакна
Кутии и слична амбалажа од брановидна хартија и
картон
Кутии и слична амбалажа од брановидна хартија или
картон
Кутии на склопување и слична амбалажа од
небрановидна хартија и картон
Кутии на склопување и слична амбалажа од
небрановидна хартија или картон
Регистратори и други производи од хартија и картон,
за канцеларии, продавници и слично
Друга амбалажа, вклучувајќи и обвивки за плочи,
неспомната на друго место
Регистратори и други производи од хартија или картон,
за канцеларии, продавници и слично
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17.22

17.22.11
17.22.11.20.00
17.22.11.40.00
17.22.11.60.00
17.22.11.80.00

17.22.12

17.22.12.10.00
17.22.12.20.00
17.22.12.30.00
17.22.12.40.00
17.22.12.50.00
17.22.12.90.00
17.22.13
17.22.13.00.00
17.23
17.23.11

17.23.11.00.00

17.23.12
17.23.12.30.00
17.23.12.50.00
17.23.12.70.00
17.23.13
17.23.13.13.00
17.23.13.15.00

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на предмети за санитарни и тоалетни
потреби за домаќинствата
Тоалетна хартија, шамивчиња, ливчиња за
отстранување на шминка, крпи, прекривки за маса и
салфети, од хартија, целулозна вата или листови од
целулозни влакна
Тоалетна хартија
Шамивчиња, ливчиња за отстранување шминка, од
хартија, целулозна вата и од листови од целулозни
влакна
Рачни крпи од хартија, целулозна вата и листови од
целулозни влакна
Прекривки за маси и салвети од хартија, целулозна
вата и листови од целулозни влакна
Хигенски крпи и тампони, шамивчиња и пелени за
бебиња и слични санитарни предмети или облека
и прибор за облека, од хартија, целулозна вата и
листови од целулозни влакна
Хигиенски крпи и тампони, шамивчиња и пелени за
бебиња и слични санитетски производи, од вата
Хигиенски крпи и тампони и слични производи од
хартија, целулозна вата и листови од целулозни влакна
Шамивчиња и пелени за бебиња и слични хигиенски
предмети од хартија, целулозна вата и од листови од
целулозни влакна
Други видови вата и производи од неа
Предмети и прибор за облекување од хартија,
целулозна вата и од листови од целулозни влакна
(освен шамивчиња и капи)
Други производи од хартија за домаќинството и за
хигиенска или медицинска употреба
Послужавници, чинии, вагани, чаши, филџани и
слично, од хартија и картон
Послужавници, чинии, вагани, чаши, филџани и
слично, од хартија или картон

t

4818[.10(.10 + .90)]

t

4818 20 10

t

4818[.20(.91 + .99)]

t

4818 30

t

9619 00 30

t

9619[.00(.71 + .75 + .79)]

t

9619[.00(.81 + .89)]

t

5601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29]

t

4818 50

t

4818[.90(.10 + .90)]

t

4823[.61 + .69(.10 + .90)]

t

4816[.20 + .90]

kg

4817 10

kg

4817 20

kg

4817 30

t

4820 10 10

t

4820 10 30

Производство на канцелариски материјал од хартија
Карбон хартија, самокопирачка хартија и друга
хартија за копирање и пренесување; матрици за
умножување и офсет плочи, од хартија
Карбон хартија, самокопирачка хартија и друга хартија
за копирање и пренесување; матрици за умножување
и офсет плочи, од хартија; гумирана или самолеплива
хартија
Пликови, дописници, поштенски картички и карти
за допишување, од хартија или картон; сетови за
допишување во кутии, кесички, нотеси и слични
пакувања, од хартија или картон
Поштенски пликови од хартија или картон
Писма-картички, едноставни поштенски картички и
картички за допишување, од хартија или картон
Сетови за допишување во кутии, ќесички, нотеси и
слични пакувања, од хартија или картон
Регистри, книговодствени книги, корици за книги,
обрасци и други канцелариски предмети од хартија
или картон
Регистри, книговодствени книги, книги за порачки и
признаници, од хартија или картон
Нотеси, агенди, меморандум-блокови, од хартија или
картон
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17.23.13.17.00
17.23.13.19.00
17.23.13.30.00
17.23.13.50.00
17.23.13.70.00
17.23.13.80.00
17.23.13.90.00
17.23.14

17.23.14.00.00
17.24
17.24.11
17.24.11.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Роковници, од хартија или картон
Службени книги, адресари, телефонски именици и
слични производи, од хартија или картон
Тетратки, вежбанки, блокови и слични производи, од
хартија или картон
Класери (освен корици за книги), папки и корици за
досиеја, од хартија или картон
Деловни обрасци во повеќе примероци и сетови со
влошки од карбонизирана хартија или картон
Албуми за мостри, колекции на марки и фотографии,
од хартија и картон
Впивачка хартија и обвивки за книги, од хартија и
картон
Друга хартија и картон кој се користи за пишување,
печатење или други графички намени, печатени,
релјефни или дупчени
Друга хартија и картон кој се користи за пишување,
печатење или други графички намени, печатени,
релјефни или дупчени
Ѕидни тапети и слични облоги од хартија; проѕирна
хартија за прозорци (витрофании)
Ѕидни тапети и слични облоги од хартија; проѕирна
хартија за прозорци (витрофании)
Ѕидни тапети од текстил

17.24.12.00.00

Ѕидни тапети од текстил

17.29

Производство на други предмети од хартија и картон

17.29.11

Етикети од хартија или картон

17.29.11.20.00

Печатени етикети, од хартија или картон, самолепливи

17.29.11.60.00
17.29.11.80.00

Печатени етикети, од хартија или картон (освен
самолепливи)
Непечатени етикети, од хартија или картон,
самолепливи
Непечатени етикети, од хартија или картон, од сите
видови (освен самолепливи)

17.29.12

Филтер блокови, плочи и табли, од хартиена маса

17.29.12.00.00

Филтер-блокови, плочи и табли, од хартиена маса

17.29.19

17.29.19.10.00
17.29.19.20.00
17.29.19.30.00

HS/CN-2015

t

4820 10 50

t

4820 10 90

t

4820 20

t

4820 30

t

4820 40

t

4820 50

t

4820 90

t

4823 90 40

t

4814[.20 + .90(.10 + .70)]

t

5905[.00(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

t

4821 10 10

t

4821 10 90

t

4821 90 10

t

4821 90 90

t

4812

t

4813[.10 + .20]

t

4822 10

t

4822 90

Производство на ѕидни тапети

17.24.12

17.29.11.40.00

Единица
мерка

Хартија за цигари; вретена, макари, цевчиња и
слични подлоги; филтер хартија и картон; други
предмети од хартија и картон, неспомнати на друго
место
Хартија за цигари во ролни со широчина до 5 cm или
во форма на ливчиња или цевчиња
Вретена, макари, цевчиња и слични подлоги од хартија
или картон, за намотување на текстилно предиво
Вретена, макари, цевчиња и слични подлоги од
хартија или картон (освен за намотување на текстилно
предиво)

17.29.19.51.00

Филтер-хартија и картон, сечени во одредени форми

t

4823 20

17.29.19.55.00

Ролни, листови и дискови од хартија или картон,
печатени за саморегистрирачки апарати

t

4823 40

17.29.19.57.00

Леени или пресувани производи од хартиена маса

t

4823[.70(.10 + .90)]

17.29.19.85.00

Други производи од хартија и картон, неспомнати на
друго место

t

4823 90 85
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Главна
индустриска
група

CN

Печатење на весници

18.11.10

Услуги за печатење на весници

18.11.10.00.00

Печатење на весници, списанија и други периодични
публикации што излегуваат најмалку четири пати
неделно

18.12

Друго печатење

18.12.11.00.00
18.12.12
18.12.12.30.00
18.12.12.50.00
18.12.13
18.12.13.00.00

18.12.14
18.12.14.07.00
18.12.14.14.00
18.12.14.21.00
18.12.14.28.00
18.12.14.35.00
18.12.14.42.00

HS/CN-2015

Печатење и услужни дејности во врска со печатење

18.11

18.12.11

Единица
мерка

Печатење и репродукција на снимени медиуми
(записи)

18
18.1

Назив

Услуги за печатење на поштенски марки, таксени
марки, правни документи, телефонски картички,
чекови и други хартии од вредност и слично
Поштенски марки, чекови, формулари, банкноти,
акции, обврзници и слични документи
Услуги за печатење на рекламни каталози, проспекти,
постери и друг печатен рекламен материјал
Печатење на комерцијални каталози
Печатење на рекламен трговски материјал (освен
комерцијални каталози)
Печатење на списанија и периодични публикации
што излегуваат помалку од четири пати неделно
Печатење на весници, списанија и периодични
публикации што излегуваат помалку од четири пати
неделно
Услуги за печатење на книги, мапи, хидрографски и
слични карти (мапи) од сите видови, слики, цртежи и
фотографии, разгледници
Печатење на книги, брошури, памфлети и сличен
печатен материјал, на една страна
Печатење на книги, брошури, памфлети и сличен
печатен материјал (освен на една страна)
Печатење на детски сликовници, за цртање или боење
Печатење на речници и енциклопедии и нивни
продолженија
Печатење на географски, хидрографски и слични карти,
во форма на книга
Печатење на географски, хидрографски и слични карти
(освен во форма на книга)

t; илј.
парч.

…

t

…

t; парч.

…

t; парч.

…

t; илј.
парч.

…

t; парч.

…

t; парч.

…

t; парч.

…

t; парч.

…

t; парч.

…

t; парч.

…

18.12.14.49.00

Печатење на поштенски картички, илустрирани или не

t; парч.

…

18.12.14.56.00

Печатење на поштенски картички за лични поздрави,
пораки или соопштенија, илустрирани или не, со или
без плико или украс

t; парч.

…

18.12.14.63.00

Печатење на слики, цртежи и фотографии

t; парч.

…

18.12.19

Други услуги за печатење, неспомнати на друго место

18.12.19.10.00

Печатење на календари, од сите видови, вклучувајќи и
календар-блокови

t; парч.

…

18.12.19.20.00

Печатени музички дела

t; парч.

…

18.12.19.30.00

Печатење на хартија за пресликување (декалкомании)

t; парч.

…

18.12.19.90.00

Друг вид на печатење, неспомнат на друго место

t; парч.

…

18.13

Услужни дејности во врска со печатењето и
објавувањето

18.13.10

Услуги за подготовка на печатење

18.13.10.00.00

Услуги за сложување и изработка на плочи за печатење

t; ефек.
час.

…

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

75

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив
Печатарски плочи, цилиндри и други втиснати
подлоги за печатење
Печатарски компоненти (печатарски букви, клишеа,
плочи, цилиндри и други печатарски форми)

18.13.20
18.13.20.00.00
18.13.30

Помошни услуги поврзани со печатење

18.13.30.00.00

Други услужни активности во врска со печатењето

18.14

Книговезни и сродни услуги

18.14.10

Книговезни и слични услуги

18.14.10.30.00

18.14.10.50.00
CN

Репродукција на снимени медиуми

18.20.10

Услуги за умножување (репродукција) на звучни
записи

18.20.10.10.00

Репродукција на грамофонски плочи со звучни записи

18.20.10.50.00
18.20.10.70.00
18.20.20
18.20.20.50.00
18.20.20.70.00
18.20.30

18.20.30.70.00

19.10.20.00.00
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…

парч.

…

Репродукција на компакт-дискови со звучни записи

парч.

…

Услуги за умножување (репродукција) на видео
записи
Репродукција на магнетни ленти со видеозаписи, со
широчина поголема од 6,5 mm
Репродукција на звучни и видеозаписи на дискови или
на друга подлога (освен на магнетни ленти)

парч.

…

парч.

…

парч.

…

парч.

…

парч.

…

Производство на кокс и рафинирани нафтени
производи

19

19.10.20

парч.

Репродукција на компјутерски записи на магнетни
ленти со информации за обработка на податоци, со
широчина до 4 mm
Репродукција на компјутерски записи на магнетни
ленти со информации за обработка на податоци, со
широчина над 4 mm
Репродукција на други компјутерски записи со
информации за обработка на податоци

18.20.30.50.00

19.10.10.00.00

…

Услуги за умножување (репродукција) на софтвер

18.20.30.30.00

19.10.10

ефек.час. …

парч.

Репродукција на магнетни ленти со звучни записи, со
широчина до 4 mm
Репродукција на магнетни ленти со звучни записи, со
широчина од 4 mm до 6,5 mm

18.20.10.30.00

19.10

8442[.50(.20 + .80)]

Репродукција на снимени медиуми

18.20

19.1

t; ефек.
час.

HS/CN-2015

Книговезни работи и довршување книги и слични
производи (виткање, составување, лепење, опшивање, ефек.час. …
укоричување)
Книговезни работи и довршување на брошури,
списанија, каталози, примероци и рекламен материјал
ефек.час. …
(вклучувајќи превиткување, сложување, лепење,
шиење, сечење, укоричување)
Други книговезни работи и довршување (довршување
ефек.час. …
на печатени хартии и картон)

18.14.10.10.00

18.2

Единица
мерка

AE

Производство на производи од печка за коксирање
Производство на производи од печка за коксирање
Кокс и полукокс од јаглен, лигнит или тресет; ретортен
јаглен
Кокс и полукокс од јаглен, лигнит или тресет; ретортен
јаглен
Катран добиен со дестилација на јаглен, лигнит или
тресет; други минерални катрани
Катран добиен со дестилација на јаглен, лигнит, тресет
и други минерални катрани

t

2704

t

2706
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Главна
индустриска
група

Назив

19.10.30

Смола и кокс од смола

19.10.30.00.00

Смола и кокс од смола добиени од катран на камен
јаглен или од други минерални катрани

19.2

AE

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

2708

t

2701 20

t

2702 20

t

2703

Производство на рафинирани нафтени производи

19.20

Производство на рафинирани нафтени производи

19.20.11

Брикети и слични цврсти горива од камен јаглен

19.20.11.00.00

Брикети и слични цврсти горива од камен јаглен

19.20.12

Брикети и слични цврсти горива од лигнит

19.20.12.00.00

Брикети и слични цврсти горива од лигнит

19.20.13

Брикети и слични цврсти горива од тресет

19.20.13.00.00

Брикети и слични цврсти горива од тресет

19.20.21

Моторен бензин

19.20.21.50.00

Безоловен моторен бензин

t

2710 12 4

19.20.21.70.00

Оловен моторен бензин

t

2710 12 5

19.20.22

Авио-бензин

19.20.22.00.00

Авионски бензин

t

2710 12 31

19.20.23

Вајт-шпирит

19.20.23.00.00

Лесни нафтени масла, лесни деривати, неспомнати на
друго место

t

2710 12 21

19.20.24

Горива за млазни мотори од бензиски тип и керозин

19.20.24.00.70

Горива за млазни мотори од бензиски тип и керозин

t

2710 [.12.70 + .19.21]

19.20.24.00.01

Млазно гориво, од бензински тип

t

2710 12 70

19.20.24.00.02

Млазно гориво, од керозински тип

t

2710 19 21

19.20.25

Нафта

19.20.25.00.00

Нафта

t

2710.12 (.1 + .25 + .90)

19.20.26

Гасни масла

19.20.26.50.00

Дизел за транспорт

t

19.20.26.70.00

Нафта за ложење (екстра лесно)

t

19.20.26.90.00

Други гасни масла

t

19.20.27
19.20.27.00.00

Средни нафтени масла, средни деривати, неспомнати
на друго место
Средни нафтени масла, средни деривати, неспомнати
на друго место

t

2710.19 (.3 + .4) + 2710.20(.11 + 15 + .17 +
.19)
2710.19 (.3 + .4) + 2710.20(.11 + 15 + .17 +
.19)
2710.19 (.3 + .4) + 2710.20(.11 + 15 + .17 +
.19)

2710[.19 (.1 + .25 + .29)]

19.20.28

Масла за ложење, неспомнати на друго место

19.20.28.50.00

Мазут, со содржина на сулфур до 1 %

t

19.20.28.70.00

Мазут, со содржина на сулфур над 1 %

t

Масла за подмачкување; тешки нафтени деривати,
неспомнати на друго место
Масла за подмачкување за употреба во посебни
процеси
Други масла за подмачкување (за мотори, компресори,
хидраулика, редуктори и друго)

t

2710.19 (.7 + .8 + .9)

t

2710.19 (.7 + .8 + .9)

19.20.29
19.20.29.30.00
19.20.29.50.00
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2710.19 (.5 + .6) + 2710.20(.31 + .35 + .39 +
.90)
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Главна
индустриска
група

Назив

19.20.31

Пропан и бутан, течни

19.20.31.00.00

Течен нафтен гас (пропан, бутан)

19.20.32

Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен

19.20.32.00.00

Рафинериски гас: етилен, пропилен, бутилен, бутадиен
и други незаситени гасовити јаглеводороди

19.20.41

Вазелин; парафин; нафтени и други восоци

19.20.41.00.00

Вазелин, парафин, нафтени и други восоци

19.20.42

Нафтен кокс; битумен од нафта и други остатоци од
нафтени масла

19.20.42.40.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

2711 [.12 + .13]

t

2711.14

t

2712

Нафтен кокс

t

2713

19.20.42.50.00

Битумен од нафта

t

2713

19.20.42.70.00

Други остатоци од нафта

t

2713

20

Производство на хемикалии и хемиски
производи

20.1

AI

Производство на основни хемикалии, ѓубрива и
азотни соединенија, пластика и синтетички каучук во
примарни облици

20.11

Производство на индустриски гас

20.11.11

Водород, аргон, ретки гасови, азот и кислород

20.11.11.20.70

Аргон

t; илј.m3 2804 21

20.11.11.20.01

Течен аргон

t; илј.m3 2804 21

20.11.11.20.02

Компримиран аргон

t; илј.m3 2804 21

20.11.11.20.03

Смеса на аргон со други гасови

t; илј.m3 2804 21

20.11.11.20.04

Процесен аргон

t; илј.m3 2804 21

20.11.11.30.00

Ретки гасови, освен аргон

t; илј.m3 2804[.29(.10 + .90)]

20.11.11.50.00

Водород

t; илј.m3 2804 10

20.11.11.60.70

Азот

t; илј.m3 2804 30

20.11.11.60.01

Течен азот

t; илј.m3 2804 30

20.11.11.60.02

Компримиран азот

t; илј.m3 2804 30

20.11.11.60.03

Смеса на азот со други гасови

t; илј.m3 2804 30

20.11.11.60.04

Процесен азот

t; илј.m3 2804 30

20.11.11.70.70

Кислород

t; илј.m3 2804 40

20.11.11.70.01

Течен кислород

t; илј.m3 2804 40

20.11.11.70.02

Компримиран кислород

t; илј.m3 2804 40

20.11.11.70.03

Смеса на кислород со други гасови

t; илј.m3 2804 40

20.11.11.70.04

Процесен кислород

t; илј.m3 2804 40

20.11.12

Јаглен диоксид и други неоргански кислородни
соединенија на неметали

20.11.12.30.00

Јаглен диоксид

t

2811 21

20.11.12.50.00

Сулфур триоксид, диарсен триоксид

t

2811 29 10

20.11.12.70.00

Азотни оксиди

t

2811 29 30

20.11.12.90.00

Други неоргански кислородни соединенија на
неметали

t

2811 29 90

20.11.13

Течен и компримиран воздух

20.11.13.00.00

Течен и компримиран воздух

t

2853 00 30
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Главна
индустриска
група

Назив

20.12

Производство на бои и пигменти

20.12.11

Цинк оксид и пероксид; оксид на титан

20.12.11.30.00

Цинк оксид; цинк пероксид

20.12.11.50.00

Оксиди на титан

20.12.12
20.12.12.00.00
20.12.19
20.12.19.10.00
20.12.19.30.00
20.12.19.50.00

Хромни, манганови, оловни и бакарни оксиди и
хидроксиди
Хромни, манганови, оловни и бакарни оксиди и
хидрооксиди

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

2817

t TiO2

2823

t

2819[.10 + .90(.10 + .90)] + 2820[.10 + .90(.10
+ .90)] + 2824[.10 + .90] + 2825 50

t

2821[.10 + .20]

t

2822

t

2825[.20 + .30 + .40 + .60]

Други метални оксиди, пероксиди и хидроксиди
Оксиди и хидроксиди на железо; земјени бои кои
содржат 70 % или повеќе, по маса, врзано железо,
пресметано како Fe2O3
Оксиди и хидроксиди на кобалт, комерцијални оксиди
на кобалт
Оксиди и хидроксиди на литиум; оксиди и хидроксиди
на ванадиум; оксиди и хидроксиди на никел; оксиди
на германиум и циркониумдиоксид

20.12.19.73.00

Оксиди и хидроксиди на молибден

t

2825 70

20.12.19.75.00

Оксиди на антимон

t

2825 80

t

2825[.90(.11 + .19 + .20 + .40 + .60 + .85)]

20.12.19.90.00

20.12.21

Други неоргански бази, други метални оксиди,
хидроксиди и пероксиди, неспомнати на друго место
Синтетички органски материи за боење и препарати
базирани на нив; синтетички органски производи
од видот на флуоросцентни проѕирни агенси или
луминофори; лакови за боење и препарати базирани
на нив

20.12.21.10.00

Дисперзивни бои и препарати врз нивна база

t

3204 11

20.12.21.20.00

Киселински бои и препарати; нагризувачки бои и
препарати врз нивна база

t

3204 12

20.12.21.30.00

Базни бои и препарати врз нивна база

t

3204 13

20.12.21.40.00

Директни бои и препарати врз нивна база

t

3204 14

20.12.21.50.00

Други синтетички органски материи за боење

t

3204[.15 + .16 + .17 + .19 + .90]

20.12.21.60.00

Синтетички органски производи што се употребуваат
како средства за флуоресцентно осветлување

t

3204 20

20.12.21.70.00

Лак-бои и препарати врз нивна база

t

3205

t

3201[.10 + .20 + .90(.20 + .90)]

t

3203[.00(.10 + .90)]

t

3202 10

t

3202 90

t TiO2

3206 11

20.12.22
20.12.22.50.00
20.12.22.70.00
20.12.23
20.12.23.30.00
20.12.23.50.00
20.12.24
20.12.24.15.00

Екстракти за штавење од растително потекло; танини
и нивни соли, етери, естри и други деривати; средства
за боење од растително или животинско потекло
Екстракти за штавење од растително потекло; танини и
нивни соли, етери, естри и други деривати
Средства за боење од растително или животинско
потекло и препарати врз нивна база
Синтетички органски материи за штавење;
неоргански материи за штавење; препарати за
штавење; ензимски препарати за претштавење
Синтетички органски материи за штавење
Неоргански материи за штавење; препарати за
штавење и ензимски материи за претштавење
Материи за боење, неспомнати на друго место;
неоргански производи што се употребуваат како
луминофори
Пигменти и препарати врз база на титан диоксид, со 80
% или повеќе титан диоксид
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20.12.24.19.00

20.12.24.50.00

20.13

Главна
индустриска
група

Назив
Други пигменти и препарати врз база на титан диоксид
(освен оние со 80 % или повеќе титан диоксид)
Други материи за боење; пигменти и препарати врз
база на неоргански или минерални материи за боење;
неоргански производи кои се употребуваат како
луминофори
Производство на други основни неоргански
хемикалии

Единица
мерка
t TiO2

HS/CN-2015
3206 19

t

3206[.20 + .41 + .42 + .49(.10 + .70) + .50]

20.13.21

Неметали

20.13.21.11.00

Хлор

t

2801 10

20.13.21.16.00

Јод, флуор и бром

t

2801[.20 + .30(.10 + .90)]

20.13.21.20.00

Сулфур, сублимиран или таложен; колоиден сулфур

t

2802

20.13.21.30.00

Јаглен (јагленови саѓи и други форми на јаглен,
неспомнати на друго место)

t

2803

20.13.21.40.00

Бор, телур

t

2804[.50(.10 + .90)]

20.13.21.50.00

Силициум

t

2804[.61 + .69]

20.13.21.80.00

Фосфор, арсен, селен

t

2804[.70 + .80 + .90]

20.13.22

Халогени или сулфурни соединенија на неметали

20.13.22.35.00

Хлориди и оксихлориди на фосфор

t

2812[.10(.11 + .15 + .16 + .18)]

t

2812[.10(.91 + .93 + .94 + .95 + .99) + .90]

t

2813[.10 + .90(.10 + .90)]

t

2805[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .30(.10 + .90)
+ .40(.10 + .90)]

20.13.22.37.00
20.13.22.60.00
20.13.23
20.13.23.00.00
20.13.24

Халогениди и оксихалогениди на неметали, освен на
фосфор
Сулфиди на неметали; комерцијален фосфор
трисулфид
Алкални или земноалкални метали; ретки земјени
метали, скандиум и итриум; жива
Алкални и земноалкални метали, ретки земјени
метали, скандиум и итриум; жива
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентооксид;
други неоргански киселини; силикони и сулфурен
диоксид

20.13.24.13.00

Хлороводород (хлороводородна киселина)

t HCl

2806 10

20.13.24.15.00

Хлоросулфонска киселина

t

2806 20

20.13.24.34.00

Сулфурна киселина; Олеум

t H2SO4

2807

20.13.24.53.00

Дифосфор пентоксид

t P2O5

2809 10

20.13.24.55.00

Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

t P2O5

2809 20

20.13.24.60.00

Оксиди на бор, борни киселини, други неоргански
киселини, освен флуороводородна киселина

20.13.24.73.00

Флуороводород (флуороводородна киселина)

t HF

2811 11

20.13.24.75.00

Силициум диоксид

t SiO2

2811 22

20.13.24.77.00

Сулфур диоксид

t SO2

2811 29 05

t

2810[.00(.10 + .90)] + 2811[.19(.10 + .20 +
.80)]

Оксиди, хидроксиди и пероксиди; хидразини и
хидроксиламини и нивни неоргански соли
Натриум хидроксид (каустична сода), во цврста
состојба
Натриум хидроксид во воден раствор (растворена сода
или течна сода)

t NaOH

2815 11

t NaOH

2815 12

20.13.25.30.00

Калиум хидроксид (каустична поташа)

t KOH

2815 20

20.13.25.50.00

Пероксиди на натриум или калиум

t

2815 30

20.13.25.60.00

Магнезиум хидроксид и пероксид; хидроксиди и
пероксиди на стронциум или бариум

t

2816[.10 + .40]

20.13.25
20.13.25.25.00
20.13.25.27.00
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Главна
индустриска
група

Назив

20.13.25.70.00

Алуминиум хидроксид

20.13.25.80.00

Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли

20.13.31

Метални халогенати

20.13.31.10.00

Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и други
комплексни соли на флуор (криолит)

20.13.31.30.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t Al2O3

2818 30

t

2825 10

tF

2826[.12 + .19(.10 + .90) + .30 + .90(.10 + .80)]

Хлориди, освен амониум хлориди

t

2827[.20 + .31 + .32 + .35 + .39(.10 + .20 + .30
+ .85)]

20.13.31.50.00

Оксихлориди и хидроксихлориди на бакар и други
метали

t

2827[.41 + .49(.10 + .90)]

20.13.31.70.00

Бромиди и оксибромиди, јодиди и оксијодиди

t

2827[.51 + .59 + .60]

20.13.32

Хипохлорити, хлорати и перхлорати

20.13.32.30.00
20.13.32.50.00

Хипохлорити; комерцијален калциум хипохлорит;
хлорити; хипобромиди
Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати
и перјодати

t Cl

2828[.10 + .90]

t

2829[.11 + .19 + .90(.10 + .40 + .80)]

t

2830[.10 + .90(.11 + .85)] + 2831[.10 + .90]

20.13.41

Сулфиди, сулфити и сулфати

20.13.41.10.00

Сулфиди; полисулфиди, хемиски дефинирани или не;
дитионити (хипосулфити) и сулфоксилати

20.13.41.33.00

Сулфити

20.13.41.35.00

Тиосулфати

t

2832 30

20.13.41.51.00

Сулфат на бариум или алуминиум

t

2833[.22 + .27]

20.13.41.57.00

Сулфати (освен оние на алуминиум и бариум)

t

2833[.11 + .19 + .21 + .24 + .25 + .29(.20 + .30
+ .60 + .80)]

20.13.41.73.00

Стипси

t

2833 30

20.13.41.75.00

Пероксисулфати (персулфати)

t

2833 40

20.13.42

Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и
нитрати, освен од калиум

20.13.42.10.00

Нитрати (освен на калиум)

20.13.42.20.00

Фосфинати и фосфонати

20.13.42.30.00

t Na2S2O5 2832[.10 + .20]

tN

2834[.29(.20 + .40 + .80)]

t

2835 10

Фосфати на мононатриум или динатриум

t P2O5

2835 22

20.13.42.40.00

Дикалциум фосфат (калциум хидроген ортофосфат)

t P2O5

2835 25

20.13.42.70.00

Натриум трифосфат (натриум триполифосфат)

t P2O5

2835 31

20.13.42.80.00

Фосфати (освен калциум хидрогенортофосфат и
мононатриум или динатриум фосфат); полифосфати
(освен натриум трифосфат)

20.13.43

Карбонати

20.13.43.10.00

Динатриум карбонат

20.13.43.20.00

Натриум бикарбонат (натриум хидроген карбонат)

t

2836 30

20.13.43.40.00

Калциум карбонат

t

2836 50

20.13.43.90.00

Други карбонати

t

2836[.40 + .60 + .91 + .92 + .99(.11 + .17 +
.90)]

t

2841[.61 + .69 + .70 + .80]

20.13.51
20.13.51.10.00

Соли на оксиметални или пероксиметални киселини;
колоидни благородни метали
Манганити, манганати и перманганати; молибденати и
тунгстати (волфрамати)

t

2835[.24 + .26 + .29(.10 + .30 + .90) + .39]

t Na2CO3 2836 20

20.13.51.25.00

Хромати и дихромати, пероксихромати

t

2841[.30 + .50]

20.13.51.75.00

Соли на оксиметални и пероксиметални киселини
(освен хромати, дихромати, пероксихромати,
манганити, манганати, перманганати, молибденати,
тунгстати)

t

2841[.90(.30 + .85)]
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20.13.51.83.00
20.13.51.85.00

20.13.52
20.13.52.50.00
20.13.52.70.00
20.13.52.75.00
20.13.52.90.00
20.13.61
20.13.61.00.00

20.13.62

Главна
индустриска
група

Назив
Сребрен нитрат
Благородни метали во колоидна состојба, соединенија
(освен сребронитрат) и амалгами на благородни
метали
Неоргански соединенија, неспомнати на друго место,
вклучувајќи дестилирана вода; амалгами, освен од
благородни метали
Дестилирана и електроспроводлива вода и вода со
слична чистота
Неоргански или органски соединенија на жива,
хемиски дефинирани како жива (освен амалгами)
Неоргански или органски соединенија на жива,
хемиски недефинирани како жива (освен амалгами)
Други неоргански соединенија, неспомнати на друго
место; амалгами (освен од благородни метали)
Изотопи, неспомнати на друго место и нивни
соединенија (вклучувајќи тешка вода)
Тешка вода (деутериум оксид), изотопи и нивни
соединенија
Цијаниди, оксиди на цијаниди и комплексни
цијаниди; фулминати, цијанати и тиоцијанати;
силикати; борати; перборати; други соли на
неоргански или перокси киселини

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

2843 21

t

2843[.10(.10 + .90) + .29 + .30 + .90(.10 + .90)]

t

2853 00 10

t

2852 10

t

2852 90

t

2853[.00(.50 + .90)]

t

2845[.10 + .90(.10 + .90)]

t

2837[.11 + .19 + .20]

20.13.62.20.00

Цијаниди, оксиди на цијаниди и комплексни цијаниди

20.13.62.30.00

Борати; пероксиборати (перборати)

t B2O3

2840[.11 + .19(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .30]

20.13.62.40.00

Силикати, комерцијални силикати на алкални метали

t SiO2

2839[.11 + .19 + .90]

20.13.62.70.00

Двојни или комплексни силикати

t

2842 10

20.13.62.80.00

Други соли на неоргански киселини или перокси
киселини (освен азиди)

t

2842[.90(.10 + .80)]

20.13.63

Водороден пероксид

20.13.63.00.00

Водороден пероксид

20.13.64

Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди,
силициди и бориди

20.13.64.50.00

Карбиди, хемиски определени или неопределени

20.13.64.80.00

20.13.65
20.13.65.00.00
20.13.66
20.13.66.00.00

Фосфиди (освен фосфиди на железо), хемиски
определени или неопределени; хидриди, нитриди,
азиди, силициди и бориди, хемиски определени или
неопределени, освен соединенија што се, исто така,
карбиди од (20.13.64.50.00)
Соединенија на ретки земјени метали, итриум и
скандиум
Соединенија на ретки земјени метали, итриум,
скандиум или мешавини од тие метали
Сулфур, освен сублимиран сулфур, таложен и
колоиден сулфур
Сулфур (освен суров, сублимиран, таложен и
колоиден)

20.13.67

Пржени железни пирити

20.13.67.00.00

Пржени железни пирити

20.13.68

20.13.68.00.00

82

Пиезоелектричен кварц; други синтетички или
реконструирани благородни или полублагородни
камења, необработени
Синтетички или реконструирани благородни или
полублагородни камења, необработени или грубо
обработени

t H2O2

2847

t

2849[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

t

2848 + 2850[.00(.20 + .60 + .90)]

t

2846[.10 + .90]

t

2503 00 90

t

2601 20

kg

7104[.10 + .20]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.14

Производство на други основни органски хемикалии

20.14.11

Ациклични јаглеводороди

20.14.11.20.00

Ациклични јаглеводороди, заситени

t

2901 10

20.14.11.30.00

Ациклични јаглеводороди, незаситени; етилен

t

2901 21

20.14.11.40.00

Ациклични јаглеводороди, незаситени; пропилен

t

2901 22

t

2901 23

t

2901 24

t

2901 29

20.14.11.50.00
20.14.11.60.00
20.14.11.90.00

Ациклични јаглеводороди, незаситени; бутен (бутилен)
и негови изомери
Ациклични јаглеводороди, незаситени; бута-1,3-диен
и изопрен
Други ациклични јаглеводороди, незаситени,
неспомнати на друго место (ацетилен)

20.14.12

Циклични јаглеводороди

20.14.12.13.00

Циклохексан

t

2902 11

20.14.12.15.00

Циклани, циклени и циклотерпени, освен циклохексан

t

2902 19

20.14.12.23.00

Бензен

t

2902 20

20.14.12.25.00

Толуен

t

2902 30

20.14.12.43.00

Ортоксилен

t

2902 41

20.14.12.45.00

Параксилен

t

2902 43

20.14.12.47.00

Метаксилен и мешани изомери на ксилен

t

2902[.42 + .44]

20.14.12.50.00

Стирен

t

2902 50

20.14.12.60.00

Етилбензен

t

2902 60

20.14.12.70.00

Кумен

t

2902 70

20.14.12.90.00

Други циклични јаглеводороди

t

2902 90

20.14.13

Хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди

20.14.13.13.00

Хлорметан (метилхлорид) и хлоретан (етилхлорид)

t

2903 11

20.14.13.15.00

Дихлорометан (метиленхлорид)

t

2903 12

20.14.13.23.00

Хлороформ (трихлорметан)

t

2903 13

20.14.13.25.00

Јаглентетрахлорид

t

2903 14

20.14.13.53.00

1,2-Дихлоретан (етилендихлорид)

t

2903 15

20.14.13.57.00

Други заситени хлорирани деривати на ациклични
јаглеводороди, неспомнати на друго место

t

2903[.19(.10 + .80)]

20.14.13.71.00

Винил хлорид (хлоретилен)

t

2903 21

20.14.13.74.00

Трихлоретилен; тетрахлоретилен (перхлоретилен)

t

2903[.22 + .23]

t

2903 29

t

2904 10

t

2904 20

t

2904[.90(.40 + .95)]

t

2903[.31 + .39(.11 + .15 + .19 + .90)]

20.14.13.79.00
20.14.14
20.14.14.50.00
20.14.14.70.00
20.14.14.90.00

Незаситени хлорирани деривати на ациклични
јаглеводороди (освен винил хлорид, трихлоретилен и
тетрахлоретилен)
Сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати
на јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани
Деривати на јаглеводороди што содржат само
сулфогрупи, нивни соли и етил естри
Деривати на јаглеводороди што содржат само
нитрогрупи или нитрозогрупи
Деривати на јаглеводороди, неспомнати на друго
место

20.14.19

Други деривати на јаглеводороди

20.14.19.10.00

Флуорирани, бромирани или јодирани деривати на
ациклични јаглеводороди
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.14.19.30.00

Халогенирани деривати на ациклични јаглеводороди
што содржат најмалку два халогени елементи

t

2903[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 + .76(.10 + .20
+ .90) + .77(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .90) +
.78 + .79(.11 + .19 + .21 + .29 + .90)]

20.14.19.50.00

Халогенирани деривати на циклански, цикленски и
циклотерпенски јаглеводороди

t

2903[.81 + .82 + .89(.10 + .90)]

20.14.19.70.00

Халогенирани деривати на ароматични јаглеводороди

t

2903[.91 + .92 + .99(.10 + .90)]

20.14.21

Индустриски масни алкохоли

20.14.21.00.00

Индустриски масни алкохоли

t

3823 70

20.14.22

Монохидроксилни алкохоли

20.14.22.10.00

Метанол (метилалкохол)

t

2905 11

20.14.22.20.00

Пропан-1-ол (пропил алкохол) и пропан-2-ол
(изопропил алкохол)

t

2905 12

20.14.22.30.00

Бутан-1-ол (n-бутил алкохол)

t

2905 13

20.14.22.40.00

Други бутаноли, неспомнати на друго место

t

2905[.14(.10 + .90)]

20.14.22.63.00

Октанол (октил алкохол) и негови изомери

t

2905[.16(.20 + .85)]

20.14.22.65.00

Лаурил, цетил, стеарил алкохол и други заситени
монохидроксилни алкохоли

t

2905[.17 + .19]

20.14.22.70.00

Незаситени монохидроксилни алкохоли

t

2905[.22 + .29(.10 + .90)]

20.14.23

Диоли, полиалкохоли, циклични алкохоли и нивни
деривати

20.14.23.10.00

Етилен гликол (етандиол)

t

2905 31

20.14.23.20.00

Пропилен гликол (пропан-1,2-диол)

t

2905 32

20.14.23.33.00

D-глуцитол (сорбитол)

t

2905[.44(.11 + .19 + .91 + .99)]

t

2905[.39(.20 + .25 + .30 + .95) + .41 + .42 +
.43 + .49]

t

2905[.51 + .59(.91 + .98)]

kg

2905 45

t

2906[.11 + .12 + .13(.10 + .90) + .19]

t

2906[.21 + .29]

t

2907[.11 + .12 + .13 + .15(.10 + .90) + .19(.10
+ .90)]

t

2907 23

t

2907[.21 + .22 + .29]

t

2908[.11 + .19 + .91 + .92 + .99]

20.14.23.39.00
20.14.23.50.00
20.14.23.60.00
20.14.23.73.00
20.14.23.75.00

Диоли и полихидроксилни алкохоли (освен етилен
гликол и пропилен гликол, D-глуцитол)
Халогенирани, сулфонирани, нитрирани и нитрозирани
деривати на ациклични алкохоли
Глицероли (глицерин), вклучувајќи синтетички (освен
сурови)
Циклански, цикленски или циклотерпенски алкохоли
и нивни халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати
Ароматични алкохоли и нивни халогенирани,
нитрирани или нитрозирани деривати

20.14.24

Феноли; фенолни алкохоли и фенолни деривати

20.14.24.10.00

Монофеноли

20.14.24.33.00
20.14.24.39.00
20.14.24.50.00
20.14.31

4,4-изопропилидендифенол (бисфенол А,
дифенилолпропан) и негови соли
Полифеноли (вклучувајќи и нивни соли; освен 4,4изопропилидендифенол) и фенолни алкохоли
Халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати на феноли или фенолни
алкохоли
Индустриски монокарбонски масни киселини; кисели
масла од рафинирање

20.14.31.20.00

Индустриска стеаринска киселина

t

3823 11

20.14.31.30.00

Индустриска олеинска киселина

t

3823 12

20.14.31.50.00

Индустриски масни киселини од тал-масло

t

3823 13

20.14.31.95.00

Други индустриски монокарбонски масни киселини,
дестилирани

t

3823 19 10

20.14.31.97.00

Други индустриски монокарбонски масни киселини

t

3823[.19(.30 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.14.32

Заситени ациклични монокарбонски киселини и
нивни деривати

20.14.32.15.00

Етил ацетат

t

2915 31

20.14.32.19.00

Естри на оцетна киселина (освен етил ацетат)

t

2915[.32 + .33 + .36 + .39]

t

2915[.40 + .50 + .60(.11 + .19 + .90)]

t

2915[.70(.40 + .50)]

20.14.32.20.00
20.14.32.35.00

Моно, ди или трихлороцетни, пропионски, бутанонски
и пентанонски киселини, нивни соли и естри
Палмитинска киселина, стеаринска киселина, нивни
соли и естри

20.14.32.50.00

Мравја киселина, нејзини соли и естри

t

2915[.11 + .12 + .13]

20.14.32.71.00

Оцетна киселина

t

2915 21

20.14.32.77.00

Анхидрид на оцетна киселина

t

2915 24

20.14.32.78.00

Соли на оцетна киселина

t

2915 29

20.14.32.80.00

Лауринска и други киселини, нивни соли и естри

t

2915[.90(.30 + .70)]

t

2916[.11 + .16 + .19(.10 + .40 + .95) + .20]

20.14.33
20.14.33.10.00

Незаситени монокарбоксилни, циклански, цикленски
или циклотерпенски ациклични поликарбоксилни
киселини и нивни деривати
Акрилна киселина и нејзини соли и други
монокарбоксилни киселини

20.14.33.20.00

Естри на акрилна киселина

t

2916 12

20.14.33.30.00

Метакрилна киселина и нејзини соли

t

2916 13

20.14.33.40.00

Естри на метакрилна киселина

t

2916 14

20.14.33.50.00

Олеинска, линолна или линолеинска киселина, нивни
соли и естри

t

2916 15

20.14.33.63.00

Бензоева киселина, нејзини соли и естри

t

2916 31

20.14.33.65.00

Бензоил пероксид и бензоил хлорид

t

2916 32

20.14.33.67.00

Фенилоцетна киселина, нејзини соли и естри

t

2916[.34 + .39(.10)]

t

2916 39 90

t

2917[.11 + .13(.10 + .90) + .19(.10 + .90) + .20]

20.14.33.70.00
20.14.33.83.00

Ароматични монокарбоксилни киселини, нивни
анхидриди, халиди, пероксиди, пероксикиселини,
нивни деривати, неспомнати на друго место
Оксална, азелаинска, малеинска, цикленска, цикланска
и други киселини и нивни соли

20.14.33.85.00

Адипинска киселина, нејзини соли и естри

t

2917 12

20.14.33.87.00

Анхидрид на малеинска киселина

t

2917 14

20.14.34

Ароматични поликарбоксилни и карбоксилни
киселини со дополнителна кислородна функција,
нивни деривати, освен салицилна киселина и нејзини
соли

20.14.34.10.00

Дибутил ортофталати и диоктил ортофталати

t

2917[.32 + .34(.00a)]

20.14.34.20.00

Други естри на ортофтална киселина

t

2917[.33 + .34(.00b)]

t

2917[.35 + .36]

t

2917[.37 + .39(.20 + .95)]

20.14.34.30.00

20.14.34.40.00

Анхидрид на фтална киселина; терефтална киселина и
нејзини соли
Ароматични поликарбоксилни киселини, нивни
анхидриди, халиди, пероксиди, пероксикиселини и
нивни деривати (освен естри на ортофтална киселина,
анхидрид на фтална киселина, терефтална киселина и
нејзини соли)

20.14.34.73.00

Лимонска киселина, нејзини соли и естри

t

2918[.14 + .15]

20.14.34.75.00

Карбоксилни киселини со алкохолни, фенолни,
алдехидни или кетонски функции

t

2918[.11 + .12 + .13 + .16 + .18 + .19(.30 + .40
+ .50 + .98) + .29 + .30 + .91 + .99(.40 + .90)]

20.14.41

Соединенија со амино функција

20.14.41.13.00

Метиламин, диметиламин, триметиламин и нивни
соли

t

2921 11
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20.14.41.19.00
20.14.41.23.00

Главна
индустриска
група

Назив
Други ациклични моноамини и нивни деривати; нивни
соли
Хексаметилендиамин и негови соли; етилендиамин и
негови соли

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

2921[.19(.40 + .50 + .60 + .99)]

t

2921[.21 + .22]

20.14.41.29.00

Други ациклични полиамини и нивни деривати и соли

t

2921 29

20.14.41.30.00

Циклански, цикленски и циклотерпенски моно или
полиамини, нивни деривати и соли

t

2921[.30(.10 + .91 + .99)]

20.14.41.51.00

Анилин и негови соли (освен деривати)

t

2921 41

20.14.41.53.00

Деривати на анилин и негови соли

t

2921 42

20.14.41.59.00

Други ароматични моноамини и нивни деривати и
соли

t

2921[.43 + .44 + .45 + .46 + .49]

20.14.41.70.00

Ароматични полиамини, нивни деривати и соли

t

2921[.51(.11 + .19 + .90) + .59(.50 + .90)]

20.14.42

Амино соединенија со кислородна функција, освен
лизинска и глутаминска киселина

20.14.42.33.00

Моноетаноламин и негови соли

t

2922 11

20.14.42.35.00

Диетаноламин и негови соли

t

2922 12

20.14.42.37.00

Триетаноламин и негови соли

t

2922[.13(.10 + .90)]

t

2922[.14 + .19(.10 + .20 + .30 + .85)]

t

2922[.21 + .29 + .31 + .39 + .43 + .44 + .49(.20
+ .85) + .50]

20.14.42.39.00

20.14.42.90.00

20.14.43

Аминоалкохоли, нивни етри и естри, со само
една кислородна функција и нивни соли (освен
моноетаноламин и негови соли, диетаноламин и
негови соли, триетаноламин и негови соли)
Аминосоединенија со кислородни функции (освен
аминоалкохоли, нивни естери и етри и нивни соли,
лизин и негови соли и естери, глутаминска киселина и
нејзини соли и естери)
Уреини; соединенија со јаглеродна функција,
соединенија со нитрилна функција; нивни деривати

20.14.43.10.00

Уреини, нивни деривати и соли

t

2924 21

20.14.43.20.00

Сахарин и негови соли

t

2925 11

20.14.43.30.00

Имиди и нивни деривати и соли (освен сахарин и
негови соли)

t

2925[.12 + .19(.20 + .95)]

20.14.43.40.00

Имини, нивни деривати и соли

t

2925[.21 + .29]

20.14.43.50.00

Акрилонитрил

t

2926 10

20.14.43.60.00

1-Цијаногванидин (дицијандиамид)

t

2926 20

20.14.43.70.00

Соединенија со нитрилни функции (освен
акрилонитрил, 1-цијаногванидин (дицијандиамид))

t

2926[.30 + .90(.20 + .95)]

20.14.44

Соединенија со други азотни функции

20.14.44.20.00

Диазо, азо или азокси соединенија

t

2927

20.14.44.30.00

Органски деривати на хидразин или хидроксиламин

t

2928[.00(.10 + .90)]

20.14.44.50.00

Изоцијанати

t

2929 10

t

2929 90

t

2930[.20 + .30 + .40(.10 + .90)]

20.14.44.90.00
20.14.51
20.14.51.33.00

Соединенија со други азотни функции (освен
изоцијанати)
Органски сулфурни соединенија и други органсконеоргански соединенија
Тиокарбамати и дитиокарбамати; тиурам моно, ди или
тетрасулфиди; метионин

20.14.51.39.00

Други органски сулфурни соединенија

t

20.14.51.51.00

Органско-неоргански соединенија (освен органски
сулфурни соединенија)

t
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2930[.50 + .90(.13 + .16 + .20 + .30 + .40 + .50
+ .60 + .99)]
2931[.10 + .20 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50
+ .60 + .80)]
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20.14.52
20.14.52.15.00
20.14.52.25.00
20.14.52.30.00
20.14.52.60.00

20.14.52.80.00

20.14.52.90.00

20.14.53

20.14.53.50.00

20.14.53.80.00

Главна
индустриска
група

Назив
Хетероциклични соединенија, неспомнати на друго
место; нуклеински киселини и нивни соли
Тетрахидрофуран, 2-Фуралдехид, Фурфурил алкохол,
Тетрахидрофурфурил алкохол и Пиперонал
Хетероциклични соединенија само со хетеро-атом(и)
на кислород (освен други лактони)
Хетероциклични соединенија само со азотни хетероатоми; соединенија што содржат некондензиран
имидазолов прстен, неспомнати на друго место
Меламин
Соединенија чија структура е составена од
некондензирани пиридински, хинолински
или изохинолински прстени; лактами и други
хетероциклични соединенија кои содржат само азотни
хетеро-атоми
Нуклеинска киселина и други хетероциклични
соединенија со тиазолов, бензотиазолов и други
прстени
Естри на фосфорна киселина и нејзини соли или
естри на други неоргански киселини (освен естри
на водородхалогениди) и нивни соли; нивни
халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати
Естри на фосфорна киселина и нејзини соли
(вклучувајќи лактофосфати; нивни халогенирани,
сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати)
Естри на други неоргански киселини од неметали
(освен естри на водородхалогениди) и нивни соли;
нивни халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

2932[.11 + .12 + .13 + .93]

t

2932[.19 + .91 + .92 + .94 + .95 + .99]

t

2933[.29(.10 + .90)]

t

2933 61

t

2933[.31 + .32 + .33 + .39(.10 + .20 + .25 + .35
+ .40 + .45 + .50 + .55 + .99) + .41 + .49(.10 +
.30 + .90) + .71 + .72 + .79 + .91(.10 + .90) +
.99(.20 + .50 + .80)]

t

2934[.10 + .20(.20 + .80) + .91 + .99(.60 + .90)]

t

2919[.10 + .90]

t

2920[.11 + .19 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50
+ .85)]

20.14.61

Соединенија со алдехидна функција

20.14.61.11.00

Метанал (формалдехид)

t

2912 11

20.14.61.13.00

Етанал (ацеталдехид)

t

2912 12

20.14.61.15.00

Бутанал (бутиралдехид, нормален изомер)

t

2912 19 00a

20.14.61.19.00

Други ациклични алдехиди без други кислородни
функции, неспомнати на друго место

t

2912 19 00b

20.14.61.20.00

Циклични алдехиди, без други кислородни функции

t

2912[.21 + .29]

20.14.61.35.00

Алдехидалкохоли, Алдехидетри, алдехидфеноли и
алдехиди со други кислородни функции

t

2912[.41 + .42 + .49]

20.14.61.50.00

Циклични полимери на алдехиди

t

2912 50

20.14.61.60.00

Параформалдехид

t

2912 60

20.14.61.70.00

Халогенати, сулфонати, нитрати или нитрозо
деривати на циклични полимери на алдехиди или
параформалдехиди

t

2913

20.14.62

Соединенија со кетонска и хинонска функција

20.14.62.11.00

Ацетон

t

2914 11

20.14.62.13.00

Бутанон (метил етил кетон)

t

2914 12

20.14.62.15.00

4-метилпентан-2-он (метил изобутил кетон)

t

2914 13

t

2914[.19(.10 + .90)]

t

2914[.29(.00a) + .31 + .39 + .40(.10 + .90) +
.50]

t

2914 22

20.14.62.19.00
20.14.62.31.00
20.14.62.33.00

Ациклични кетони, без други кислородни функции,
неспомнати на друго место
Камфор; ароматични кетони без друга кислородна
функција; кетон алкохоли; кетон алдехиди; кетон
феноли и кетони со други кислородни функции
Циклохексанон и метилциклохексанони

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

87

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.14.62.35.00

Јонини и метилјонини

t

2914 23

20.14.62.39.00

Циклански, цикленски или циклотерпенски кетони
без други кислородни функции, неспомнати на друго
место

t

2914 29 00b

20.14.62.60.00

Хинони

t

2914[.61 + .69(.10 + .90)]

t

2914 70

t

2909[.11 + .19(.10 + .90)]

t

2909 20

t

2909[.30(.10 + .31 + .35 + .38 + .90)]

t

2909 41

t

2909[.43 + .44 + .49(.11 + .80)]

t

2909 50

t

2909 60

20.14.62.70.00
20.14.63
20.14.63.10.00
20.14.63.23.00
20.14.63.25.00
20.14.63.33.00
20.14.63.39.00

20.14.63.50.00

20.14.63.60.00

Халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати на кетони и хинони
Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и
полуацетали и нивни деривати
Ациклични етри и нивни халогенирани, сулфонирани,
нитрирани или нитрозирани деривати
Циклански, цикленски и циклотерпенски етри и
нивни халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати
Ароматични етри и нивни халогенирани, сулфонирани,
нитрирани или нитрозирани деривати
2,2-Оксидиетанол (диетилен гликол, дигол)
Етер алкохоли и нивни халогенирани, сулфонирани,
нитрирани или нитрозирани деривати (освен 2,2оксидиетанол)
Етер феноли; етер алкохол феноли и нивни
халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати
Пероксиди на алкохол, етер и кетон и нивни
халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани деривати

20.14.63.73.00

Оксиран (етилен оксид)

t

2910 10

20.14.63.75.00

Метилоксиран (пропилен оксид)

t

2910 20

t

2910[.30 + .40 + .90]

t

2911

t

2942

t

3507 10

t

3507[.90(.30 + .90)]

t

3802 90

t

3803[.00(.10 + .90)]

t

3805[.10(.10 + .30 + .90) + .90(.10 + .90)]

t

3806[.10 + .20 + .30 + .90]

t

3807[.00(.10 + .90)]

t

4402[.10 + .90]

20.14.63.79.00

20.14.63.80.00
20.14.64
20.14.64.30.00
20.14.64.50.00
20.14.64.70.00
20.14.71
20.14.71.20.00
20.14.71.30.00
20.14.71.40.00
20.14.71.50.00
20.14.71.70.00

Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и
епоксиетри, со тричлен прстен, и нивни халогенирани,
сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати,
освен оксиран, метилоксиран (пропилен оксид)
Ацетали и полуацетали и нивни халогенирани,
сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати
Ензими и други органски соединенија, неспомнати на
друго место
Други органски соединенија, неспомнати на друго
место
Сиришта и негови концентрати
Ензими, подготвени ензими, неспомнати на друго
место
Деривати од растително потекло и производи од
смола
Активни природни минерални производи, животински
јаглен
Тал-масло, сурово или рафинирано
Смолни, дрвни или сулфатни терпентински масла,
борово масло и слично
Колофониум и смолни киселини, нивни деривати,
пинолин и колофониумски масла, течни смоли
Катран од дрво; масло од катран од дрво; креозот од
дрво; нафта од дрво (суров метанол) итн.

20.14.72

Дрвен јаглен

20.14.72.00.00

Дрвен јаглен, вклучувајќи и агломериран
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.14.73

Масла и други производи од дестилација на катран
од камен јаглен на висока температура и слични
производи

20.14.73.20.00

Бензол, толуол и ксилол

t

2707[.10 + .20 + .30]

20.14.73.40.00

Нафталин и мешавини од други ароматични
јаглеводороди (освен бензол, толуол и ксилол)

t

2707[.40 + .50]

20.14.73.60.00

Феноли

t

2707 99 80

t

2707[.91 + .99(.11 + .19 + .20 + .50 + .91 +
.99)]

hl

2207 10

илј. l

2207 20

20.14.73.90.00
20.14.74
20.14.74.00.00
20.14.75
20.14.75.00.00
20.15

Други масла и маслени производи, неспомнати на
друго место
Неденатуриран етил алкохол, со волумен на
содржина на алкохол од 80 % или повеќе
Неденатуриран етил алкохол, со волумен на содржина
на алкохол од 80 % или повеќе
Етил алкохол и други алкохоли, со било која јачина,
денатурирани
Етил алкохол и други алкохоли, со која било јачина,
денатурирани
Производство на вештачки ѓубрива и азотни
соединенија

20.15.10

Азотна киселина; сулфонитритна киселина; амонијак

20.15.10.50.00

Азотна киселина, сулфонитратна киселина

t; t N

2808

20.15.10.75.00

Амонијак, безводен

t; t N

2814 10

20.15.10.77.00

Амонијак, во воден раствор

t; t N

2814 20

20.15.20

Амониум хлорид; нитрити

20.15.20.30.00

Амониум хлорид

t

2827 10

20.15.20.80.00

Нитрити

t; t N

2834 10

20.15.31

Уреа
t; t N

3102 10 10

t; t N

3102 10 90

t; t N

3102 21

t; t N

3102[.30(.10 + .90)]

t; t N

3102 60

t; t N

3102 40 10

t; t N

3102 40 90

20.15.31.30.00

20.15.31.80.00

Уреа (карбамид) со повеќе од 45 % азот во тежината на
сувиот производ (освен во таблети или слични форми
или во пакувања со тежина до 10 kg)
Уреа (карбамид) до 45 % азот во тежината на сувиот
производ (освен во таблети или слични форми или во
пакувања со тежина до 10 kg)

20.15.32

Амониум сулфат

20.15.32.00.00

Амониум сулфат (освен во таблети или слични форми
или во пакувања со тежина до 10 kg)

20.15.33

Амониум нитрат

20.15.33.00.00
20.15.34
20.15.34.00.00
20.15.35
20.15.35.30.00
20.15.35.80.00

Амониум нитрат (освен во таблети или слични форми
или во пакувања со тежина до 10 kg)
Двојни соли и мешавини на калциум нитрат и
амониум нитрат
Двојни соли и мешавини на калциум нитрат и амониум
нитрат (освен во таблети или слични форми или во
пакувања со тежина до 10 kg)
Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат
или други неоргански неѓубриви материи
Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат со
содржина до 28 % азот
Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат со
содржина над 28 % азот
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Шифра
20.15.39

20.15.39.30.00

20.15.39.60.00
20.15.39.90.00

Главна
индустриска
група

Назив
Други азотни ѓубрива и мешавини, неспомнати на
друго место
Двојни соли и мешавини на амониум сулфат и
амониум нитрат, неспомнати на друго место (освен во
таблети или слични форми или во пакувања со тежина
до 10 kg)
Мешавини на уреа и амониум нитрат во воден или
амонијачен раствор (освен во таблети или слични
форми или во пакувања со тежина до 10 kg)
Минерални или хемиски ѓубрива (азотни), неспомнати
на друго место

20.15.41

Суперфосфати

20.15.41.00.00

Суперфосфати

20.15.49

Други фосфатни ѓубрива

20.15.49.00.00

Фосфатни минерални или хемиски ѓубрива,
неспомнати на друго место

20.15.51

Калиум хлорид (нишадор)

20.15.51.00.00

Калиум хлорид (нишадор), освен во таблети или
слични форми или во пакувања со тежина до 10 kg

20.15.52

Калиум сулфат

20.15.52.00.00

Калиум сулфат (освен во таблети или слични форми
или во пакувања со тежина до 10 kg)

20.15.59

Други калиумови ѓубрива

20.15.59.00.00

Калиумови ѓубрива; минерални или хемиски,
неспомнати на друго место

20.15.60

Натриум нитрат

20.15.60.00.00

Натриум нитрат

20.15.71

Ѓубрива кои содржат азот, фосфор и калиум

20.15.71.00.00

20.15.72
20.15.72.00.00

Минерални или хемиски ѓубрива што содржат азот,
фосфор и калиум (освен оние во форма на таблети и
слични форми или во пакување што не надминува 10
kg бруто-маса)
Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум
фосфат)
Диамониум хидрогенортофосфат (диамониумфосфат),
освен во таблети или слични форми или во пакувања
со тежина до 10 kg

Единица
мерка

HS/CN-2015

t; t N

3102 29

t; t N

3102 80

t; t N

3102 90

t; t P2O5

3103[.10(.10 + .90)]

t; t P2O5

3103 90

t; t K2O

3104[.20(.10 + .50 + .90)]

t; t K2O

3104 30

t; t K2O

3104 90

t

3102 50

t

3105[.20(.10 + .90)]

t

3105 30

t

3105 40

t

3105[.51 + .59]

t

3105 60

t; t N

2834 21

20.15.73

Моноамониум фосфат

20.15.73.00.00

Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониум
фосфат)

20.15.74

Ѓубрива кои содржат азот и фосфор

20.15.74.00.00

Други минерални или хемиски ѓубрива што содржат
азот и фосфор

20.15.75

Ѓубрива кои содржат фосфор и калиум

20.15.75.00.00

Минерални или хемиски ѓубрива што содржат фосфор
и калиум

20.15.76

Калиум нитрат

20.15.76.00.00

Калиум нитрат (поташа)

20.15.79

Минерални или хемиски ѓубрива кои содржат
најмалку две ѓубривни состојки (азот, фосфор,
калиум), неспомнати на друго место

20.15.79.30.00

Ѓубрива во пакување до 10 kg бруто-тежина

t

3105 10

20.15.79.80.00

Други неспомнати вештачки ѓубрива

t

3105[.90(.20 + .80)]
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

20.15.80

Ѓубрива од животинско или растително потекло,
неспомнати на друго место

20.15.80.00.00

Ѓубрива од животинско или растително потекло

20.16

Производство на пластични маси во примарни
облици

20.16.10

Полимери на етилен, во примарни облици

20.16.10.35.00
20.16.10.39.00
20.16.10.50.00
20.16.10.70.00
20.16.10.90.00

Линеарен полиетилен со специфична густина до 0,94
во примарни облици
Полиетилен со специфична густина до 0,94 во
примарни облици (освен линеарен полиетилен)
Полиетилен со специфична густина од 0,94 или повеќе,
во примарни облици
Кополимери на етилен винил ацетат, во примарни
облици
Други полимери на етилен, во примарни облици,
неспомнати на друго место

20.16.20

Полимери на стирен, во примарни облици

20.16.20.35.00

Полистирен, експандирачки, во примарни облици

20.16.20.39.00
20.16.20.50.00
20.16.20.70.00
20.16.20.90.00
20.16.30
20.16.30.10.00
20.16.30.23.00
20.16.30.25.00
20.16.30.40.00
20.16.30.60.00
20.16.30.90.00

20.16.40

Полистирен (освен експандирачки), во примарни
облици
Кополимери на стирен акрилонитрил (SAN), во
примарни облици
Кополимери на акрилонитрил бутадиен стирен (ABS),
во примарни облици
Други полимери на стирен во примарни облици
Полимери на винилхлорид и на други халогенирани
олефини, во примарни облици
Поливинил хлорид, неизмешан со други материи, во
примарни облици
Непластифициран мешан поливинил хлорид, во
примарни облици
Пластифициран, мешан поливинил хлорид, во
примарни облици
Кополимери на винил хлорид и винил ацетат и други
кополимери на винил хлорид, во примарни облици
Флуорополимери
Полимери на халогенирани олефини, во примарни
облици, неспомнати на друго место
Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли, во
примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли,
полиалил естри и други полиестри, во примарни
облици

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

3101

t

3901 10 10

t

3901 10 90

t

3901[.20(.10 + .90)]

t

3901 30

t

3901[.90(.30 + .90)]

t

3903 11

t

3903 19

t

3903 20

t

3903 30

t

3903[.90(.10 + .20 + .90)]

t

3904 10

t

3904 21

t

3904 22

t

3904[.30 + .40]

t

3904[.61 + .69(.10 + .20 + .80)]

t

3904[.50(.10 + .90) + .90]

20.16.40.13.00

Полиацетали, во примарни облици

t

3907 10

20.16.40.15.00

Полиетилен гликоли и други полиетер алкохоли, во
примарни облици

t

3907[.20(.11 + .20)]

20.16.40.20.00

Други полиетри, во примарни облици

t

3907[.20(.91 + .99)]

20.16.40.30.00

Епоксидни смоли, во примарни облици

t

3907 30

20.16.40.40.00

Поликарбонати, во примарни облици

t

3907 40

20.16.40.50.00

Алкидни смоли, во примарни облици

t

3907 50

20.16.40.62.00

Полиетилен терефталат, во примарни облици со
вискозитет од 78 ml/gr или поголем

t

3907 60 20

20.16.40.64.00

Друг полиетилен терефталат

t

3907 60 80

20.16.40.70.00

Други незаситени течни полиестри, во примарни
форми

t

3907 91 10
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка
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20.16.40.80.00

Други незаситени полиестри, во примарни облици

t

3907 91 90

20.16.40.90.00

Други полиестри, во примарни облици

t

3907[.70 + .99(.10 + .90)]

20.16.51

Полимери на пропилен или други олефини, во
примарни облици

20.16.51.30.00

Полипропилен, во примарни облици

t

3902 10

t

3902[.20 + .30 + .90(.10 + .20 + .90)]

t

3905[.12 + .21]

t

3905[.19 + .29]

t

3905[.30 + .91 + .99(.10 + .90)]

20.16.51.50.00
20.16.52
20.16.52.30.00
20.16.52.50.00
20.16.52.70.00

Полимери на пропилен или други олефини, во
примарни облици, неспомнати на друго место
Полимери на винил ацетат или на други винил естри
и други винил полимери, во примарни облици
Полимери на винил ацетат, во водена дисперзија, во
примарни облици
Полимери на винил ацетат, во примарни облици
(освен во водена дисперзија)
Полимери на винил естри или други винил полимери,
во примарни облици (освен винил ацетат)

20.16.53

Акрилни полимери, во примарни облици

20.16.53.50.00

Полиметил метакрилат, во примарни облици

t

3906 10

20.16.53.90.00

Акрилни полимери, во примарни облици (освен
полиметил метакрилат)

t

3906[.90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 +
.90)]

20.16.54

Полиамиди, во примарни облици
t

3908 10

t

3908 90

20.16.54.50.00
20.16.54.90.00
20.16.55

Полиамиди -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 или -6.12 во
примарни облици
Полиамиди, во примарни облици (освен полиамиди -6,
-11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, или -6.12)
Уреа смоли, тиоуреа смоли и меламински смоли, во
примарни облици

20.16.55.50.00

Уреа смоли и тиоуреа смоли, во примарни облици

t

3909 10

20.16.55.70.00

Меламински смоли, во примарни облици

t

3909 20

t

3909 30

20.16.56
20.16.56.30.00

Други амино-смоли, фенолни смоли и полиуретани,
во примарни облици
Амино смоли, во примарни облици, неспомнати на
друго место

20.16.56.50.00

Фенолни смоли, во примарни облици

t

3909 40

20.16.56.70.70

Полиуретани, во примарни облици

t

3909[.50(.10 + .90)]

20.16.56.70.01

Полиуретански пени, меки, во примарни облици

t

3909[.50(.10 + .90)]

20.16.56.70.02

Полиуретански пени, тврди, во примарни облици

t

3909[.50(.10 + .90)]

20.16.56.70.03

Други полиуретани, во примарни облици

t

3909[.50(.10 + .90)]

20.16.57

Силикони, во примарни облици

20.16.57.00.00

Силикони, во примарни облици

t

3910

t

3911[.10 + .90(.11 + .13 + .19 + .92 + .99)]

t

3912[.11 + .12 + .20(.11 + .19 + .90) + .31 +
.39(.20 + .85) + .90(.10 + .90)]

t

3913[.10 + .90]

t

3914

20.16.59
20.16.59.20.00
20.16.59.40.00
20.16.59.60.00
20.16.59.70.00
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Други пластични маси, во примарни облици,
неспомнати на друго место
Смоли од нафта, кумаронинден смоли, политерпени,
полисулфиди, полисулфони и др., неспомнати на друго
место, во примарни облици
Целулоза и нејзини хемиски деривати, неспомнати на
друго место, во примарни форми
Природни и модификувани полимери, во примарни
облици, неспомнати на друго место
Изменувачи на јони врз база на полимери, во
примарни облици
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.17

Производство на синтетички каучук во примарни
облици

20.17.10

Синтетички каучук, во примарни облици

20.17.10.50.00

Латекс

t

4002[.11 + .41 + .51 + .91]

20.17.10.90.00

Синтетички каучук (освен латекс)

t

4002[.19(.10 + .20 + .30 + .90) + .20 + .31 + .39
+ .49 + .59 + .60 + .70 + .80 + .99(.10 + .90)]

20.2
20.20
20.20.11
20.20.11.30.00

20.20.11.40.00

20.20.11.50.00

20.20.11.60.00

AI

Производство на пестициди и други агрохемиски
производи
Производство на пестициди и други агрохемиски
производи
Инсектициди
Инсектициди врз база на хлорни јаглеводороди,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Инсектициди врз база на карбамати, подготвени во
форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи
Инсектициди врз база на органофосфорни производи,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Инсектициди врз база на пиретроиди, подготвени во
форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи

20.20.11.90.00

Други инсектициди

20.20.12

Хербициди

20.20.12.20.00

20.20.12.30.00

20.20.12.40.00

20.20.12.50.00

20.20.12.60.00

20.20.12.70.00
20.20.12.90.00
20.20.13
20.20.13.50.00

20.20.13.70.00

Хербициди врз база на фенокси-фитохормонски
производи, подготвени во форма или пакување за
продажба на мало или како препарати или производи
Хербициди врз база на триазин, подготвени во
форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи
Хербициди врз база на амиди, подготвени во
форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи
Хербициди врз база на карбамати, подготвени во
форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи
Хербициди врз база на деривати на динитроанилини,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Хербициди врз база на уреа, урацил и сулфонил уреа,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Други хербициди
Средства против 'ртење и средства за регулирање на
растењето на растенијата (плевели)
Средства против 'ртење на растенијата (плевели),
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Регулатори за растење на растенијата (плевели),
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи

20.20.14

Дезинфектанти

20.20.14.30.00

Дезинфектанти врз база на кватернарни соли на
амониум, подготвени во форма или пакување за
продажба на мало или како препарати или производи
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t; t акт.
супс.

3808 91 20

t; t акт.
супс.

3808 91 30

t; t акт.
супс.

3808 91 40

t; t акт.
супс.

3808 91 10

t; t акт.
супс.

3808 91 90

t; t акт.
супс.

3808 93 11

t; t акт.
супс.

3808 93 13

t; t акт.
супс.

3808 93 15

t; t акт.
супс.

3808 93 17

t; t акт.
супс.

3808 93 21

t; t акт.
супс.

3808 93 23

t; t акт.
супс.

3808 93 27

t; t акт.
супс.

3808 93 30

t; t акт.
супс.

3808 93 90

t; t акт.
супс.

3808 94 10

93
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Главна
индустриска
група

Дезинфектанти врз база на халогени соединенија,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Други дезинфектанти, подготвени во форма или
пакување за продажба на мало или како препарати
или производи

20.20.14.50.00

20.20.14.90.00
20.20.15

Неоргански фунгициди, бактерициди и средства за
дезинфекција на семиња, подготвени во форма или
пакување за продажба на мало или како препарати
или производи
Фунгициди, бактерициди и средства за дезинфекција
на семиња, базирани на дитиокарбамати, подготвени
во форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи
Фунгициди, бактерициди и средства за дезинфекција
на семиња, врз база на бензимидазоли, подготвени во
форма или пакување за продажба на мало или како
препарати или производи
Фунгициди, бактерициди и средства за дезинфекција
на семиња, врз база на триазоли или диазоли,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Фунгициди, бактерициди и средства за дезинфекција
на семиња, врз база на диазини или морфолини,
подготвени во форма или пакување за продажба на
мало или како препарати или производи
Други фунгициди, бактерициди, средства за
дезинфекција на семиња (на пр., cаptаn ... )

20.20.15.30.00

20.20.15.45.00

20.20.15.60.00

20.20.15.75.00

20.20.15.90.00
20.20.19

20.20.19.80.00

20.30.11
20.30.11.50.00
20.30.11.70.00
20.30.12

20.30.12.25.00

20.30.12.29.00

20.30.12.30.00
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HS/CN-2015

t; t акт.
супс.

3808 94 20

t; t акт.
супс.

3808 94 90

t; t акт.
супс.

3808[.92(.10 + .20)]

t; t акт.
супс.

3808 92 30

t; t акт.
супс.

3808 92 40

t; t акт.
супс.

3808 92 50

t; t акт.
супс.

3808 92 60

t; t акт.
супс.

3808 92 90

t; t акт.
супс.

3808 50

t; t акт.
супс.

3808[.99(.10 + .90)]

Други пестициди и други агрохемиски производи

20.20.19.30.00

20.30

Единица
мерка

Фунгициди

20.20.15.15.00

20.3

Назив

AI

Производи од HS 3808 кои содржат една или повеќе
активни супстанци
Родентициди и други производи за заштита на
растенијата, подготвени за продажба на мало или
како препарати или производи (освен инсектициди,
фунгициди, хербициди и дезинфектанти)
Производство на бои, лакови и слични премази,
печатарско мастило и китови
Производство на бои, лакови и слични премази,
печатарско мастило и китови
Бои и лакови врз основа на акрилни и винилни
полимери, во воден медиум
Премачкувачки средства (бои и лакови), врз основа
на акрилни и винилни полимери, дисперзирани или
потопени во воден медиум
Други премачкувачки средства (бои и лакови),
дисперзирани или потопени во воден медиум
Бои и лакови врз база на полиестри, акрилни или
винилни полимери, во неводен медиум; раствори
Премачкувачки средства (бои и лакови), дисперзирани
или потопени во неводен медиум врз основа на
полиестер каде што натопената маса е над 50 % од
вкупната маса
Други премачкувачки средства (бои и лакови),
дисперзирани или потопени во неводен медиум врз
основа на полиестер
Премачкувачки средства (бои и лакови), дисперзирани
или потопени во неводен медиум врз основа на
акрилни или винилни полимери каде што натопената
маса е над 50 % од вкупната маса

t

3209 10

t

3209 90

t

3208 10 10

t

3208 10 90

t

3208 20 10
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20.30.12.50.00
20.30.12.70.00
20.30.12.90.70
20.30.12.90.01
20.30.12.90.02
20.30.12.90.03
20.30.12.90.04
20.30.12.90.05
20.30.12.90.06

20.30.21

20.30.21.30.00
20.30.21.50.00
20.30.21.70.00
20.30.22
20.30.22.13.00
20.30.22.15.00

Главна
индустриска
група

Назив
Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз
основа на акрилни или винилни полимери
Премачкувачки средства (бои и лакови), раствори,
неспомнати на друго место
Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз
основа на синтетички полимери, неспомнати на друго
место
Премачкувачки средства (бои и лакови), врз основа на
алкидноамински полимери
Премачкувачки средства (бои и лакови), врз основа на
полиуретански полимери
Премачкувачки средства (бои и лакови), врз основа на
епоксидни полимери
Непигментирани премачкувачки средства (бои и
лакови), врз основа на нитроцелулоза
Пигментирани премачкувачки средства (бои и лакови),
врз основа на нитроцелулоза
Други премачкувачки средства (бои и лакови), врз
основа на синтетички полимери, неспомнати на друго
место
Подготвени пигменти, опацифиенти (средства за
одбивање на светлината) и бои, стаклести емајли и
глазури, енгоби (превлаки), течни керамички лакови
и слични препарати; порозно стакло
Подготвени пигменти, опацифиенти, бои и слични
препарати за керамика, емајл или стакло
Стаклести емајли и глазури, енгоби (превлаки) и
слични препарати за керамика емајл или стакло
Течни сјаеви и слични производи, порозно стакло и
друго стакло во прав; гранули или лушпи
Други бои и лакови; приготвени сикативи (средства
за сушење)
Маслени премачкувачки средства и пигменти
(вклучувајќи бои и лакови)
Приготвени водни пигменти што се употребуваат за
доработка на кожа (вклучувајќи бои и лакови, освен од
масла)

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

3208 20 90

t

3208[.90(.11 + .13 + .19)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3208[.90(.91 + .99)]

t

3207 10

t

3207[.20(.10 + .90)]

t

3207[.30 + .40(.40 + .85)]

t

3210 00 10

t

3210 00 90

20.30.22.20.00

Подготвени сикативи (средства за сушење)

t

3211

20.30.22.30.00

Фолии за печатење

t

3212 10

t

3212 90

t

3214 10 10

t

3214 10 90

t

3214 90

t

3814 00 10

t

3814 00 90

20.30.22.40.00

20.30.22.53.00
20.30.22.55.00
20.30.22.60.00
20.30.22.73.00
20.30.22.79.00

Пигменти, вклучувајќи и метален прав и лушпи,
дисперзирани во неводен медиум, во течна состојба
или во паста, што се употребуваат во производството
на премачкувачки средства; бои и други материи за
бојосување, неспомнати на друго место, приготвени за
продажба на мало
Стакларски кит, кит за калемење, смолни малтери и
други маси за затнување
Полнила за фарбарски работи
Неогноотпорни препарати за површинска обработка на
фасади, внатрешни ѕидови, подови, тавани или слично
Органски сложени раствори и разредувачи врз база на
бутилацетат, неспомнати на друго место
Други органски сложени раствори и разредувачи,
неспомнати на друго место
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Главна
индустриска
група

Назив
Бои за уметничко сликарство, настава или за цртање
плакати, бои за нијансирање, бои за разонода и
забава и слично
Бои за уметничко сликарство, настава или за
цртање плакати, бои за разонода и забава и бои за
нијансирање во сетови како таблети, туби, лончиња,
шишенца или тањирчиња
Бои за уметнички слики, цртање плакати, означување,
настава, забава и слично (освен во комплети)

20.30.23

20.30.23.50.00

20.30.23.70.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

3213 10

kg

3213 90

20.30.24

Печатарски бои

20.30.24.50.00

Црни печатарски мастила

kg

3215 11

20.30.24.70.00

Печатарски мастила (освен црни)

kg

3215 19

kg

1520

t

3402[.11(.10 + .90)]

t

3402 12

t

3402 13

t

3402 19

t

3401 19

t

3401 20 10

t

3401 20 90

t

3402 20 20

t

3402 20 90

t

3402 20 90

t

3402 20 90

t

3402 20 90

t

3402 20 90

t

3402 90 10

t

3402 90 90

20.4
20.41

CN

Производство на сапуни и детергенти, препарати за
чистење и полирање, парфеми и тоалетни препарати
Производство на сапуни и детергенти, препарати за
чистење и полирање

20.41.10

Глицерин

20.41.10.00.00

Глицерол (глицерин), суров, глицерински води и
глицерински бази

20.41.20

Органски површински активни средства, освен сапун

20.41.20.20.00
20.41.20.30.00
20.41.20.50.00
20.41.20.90.00

20.41.31

20.41.31.20.00
20.41.31.50.00

Анјонски органско површински активни средства
(освен сапуни)
Катјонски органско површински активни средства
(освен сапуни)
Нејонски органско површински активни средства
(освен сапуни)
Органско површински активни средства (освен сапуни),
неспомнати на друго место
Сапун и органски површински активни производи
и препарати кои се користат како сапун; хартија,
вата, филц и неткаен текстил, импрегнирани или
премачкани со сапун или детергент
Сапуни и органско површински активни производи, во
парчиња и други облици, неспомнати на друго место
Сапуни во форма на снегулки, листови, гранули или во
прав

20.41.31.80.00

Сапуни во други форми (течни и други сапуни)

20.41.32

Детергенти и препарати за перење

20.41.32.40.00
20.41.32.50.70
20.41.32.50.01
20.41.32.50.02
20.41.32.50.03
20.41.32.50.04
20.41.32.60.00
20.41.32.70.00
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Површински активни препарати за миење и чистење
(освен сапуни), подготвени за продажба на мало
Препарати за перење и чистење, подготвени за
продажба на мало
Препарати за перење и чистење, подготвени за
продажба на мало: за машинско перење
Препарати за перење и чистење, подготвени за
продажба на мало: за рачно перење
Препарати за миење и чистење, подготвени за
продажба на мало: за миење садови
Други препарати за миење и чистење, подготвени за
продажба на мало
Површински активни препарати за миење и чистење
(освен сапуни), неподготвени за продажба на мало
Препарати за миење и чистење, неподготвени за
продажба на мало
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20.41.41
20.41.41.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Препарати за парфимирање и дезодорирање на
простории
Препарати за парфимирање или дезодорирање на
простории

20.41.42

Вештачки и приготвени восоци

20.41.42.70.00

Вештачки и приготвени восоци од полиетилен-гликол

20.41.42.80.00
20.41.43
20.41.43.30.00
20.41.43.50.00
20.41.43.70.00

Други вештачки и приготвени восоци, вклучувајќи и
печатни восоци, освен восоци од полиетилен-гликол
Политури и кремови за обувки, мебел, подови,
каросерии, стакло или метал
Политури, креми и слични препарати за обувки и за
кожа
Политури, креми и слични препарати за одржување на
дрвенарија
Политури и слични препарати за каросерии (освен
политури за метал)

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

3307[.41 + .49]

t

3404 20

t

3404 90

t

3405 10

t

3405 20

t

3405 30

20.41.43.83.00

Политури за метал

t

3405 90 10

20.41.43.89.00

Други политури, креми и слични препарати,
неспомнати на друго место

t

3405 90 90

20.41.44

Пасти, прашоци и други препарати за чистење

20.41.44.00.00

Пасти, прашоци и други препарати за чистење

t

3405 40

20.42

Производство на парфеми и тоалетни препарати

20.42.11

Парфеми и тоалетни води

20.42.11.50.00

Парфеми

l; kg

3303 00 10

20.42.11.70.00

Тоалетни води

l; kg

3303 00 90

20.42.12

Производи за шминкање на усни и очи

20.42.12.50.00

Производи за шминкање на усни

kg

3304 10

20.42.12.70.00

Производи за шминкање на очи

kg

3304 20

20.42.13

Производи за маникир и педикир

20.42.13.00.00

Производи за маникир и педикир

kg

3304 30

20.42.14

Пудри за козметичка и тоалетна употреба

20.42.14.00.00

Пудри за козметичка и тоалетна употреба

kg

3304 91

kg

3304 99

kg

3304 99

kg

3304 99

kg

3304 99

kg

3304 99

20.42.15
20.42.15.00.70
20.42.15.00.01
20.42.15.00.02
20.42.15.00.03
20.42.15.00.04

Декоративна козметика и препарати за нега на
кожата (вклучувајќи препарати за сончање),
неспомнати на друго место
Декоративна козметика и препарати за нега на кожата
(вклучувајќи препарати за сончање)
Други козметички препарати за разубавување на
лицето
Други козметички препарати за чистење на лицето,
вклучувајќи ги и препаратите за остранување на
шминката
Други козметички препарати за нега на лицетолосиони, креми и специјални препарати
Други козметички препарати за нега на телотолосиони, креми, вклучувајќи и препарати за нега на
бебиња

20.42.15.00.05

Други козметички препарати; препарати за сончање

kg

3304 99

20.42.15.00.06

Други козметички препарати

kg

3304 99
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

20.42.16

Шампони, лакови за коса, препарати за трајно
кадросување или исправање на коса

20.42.16.30.00

Шампони

kg

3305 10

20.42.16.50.00

Препарати за трајно навиткување или исправање на
косата

kg

3305 20

20.42.16.70.00

Лакови за коса

kg

3305 30

kg

3305 90

kg

3306 10

kg

3306[.20 + .90]

t

3401 11

Лосиони и други препарати за коса, неспомнати на
друго место
Препарати за нега на косата, освен шампоните,
лаковите и препаратите за трајно навиткување на
косата
Препарати за хигиена на устата и забите (вклучувајќи
ги и препаратите за зацврстување на вилици), конец
за чистење на заби

20.42.17
20.42.17.00.00

20.42.18
20.42.18.50.00

Пасти за заби
Препарати за хигиена на устата и забите (вклучувајќи
ги и препаратите за зацврстување на вилиците) и
конец за чистење заби
Препарати за бричење; дезодоранси и
антиперспиранти, препарати за капење; други
парфимериски, козметички или тоалетни препарати,
неспомнати на друго место
Сапуни и органско-површински активни производи во
парчиња (калапи), за тоалетна употреба

20.42.18.90.00

20.42.19

20.42.19.15.70
20.42.19.15.01

Сапун за перење

t

3401 11

20.42.19.15.02

Тоалетен сапун

t

3401 11

20.42.19.15.03

Сапун за бричење

t

3401 11

t

3401 30

kg

3307 10

kg

3307 10

kg

3307 10

kg

3307 10

Органско-површински активни производи и препарати
за бањање, подготвени за продажба
Лосиони, креми и други препарати за бричење, пред
бричење и по бричење

20.42.19.30.00
20.42.19.45.70
20.42.19.45.01

Лосиони за бричење, пред бричење и по бричење
Креми и други препарати за бричење, пред бричење и
по бричење
Други препарати за бричење, пред бричење и по
бричење

20.42.19.45.02
20.42.19.45.03
20.42.19.60.00

Дезодоранси и антиперспиранти

kg

3307 20

20.42.19.75.00

Парфимирани соли и други препарати за капење

kg

3307 30

20.42.19.90.00

Депилатори и други препарати за лична хигиена

kg

3307 90

20.5

AI

Производство на други хемиски производи

20.51

Производство на експлозиви

20.51.11

Барут и подготвени експлозиви

20.51.11.30.00

Барут

t

3601

20.51.11.50.00

Подготвени експлозиви (освен барут)

t

3602

20.51.12

Сигурносни (бавногоречки) штапини; детонирачки
штапини; каписли; запалки; електрични детонатори

20.51.12.50.00

Сигурносни штапини; детонирачки штапини

20.51.12.70.00

Ударни или детонирачки каписли, запалки и
електрични детонатори

20.51.13

Пиротехнички производи за огномет

20.51.13.00.00

Пиротехнички производи за огномети
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km

3603 00 10

илј.парч. 3603 00 90

kg

3604 10
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20.51.14

20.51.14.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Сигнални ракети, градобијни ракети, ракети за
сигнализација и за магла и други пиротехнички
производи, освен за огномети
Сигнални ракети, градобијни ракети, ракети за
сигнализација и за магла и други пиротехнички
производи (освен за огномети)

20.51.20

Кибрити

20.51.20.00.00

Кибрити, освен пиротехнички производи

20.52

Производство на лепаци

20.52.10

Лепила

20.52.10.20.00

Казеински лепила

20.52.10.40.00
20.52.10.60.00
20.52.10.80.00

Желатин; други лепила од животинско потекло (освен
казеински лепила)
Лепила врз база на декстрини или други
модификувани скробови
Подготвени лепила и други подготвени адхезиви
(средства за лепење), неспомнати на друго место

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

3604 90

kg

3605

t

3501 90 10

t

3503 00 80

t

3505[.20(.10 + .30 + .50 + .90)]

t

3506[.10 + .91 + .99]

20.53

Производство на етерични масла

20.53.10

Етерични масла

20.53.10.20.00

Етерични масла

kg

3301[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19(.20 +
.80) + .24(.10 + .90) + .25(.10 + .90) + .29(.11 +
.31 + .41 + .71 + .79 + .91)]

20.53.10.30.00

Резиноиди

kg

3301 30

kg

3301[.90(.10 + .21 + .30 + .90)]

kg

3302[.10(.10 + .21 + .29 + .40 + .90)]

kg

3302[.90(.10 + .90)]

20.53.10.50.00
20.53.10.75.00
20.53.10.79.00
20.59
20.59.11

20.59.11.30.00

20.59.11.50.00

20.59.11.70.00
20.59.12

20.59.12.00.00

Концентрати на етерични масла во масти, водени
дестилати итн.
Мешавини на миризливи материи за употреба во
прехранбената индустрија и во индустријата за
пијалаци
Други мешавини на миризливи материи
Производство на други хемиски производи,
неспомнати на друго место
Фотографски плочи и филмови, саморазвивачки
филмови, осетливи, неекспонирани; фотохартија
Фотографски плочи и рамни филмови, осетливи на
светлина и неекспонирани, од кој и да било материјал;
рамни филмови за моментна(брза) фотографија,
осетливи на светлина и неекспонирани (освен од
хартија; картон или текстил)
Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлина,
неекспонирани, од кој и да било материјал; филмови
во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на
светлина, неекспонирани (освен од хартија, картон или
текстил)
Фотографска хартија, картон и текстил, осетливи на
светлина, неекспонирани
Фотографски емулзии осетливи на светлина; хемиски
препарати за фотографска употреба, неспомнати на
друго место
Хемиски препарати за фотографски намени (освен
лакови, лепила, средства за лепење и слични
препарати); неизмешани производи за фотогорафска
употреба, подготвени во одмерени дози или
подготвени за продажба на мало во форма готова за
употреба
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илј.m2

3701[.10 + .20 + .30 + .91 + .99]

илј.m2

3702[.10 + .31(.91 + .97) + .32(.10 + .20 + .85)
+ .39 + .41 + .42 + .43 + .44 + .52 + .53 + .54 +
.55 + .56 + .96(.10 + .90) + .97(.10 + .90) + .98]

илј.m2

3703[.10 + .20 + .90]

t

3707[.10 + .90(.20 + .90)]
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20.59.20

20.59.20.00.00
20.59.30
20.59.30.00.00
20.59.41
20.59.41.55.00

20.59.41.57.00

20.59.41.75.00

20.59.41.79.00

20.59.42

Главна
индустриска
група

Назив
Хемиски модификувани животински и растителни
масти и масла; мешавини на животински или
растителни масти и масла, несоодветни за човечка
исхрана
Животински или растителни масти и масла, хемиски
модификувани
Мастила и тушеви за пишување и цртање и други
мастила
Мастила и тушеви за пишување и цртање (освен
мастила за печатење)

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

1518[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .95 + .99)]

t

3215 90

t

3403 11

t

3403[.19(.10 + .90)]

t

3403 91

t

3403 99

Препарати за подмачкување
Препарати за подмачкување кои содржат до 70 %
по маса нафтени масла или масла од битуменозни
минерали, кои се користат за третирање на текстил,
кожа, крзно и други материјали
Препарати за подмачкување, добиени од нафта или
битуменозни минерали, освен оние кои се користат за
третирање на текстил, кожа, крзно и други материјали
Препарати за подмачкување кои не содржат нафтени
масла или масла од битуменозни минерали, кои се
користат за третирање на текстил, кожа, крзно и други
материјали
Препарати за подмачкување кои не содржат нафтени
масла или масла од битуменозни минерали, освен
оние кои се користат за третирање на текстил, кожа,
крзно и други материјали
Антидетонаторски препарати; адитиви за минерални
масла и слични производи

20.59.42.50.00

Антидетонаторски препарати

t

3811[.11(.10 + .90) + .19]

20.59.42.70.00

Адитиви на масла за подмачкување

t

3811[.21 + .29]

t

3811 90

t

3819

t

3820

t

3504[.00(.10 + .90)]

t

3822

t

3407

t

3813

t

3821

20.59.42.90.00
20.59.43

20.59.43.30.00
20.59.43.50.00
20.59.51
20.59.51.00.00

20.59.52

20.59.52.10.00

20.59.52.30.00
20.59.52.50.00
20.59.52.70.00

100

Други адитиви за минерални масла, неспомнати на
друго место
Течности за хидраулични сопирачки; антифриз и
препарати за одмрзнување
Течности за хидраулични сопирачки и други
подготвени течности за хидраулична трансмисија,
што не содржат или содржат помалку од 70 % по маса
нафтено масло или масла од битуменозни минерали
Антифриз и други течности за одмрзнување
Пептони и други протеински супстанции и нивни
деривати, неспомнати на друго место; прав од
животинска кожа
Пептони и протеински супстанции и нивни деривати,
неспомнати на друго место, прав од животинска кожа
Смеси за моделирање; восоци за забна протетика
и други препарати за употреба во забарството врз
база на гипс; препарати и полнења за апарати за
гаснење пожар; подготвени подлоги за развој на
микроорганизми; дијагностички и лабораториски
реагенси, неспомнати на друго место
Дијагностички или лабораторски реагенси на подлога и
приготвени дијагностички или лабараториски реагенси
без оглед на тоа дали се или не се на подлога
Смеси за моделирање; восоци за забна протетика
и други препарати за употреба во забарството врз
основа на гипс
Препарати и полнења за апаратите за гаснење пожар;
наполнети гранати за гаснење пожар
Подготвени подлоги за развој на микроорганизми
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20.59.53

20.59.53.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Хемиски елементи во форма на дискови, плочки и
хемиски соединенија прилагодени за употреба во
електрониката
Хемиски елементи во форма на дискови, плочки и
хемиски соединенија прилагодени за употреба во
електрониката

20.59.54

Активен јаглен

20.59.54.00.00

Активен јаглен

20.59.55

20.59.55.50.00
20.59.55.70.00

20.59.55.80.00
20.59.55.90.00

20.59.56

Средства за доработка, носачи на бои кои служат
за забрзување на бојосувањето или за фиксирање
на материите за бојосување и други производи и
препарати
Средства за доработка и слично, врз база на скробни
материи
Средства за доработка и слично, што се користат во
текстилната индустрија (освен врз база на скробни
материи)
Средства за доработка и слично, што се користат во
индустријата за хартија (освен врз база на скробни
материи)
Средства за доработка, носачи на боја и други
препарати, неспомнати на друго место
Препарати за површинска обработка на метали;
подготвени забрзувачи на вулканизација;
акцелератори, сложени пластификатори,
стабилизатори за гума и пластика; катализатори,
мешани алкилбензени и мешани алкилнафталени,
неспомнати на друго место

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

3818[.00(.10 + .90)]

t

3802 10

t

3809[.10(.10 + .30 + .50 + .90)]

t

3809 91

t

3809 92

t

3809 93

20.59.56.20.00

Препарати за површинска обработка на метали

t

3810[.10 + .90(.10 + .90)]

20.59.56.30.00

Подготвени забрзувачи на вулканизација на гуми

t

3812 10

20.59.56.40.00

Сложени пластификатори за гума или пластика

t

3812[.20(.10 + .90)]

t

3812[.30(.21 + .29 + .80)]

t

3815[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

t

3817[.00(.50 + .80)]

t

3824 10

t

3824 90 30

t

3824 30

20.59.56.50.00
20.59.56.60.00
20.59.56.70.00
20.59.57
20.59.57.20.00
20.59.57.30.00
20.59.57.40.00

Препарати против оксидација и стабилизатори за гума
или пластика
Иницијатори на реакција, акцелератори и каталитички
препарати
Мешани алкилбензени, мешани алкилнафталени,
освен оние од HS 2707 или HS 2902
Подготвени сврзувачки средства за леарски калапи
или јадра; хемиски производи
Подготвени сврзувачки средства за леарски калапи или
јадра
Нафтени киселини, нивни соли нерастопливи во вода
и нивни естри
Неагломерирани карбиди на метали, меѓусебно
измешани или измешани со метални сврзувачки
материи

20.59.57.50.00

Подготвени адитиви за цементи, малтери или бетони

t

3824 40

20.59.57.70.00

Сорбитол (освен D-глуцитол)

t

3824[.60(.11 + .19 + .91 + .99)]

t

3824[.90(.10 + .15 + .20)]

t

3824 90 45

20.59.59

20.59.59.10.00

20.59.59.40.00

Други разновидни хемиски производи, неспомнати
на друго место
Јонски изменувачи; гасни апсорбенси за вакуум цевки;
нафтени сулфонати (освен нафтените сулфонати
на алкални метали, амониум или етаноламини);
тиофенувани сулфонски киселини од масла добиени
од битуменозни минерали и нивни соли
Хемикалии за разбивање бигор и слични соединенија
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Главна
индустриска
група

Назив
Препарати за електрогалванизација (електрично
обложување)
Мешавини на моно, ди и тримасни киселиниски естри
на глицерол
Производи и препарати за фармацевтска и хируршка
употреба

20.59.59.53.00
20.59.59.57.00
20.59.59.63.00
20.59.59.65.00

Помошни производи за леарници
Огноотпорни, водоотпорни и слични заштитни
препарати кои се употребуваат во градежништвото
Мешавини што содржат халогенизирани деривати на
метан, етан или пропан
Мешавини и препарати што содржат оксирани
(етилен оксид) полибромирани бифенили (PBBs),
полихлорирани бифенили (PCBs), полихлорорани
терфенили (PCTs) или три (2,3-дибромопропил) фосфат

20.59.59.67.00
20.59.59.71.00

20.59.59.75.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

3824 90 50

t

3824 90 55

t

3824[.90(.61 + .62 + .64)]

t

3824 90 65

t

3824 90 70

t

3824[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 + .76 + .77 +
.78 + .79]

t

3824[.81 + .82 + .83]

20.59.59.94.00

Други хемиски производи, неспомнати на друго место

t

3824[.90(.25 + .75 + .80 + .85 + .87 + .92 + .93
+ .96)]

20.59.59.97.00

Биогорива (замена за дизел гориво)

t

3826[.00(.10 + .90)]

20.59.60

Желатин и деривати од желатин, вклучувајќи
албумин од млеко

20.59.60.20.00

Казеинати и други деривати на казеинот

t

3501 90 90

t

3502[.20(.10 + .91 + .99) + .90(.20 + .70 + .90)]

t

3503 00 10

t

5503 11

t

5501 10 + 5503 19

t

5501 20 + 5503 20

t

5501 30 + 5503 30

t

5501 40 + 5503 40

t

5501 90 + 5503 90

t

5402 11

t

5402 19

t

5402 20

Албумини (освен албумин од јајца), албуминати и
други деривати
Желатин и негови деривати (освен казеинските
лепила)

20.59.60.50.00
20.59.60.80.00
20.6
20.60
20.60.11
20.60.11.10.00
20.60.11.20.00

20.60.11.30.00

20.60.11.40.00

20.60.11.50.00

20.60.11.90.00
20.60.12
20.60.12.20.00

20.60.12.40.00

20.60.12.60.00
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AI

Производство на вештачки влакна
Производство на вештачки влакна
Кабли и сечени синтетички влакна, невлачени и
нечешлани
Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечешлани,
ниту преработувани поинаку за предење, од арамиди
Кабли од синтетички филамент и синтетички влакна,
сечени, невлачени, нечешлани, ниту преработувани
поинаку за предење, од други полиамиди
Кабли од синтетички филамент и синтетички влакна,
сечени, невлачени, нечешлани, ниту преработувани
поинаку за предење, од полиестер
Кабли од синтетички филамент и синтетички влакна,
сечени, невлачени, нечешлани, ниту преработувани
поинаку за предење, од акрил
Кабли од синтетички филамент и синтетички влакна,
сечени, невлачени, нечешлани, ниту преработувани
поинаку за предење, од полипропилен
Други кабли од синтетички филамент и синтетички
влакна, сечени, невлачени, нечешлани, ниту
преработувани поинаку за предење
Предива од синтетички филаменти со голема јачина,
од полиамид и полиестер
Синтетички филаменти, предиво со голема јачина од
арамиди (освен конец за шиење и предиво подготвено
за продажба на мало)
Синтетички филаменти, предиво со голема јачина од
најлон и други полиамиди (освен конец за шиење,
предиво подготвено за продажба на мало и синтетички
филаменти, предиво со голема јачина од арамиди)
Синтетички филаменти, предиво со голема јачина од
полиестер (освен предиво подготвено за продажба на
мало)
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20.60.13
20.60.13.10.00

20.60.13.20.00

20.60.13.30.00

20.60.13.40.00
20.60.13.50.00
20.60.13.90.00
20.60.14
20.60.14.20.00

20.60.14.40.00

20.60.21
20.60.21.20.00
20.60.21.40.00
20.60.21.90.00
20.60.22
20.60.22.00.00
20.60.23

20.60.23.20.00

20.60.23.40.00

20.60.23.90.00

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Предива од други синтетички филаменти, едножични
Предиво од синтетички филаменти од полиамиди
(освен конец за шиење), неподготвено за продажба на
мало
Предиво од синтетички филаменти за килими, од
полиамиди (освен конец за шиење), неподготвено за
продажба на мало
Предиво од синтетички филаменти, од полиестер
(освен конец за шиење), неподготвено за продажба на
мало
Предиво од синтетички филаменти, од полипропилен
(освен конец за шиење), неподготвено за продажба на
мало
Предиво од синтетички филаменти, од еластомери,
неподготвено за продажба на мало
Други предива од синтетички филаменти (освен конец
за шиење), неподготвени за продажба на мало
Синтетички монофиламенти; ленти и слично, од
синтетички текстилни материјали
Синтетички монофиламенти со финост од 67 децитекси
и повеќе и лента со широчина до 1 mm (вклучувајќи и
еластомери), од полипропилен
Синтетички монофиламенти со финост од 67 децитекси
и повеќе и широчина до 1 mm (освен монофиламенти
од полипропилен), ленти и слично од синтетички
текстилни материјали, со широчина до 5 mm
Кабли и сечени вештачки влакна, невлачени и
нечешлани
Кабли од вештачки филаменти и вештачки влакна
(сечени, невлачени, нечешлани ниту преработувани
поинаку за предење), од вискозен рајон
Кабли од вештачки филаменти, од ацетат
Други кабли од вештачки филаменти и вештачки
влакна (сечени, невлачени, нечешлани ниту
преработувани поинаку за предење)
Предиво од вештачки филаменти од вискоза, со
голема јачина
Предиво од вештачки филамент со голема јачина од
вискозен рајон (освен конец за шиење), неподготвено
за продажба на мало

t

5402[.31 + .45 + .51]

t

5402 32

t

5402[.33 + .46 + .47 + .52]

t

5402[.34 + .48 + .59(.10)]

t

5402 44

t

5402[.39 + .49 + .59(.90)]

t

5404 12

t

5404[.11 + .19 + .90(.10 + .90)]

t

5502 00 10 + 5504 10

t

5502 00 40

t

5502 00 80 + 5504 90

t

5403 10

t

5403[.31 + .32]

t

5403 33

t

5403 39

Друго предиво од вештачки филаменти, едножично
Предиво од вештачки филаменти од вискозен
рајон, вклучувајќи и монофиламент со финост до 67
децитекси, едножично, неподготвено за продажба
на мало (освен конец за шиење и влакна со голема
јачина)
Предиво од вештачки филаменти од целулозен
ацетат, вклучувајќи и монофиламент со финост до 67
децитекси, едножично, неподготвено за продажба
на мало (освен конец за шиење и влакна со голема
јачина)
Друго предиво од вештачки филамент, вклучувајќи и
вештачки монофиламент со финост до 67 децитекси,
едножично, неподготвено за продажба на мало (освен
конец за шиење)
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Главна
индустриска
група

Вештачки монофиламенти; ленти и слично од
вештачки текстилни материјали
Вештачки монофиламенти со финост од 67 децитекси
или повеќе и чија димензија на напречниот пресек
не надминува 1 mm; ленти и слично од вештачки
текстилен материјал со видлива широчина што не
надминува 5 mm

20.60.24

20.60.24.00.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

5405

Производство на основни фармацевтски
производи и фармацевтски препарати

21
21.1

Назив

CN

Производство на основни фармацевтски производи

21.10

Производство на основни фармацевтски производи

21.10.10

Салицилна киселина, О-ацетисалицилна киселина,
нивни соли и естери

21.10.10.30.00

Салицилна киселина и нејзини соли

kg

2918 21

21.10.10.50.00

Ортоацетилсалицилна киселина, нејзини соли и естри

kg

2918 22

kg

2918 23

21.10.10.70.00
21.10.20

Естри на салицилна киселина и нејзини соли (освен
ортоацетилсалицилна киселина)
Лизин, глутаминска киселина и нивни соли;
квартерни амониумови соли и хидроксиди;
фосфоаминолипиди; амиди и нивни деривати и соли

21.10.20.10.00

Лизин и негови естри и соли

kg

2922 41

21.10.20.20.00

Глутаминска киселина и нејзини соли

kg

2922 42

kg

2923[.10 + .20 + .90]

kg

2924[.11 + .12 + .19]

kg

2924[.23 + .24 + .29(.10 + .98)]

kg

2932[.20(.10 + .20)]

kg

2932 20 90

kg

2933[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

2933 21

kg

2933[.52 + .53(.10 + .90) + .54]

kg

2933[.55 + .59(.10 + .20 + .95)]

21.10.20.40.00
21.10.20.60.00
21.10.20.70.00

21.10.31

21.10.31.17.00

21.10.31.19.00
21.10.31.30.00
21.10.31.40.00
21.10.31.55.00

21.10.31.59.00
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Квартерни амониумови соли и хидроксиди на
амониум; лецитини и други фосфоаминолипиди,
хемиски определени или неопределени
Ациклични амиди и нивни деривати и соли
(вклучувајќи ги и ацикличните карбамати)
Циклични амиди и нивни деривати и соли (вклучувајќи
ги и карбаматите), освен уреини и нивни деривати и
соли
Лактони, неспомнати на друго место, хетероциклични
соединенија само со хетероатом или хетероатоми
на азот кои во структурата содржат некондензиран
пиразолов прстен, пиримидинов прстен, пиперазинов
прстен, некондензиран триазинов или фенотиазинов
прстен; хидантоин и негови деривати
Фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H, 3H-бензо[де]
изохромен-1-ил]-6-октадесилокси-2-нафтоична
киселина; 3'-хлоро-6'-циклохексиламиноспиро[из
обензофуран-1(3H), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(N-етил-ртолуидино)-2'-метилспирол [изобензофуран-1(3H),
9 -ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-хидрокси4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1H,
3H-нафтол[1,8-cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат,
гама-бутиролактон
Лактони (освен фенолфталеин и неоргански или
органски соединенија на жива)
Соединенија што содржат некондензиран пиразолов
прстен во структурата (хидрогенизирани или
нехидрогенизирани)
Хидантоин и негови деривати
Малонилуреа (барбитурна киселина) и нејзини
деривати и соли
Соединенија со пиримидински или пиперазински
прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани)
во структурата, освен малонилуреа (барбитурна
киселина) и нејзини деривати
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21.10.31.70.00

21.10.31.80.00

Главна
индустриска
група

Назив
Соединенија што содржат некондензиран прстен на
триазин (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во
структурата (освен меламин)
Соединенија што имаат фенотијазинов прстен
(хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во
структурата, но понатаму некондензирани

21.10.32

Сулфонамиди

21.10.32.00.00

Сулфонамиди

21.10.40
21.10.40.00.00

Шеќери, хемиски чисти, неспомнати на друго место;
шеќерни етери и естри и нивни соли, неспомнати на
друго место
Шеќери, хемиски чисти (освен гликоза и сл.); етри на
шеќерот и нивни соли и друго

Единица
мерка
kg

2933[.69(.10 + .40 + .80)]

kg

2934[.30(.10 + .90)]

kg

2935[.00(.30 + .90)]

kg

2940

2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]

21.10.51

Провитамини, витамини и нивни деривати

21.10.51.00.70

Провитамини и витамини, природни или синтетички
(вклучувајќи природни концентрати), нивни деривати
кои примарно се користат како витамини и нивни
мешавини, растворени или нерастворени

kg

21.10.51.00.01

Провитамини, немешани

kg

21.10.51.00.02

Витамини А и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.03

Витамин Б1 и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.04

Витамин Б2 и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.05

D или DL-пантотенска киселина (витамин Б3 или Б5) и
нивни деривати, немешани

kg

21.10.51.00.06

Витамин Б6 и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.07

Витамин Б12 и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.08

Витамин Ц и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.09

Витамин Е и негови деривати, немешани

kg

21.10.51.00.10

Други витамини и нивни деривати, немешани,
неспомнати на друго место

kg

21.10.51.00.11

Мешавини и природни концентрати на витамини

kg

21.10.52

21.10.52.00.00

21.10.53
21.10.53.00.70

Хормони и нивни деривати; други стероиди кои
примарно се користат како хормони
Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотрини,
природни или добиени со синтеза; нивни деривати
и аналогни структури, вклучувајќи полипептиди
со модифициран синџир што првенствено се
употребуваат како хормони
Гликозиди, растителни алкалоиди, нивни соли, етери,
естри и други деривати
Гликозиди и нивни алкалоиди, природни или
синтетички преработени и нивни соли, етри,естри и
други деривати

kg

kg

21.10.53.00.01

Рутозит (рутин) и негови деривати

kg

21.10.53.00.02

Гликозиди и нивни соли, етри, естри и други деривати,
неспомнати на друго место

kg
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2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]
2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 +
.28 + .29 + .90]

2937[.11 + .12 + .19 + .21 + .22 + .23 + .29 +
.50 + .90]

2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

21.10.53.00.03

Алкалоиди на опиум и нивни деривати и соли

kg

21.10.53.00.04

Морфин

kg

21.10.53.00.05

Кодеин

kg

21.10.53.00.06

Други алкалоиди на опиум и нивни деривати и соли

kg

21.10.53.00.07

Кинин и негови соли

kg

21.10.53.00.08

Алкалоиди добиени од дрвото кинин и нивни деривати
и соли (освен кинин и негови соли)

kg

21.10.53.00.09

Кофеин и негови соли

kg

21.10.53.00.10

Ефедрини и нивни соли

kg

21.10.53.00.11

Теофилин и аминофилин и нивни деривати и соли

kg

21.10.53.00.12

Алкалоиди од срцевината на 'рж, нивни деривати и
соли

kg

21.10.53.00.13

Други растителни алкалоиди и нивни соли итн.,
неспомнати на друго место

kg

21.10.54

Антибиотици

21.10.54.00.00

Антибиотици
Жлезди и други органи; нивни екстракти и други
материи од човечко или животинско потекло,
неспомнати на друго место
Екстракти од жлезди или од други органи или од нивни
секрети (за органотерапевтски цели)
Материи од човечко или животинско потекло за
профилактичка употреба, неспомнати на друго место
Човечка крв; животинска крв подготвена за
терапевтска, профилактичка или дијагностичка
употреба; култури на микроорганизми, токсини (освен
квасец)

21.10.60
21.10.60.20.00
21.10.60.40.00

21.10.60.55.00
21.2
21.20
21.20.11

21.20.11.30.70

21.20.11.30.01
21.20.11.30.02
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2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]
2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 +
.19 + .20 + .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 +
.51 + .59 + .61 + .62 + .63 + .69 + .91 + .99]

kg

2941[.10 + .20(.30 + .80) + .30 + .40 + .50 +
.90]

kg

3001[.20(.10 + .90)]

kg

3001[.90(.20 + .91 + .98)]

kg

3002[.90(.10 + .30 + .50 + .90)]

kg

3003 10

kg

3003 10

kg

3003 10

Производство на фармацевтски препарати
Производство на фармацевтски препарати
Лекови кои содржат пеницилин или други
антибиотици
Лекови што содржат пеницилини или нивни
деривати, со структура на пеницилинска киселина или
стрептомицини или нивни деривати, за терапевтска
или профилактичка употреба, неподготвени за
продажба на мало
Лекови што содржат пеницилини или нивни деривати,
неподготвени за продажба на мало
Лекови што содржат полусинтетски пеницилини или
нивни деривати, неподготвени за продажба на мало
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21.20.11.30.03
21.20.11.50.70
21.20.11.50.01
21.20.11.50.02
21.20.11.50.03
21.20.11.60.70
21.20.11.60.01
21.20.11.60.02

21.20.11.60.03
21.20.11.80.70
21.20.11.80.01
21.20.11.80.02
21.20.11.80.03
21.20.12
21.20.12.30.00

21.20.12.50.00

21.20.12.60.00

21.20.12.70.70

21.20.12.70.01

21.20.12.70.02

21.20.12.70.03
21.20.13
21.20.13.10.70
21.20.13.10.01

Главна
индустриска
група

Назив
Лекови што содржат стрептомицини или нивни
деривати, неподготвени за продажба на мало
Лекови што содржат други антибиотици, неподготвени
за продажба на мало
Туберкулостатици, неподготвени за продажба на мало
Сулфонамиди-готови лекови, неподготвени за
продажба на мало
Лекови што содржат други антибиотици, неподготвени
за продажба на мало
Лекови што содржат пеницилини, стрептомицини или
нивни деривати, во дози или подготвени за продажба
на мало
Лекови што содржат пеницилини или нивни деривати,
во дози или подготвени за продажба на мало
Лекови што содржат полусинтетски пеницилини или
нивни деривати, во дози или подготвени за продажба
на мало
Лекови што содржат стрептомицини или нивни
деривати, во дози или подготвени за продажба на
мало
Лекови што содржат други антибиотици во дози или
подготвени за продажба на мало
Туберкулостатици во дози или подготвени за продажба
на мало
Сулфонамиди-готови лекови во дози или подготвени за
продажба на мало
Лекови што содржат други антибиотици во дози или
подготвени за продажба на мало

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

3003 10

kg

3003 20

kg

3003 20

kg

3003 20

kg

3003 20

kg

3004 10

kg

3004 10

kg

3004 10

kg

3004 10

kg

3004 20

kg

3004 20

kg

3004 20

kg

3004 20

kg

3003 31

kg

3003 39

kg

3004 31

kg

3004[.32 + .39]

kg

3004[.32 + .39]

kg

3004[.32 + .39]

kg

3004[.32 + .39]

kg

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

Лекови кои содржат хормони, но не и антибиотици
Лекови што содржат инсулин, без антибиотици, за
терапевтска или профилактичка употреба, кои не се
приготвени во одмерени дози ниту во форма или
пакување за продажба на мало
Лекови што содржат хормони, без антибиотици за
терапевтска или профилактичка употреба, кои не се
приготвени во одмерени дози ниту во форма или
пакување за продажба на мало (освен инсулин)
Лекови што содржат инсулин, без антибиотици, за
терапевтска или профилактичка употреба, подготвени
во одмерени дози или подготвени за продажба на
мало
Лекови што содржат кортикостероидни хормони,
нивни деривати или аналогни структури, подготвени во
одмерени дози или подготвени за продажба на мало
Лекови за лекување на респираторниот систем што
содржат адренокортикални хормони, подготвени за
продажба на мало
Лекови за лекување на кожни болести што содржат
адренокортикални хормони, подготвени за продажба
на мало
Други лекови што содржат кортикостероидни и
адренокортикални хормони, подготвени за продажба
на мало
Лекови кои содржат алкалоиди или нивни деривати,
но не хормони или антибиотици
Лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати,
неподготвени за продажба на мало
Аналгетици што содржат алкалоиди или нивни
деривати, неподготвени за продажба на мало
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21.20.13.10.02
21.20.13.10.03
21.20.13.10.04
21.20.13.20.00
21.20.13.40.70
21.20.13.40.01
21.20.13.40.02
21.20.13.40.03
21.20.13.40.04

21.20.13.60.00

21.20.13.80.70
21.20.13.80.01
21.20.13.80.02
21.20.13.80.03
21.20.13.80.04
21.20.13.80.05
21.20.13.80.06
21.20.13.80.07

Главна
индустриска
група

Назив
Лекови за лекување на дигестивниот систем што
содржат алкалоиди или нивни деривати, неподготвени
за продажба на мало
Антихипертензиви што содржат алкалоиди или нивни
деривати, неподготвени за продажба на мало
Други лекови што содржат алкалоиди или нивни
деривати, неподготвени за продажба на мало
Други лекови за терапевтска или профилактичка
употреба, неподготвени за продажба на мало
Лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати,
подготвени за продажба на мало
Аналгетици што содржат алкалоиди или нивни
деривати, подготвени за продажба на мало
Лекови за лекување на дигестивниот систем што
содржат алкалоиди или нивни деривати, подготвени за
продажба на мало
Антихипертензиви што содржат алкалоиди или нивни
деривати, подготвени за продажба на мало
Други лекови што содржат алкалоиди или нивни
деривати, подготвени за продажба на мало
Други лекови што содржат витамини, провитамини,
деривати и нивни мешавини за терапевтска или
профилактичка употреба, подготвени за продажба на
мало
Други лекови што содржат мешани или немешани
производи, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место
Хипнотици, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место
Психофармаци, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место
Антиаритмици, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место
Антиангиналитици, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место
Други лекови за лекување на кардиоваскуларниот
систем, подготвени за продажба на мало, неспомнати
на друго место
Антиревматици, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место
Анестетици, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3003 90

kg

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

kg

3004 50

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

kg

3004 90 + 3824 90 58

21.20.13.80.08

Концентрат за хемодијализа

kg

3004 90 + 3824 90 58

21.20.13.80.09

Хомеопатски лекови

kg

3004 90 + 3824 90 58

21.20.13.80.10

Други лекови што содржат мешани или немешани
производи, подготвени за продажба на мало,
неспомнати на друго место

kg

3004 90 + 3824 90 58

21.20.21

Антисеруми и вакцини

21.20.21.25.00

Антисеруми и други фракции на крв

kg

3002[.10(.10 + .91 + .98)]

21.20.21.45.00

Вакцини за хумана медицина

kg

3002 20

21.20.21.60.00

Ветеринарни вакцини

kg

3002 30

kg

3006 60

21.20.22
21.20.22.00.00
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Хемиски средства за контрацепција врз база на
хормони и спермициди
Хемиски средства за контрацепција врз база на
хормони или спермициди
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Главна
индустриска
група

Назив

21.20.23

Дијагностички реагенси и други фармацевтски
препарати

21.20.23.20.00

Реагенси за определување на крвни групи
Контрастни препарати за радиографски испитувања;
дијагностички реагенси наменети за употреба кај
пациентите
Лепливи завои, хируршки кетгут и слични материјали;
кутии за прва помош
Лепливи завои или слични производи, импрегнирани
или обложени со фармацевтски супстанции или
подготвени за продажба на мало

21.20.23.40.00
21.20.24
21.20.24.20.00
21.20.24.30.00

Стерилен хируршки кетгут

21.20.24.40.00

Вата, газа итн., со фармацевтски материи, подготвени
за продажба на мало, неспомнати на друго место

21.20.24.60.00

Кутии и комплети за прва помош

22

Производство на производи од гума и
производи од пластични маси

22.1
22.11
22.11.11
22.11.11.00.00
22.11.12
22.11.12.00.00
22.11.13
22.11.13.55.00
22.11.13.57.00
22.11.13.70.00
22.11.14
22.11.14.00.00
22.11.15

AI

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

3006 20

kg

3006 30

kg

3005 10

kg

3006 10 10

илј.m ;
kg
2

3005[.90(.10 + .31 + .50 + .99)]

kg; парч. 3006 50

Производство на производи од гума
Производство на надворешни и внатрешни
гуми за возила; протектирање на гуми за возила
(надворешни гуми)
Нови надворешни пневматски гуми за моторни
возила
Нови надворешни пневматски гуми за моторни возила
(вклучувајќи натпреварувачки автомобили)
Нови надворешни пневматски гуми за мотоцикли и
велосипеди
Нови надворешни пневматски гуми за мотоцикли и
велосипеди
Нови надворешни пневматски гуми за автобуси,
камиони или авиони
Нови пневматски гуми за автобуси или камиони со
индекс на оптоварување до 121
Нови пневматски гуми за автобуси или камиони со
индекс на оптоварување над 121
Нови надворешни пневматски гуми, за воздухоплови

илј.парч. 4011 10

илј.парч. 4011[.40 + .50]

илј.парч. 4011 20 10
илј.парч. 4011 20 90
илј.парч. 4011 30

Надворешни гуми за земјоделски возила; други нови
надворешни пневматски гуми
Надворешни гуми за земјоделски или шумски возила и
4011[.61 + .62 + .63 + .69 + .92 + .93 + .94 +
илј.парч.
машини, други надворешни пневматски гуми
.99]
Внатрешни гуми, полни гуми или гуми со воздушни
комори, заменливи гумени делови на надворешни
гуми

22.11.15.30.00

Полни и полуполни гуми

илј.парч. 4012[.90(.20 + .30)]

22.11.15.50.00

Вентили за надворешни гуми

илј.парч. 4012 90 90

22.11.15.70.00

Внатрешни гуми

илј.парч. 4013[.10 + .20 + .90]

22.11.16
22.11.16.00.00

Профилирани ленти со шари за протектирање на
надворешни гуми
Профилирани ленти со шари за протектирање на
надворешни гуми

t

4006 10

22.11.20

Протектирани надворешни пневматски гуми

22.11.20.30.00

Протектирани гуми за моторни возила

илј.парч. 4012 11

22.11.20.50.00

Протектирани гуми за товарни возила и автобуси

илј.парч. 4012 12

22.11.20.90.00

Протектирани гуми за воздухоплови и други потреби

илј.парч. 4012[.13 + .19]
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22.19
22.19.10
22.19.10.00.00

22.19.20

22.19.20.13.00
22.19.20.19.00
22.19.20.30.00

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на други производи од гума
Регенерирана гума во примарни форми или во
форма на плочи, листови или ленти
Регенерирана гума во примарни форми или во форма
на плочи, листови или ленти
Невулканизирана гума и производи од
невулканизирана гума; вулканизирана гума, освен
тврда гума, во јажиња, ленти, плочи, листови, прачки,
цевки и профили
Гумени смеси, со додаток на саѓи или на кварцно
брашно, невулканизирани
Други смеси од каучук, невулканизирани, во примарни
форми или во форма на плочи, листови или ленти
Други форми и производи од невулканизирана гума,
неспомнати на друго место

t

4003

t

4005 10

t

4005[.20 + .91 + .99]

t

4006 90

22.19.20.50.00

Вулканизирани гумени нишки и корд

t

4007

22.19.20.70.00

Плочи, листови и ленти, од вулканизирана гума

t

4008[.11 + .21(.90)]

22.19.20.83.00

Прачки и профили од вулканизирана пенеста гума

t

4008 19

22.19.20.85.00

Плочи, листови, ленти, за подни облоги, од полна
вулканизирана гума

t

4008 21 10

22.19.20.87.00

Прачки и профили, од полна вулканизирана гума

t

4008 29

22.19.30

Цевки и црева од вулканизирана гума, освен од тврда
гума

22.19.30.30.00

Цевки, од вулканизирана гума, незајакнати

t

4009 11

22.19.30.55.00

Црева, од вулканизирана гума, зајакнати со метал

t

4009 21

22.19.30.57.00

Црева, од вулканизирана гума, зајакнати со текстил

t

4009 31

22.19.30.59.00

Црева, од вулканизирана гума, зајакнати со други
материјали

t

4009 41

22.19.30.70.00

Црева, од вулканизирана гума, со прибор

t

4009[.12 + .22 + .32 + .42]

22.19.40

Погонски или трансмисиони ремени и транспортни
ленти од вулканизирана гума

22.19.40.30.00

Погонски ремени, трапезоидни

t

4010[.31 + .32 + .33 + .34]

22.19.40.50.00

Транспортни (конвеер) ленти, од вулканизирана гума

t

4010[.11 + .12 + .19]

22.19.40.70.00

Синхронизирани погонски ремени

t

4010[.35 + .36]

22.19.40.90.00

Други транспортни (конвеер) ленти

t

4010 39

22.19.50

Гумирани текстилни производи, освен од гумен корд

22.19.50.50.00

Лепливи ленти од гумиран текстил, со широчина до
20 cm

t

5906 10

22.19.50.70.00

Други гумирани текстилни производи

t

5906[.91 + .99(.10 + .90)]

Предмети и прибор за облека од вулканизирана гума,
освен од тврда гума
Предмети за облека и прибор за облека (вклучувајќи
и ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден
прст), за сите видови намени, од гума, освен од тврда
гума
Хигиенски и фармацевтски производи (вклучувајќи
цуцли), од вулканизирана гума, освен од тврда гума

t

4015[.11 + .19 + .90]

22.19.60

22.19.60.00.00

22.19.71
22.19.71.20.00

Презервативи

22.19.71.30.00

Хигиенски или фармацевтски производи од гума
(освен презервативи)

110

илј.парч. 4014 10
t

4014 90
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Главна
индустриска
група

Назив
Подни покривки и простирки од вулканизирана гума,
освен од пенаста гума
Подни покривки и простирки од вулканизирана гума,
освен од пенеста гума
Други производи од вулканизирана гума, неспомнати
на друго место; тврда гума во сите облици и
производи од тврда гума; подни покривки и
простирки, од вулканизирана пенаста гума
Производи за технички потреби, од вулканизирана
пенеста гума

22.19.72
22.19.72.00.00

22.19.73

22.19.73.10.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

4016 91

t

4016 10

22.19.73.21.00

Гуми за бришење, од вулканизирана гума

t

4016 92

22.19.73.23.00

Затворачи, од вулканизирана гума

t

4016 93

t

4016[.94 + .95]

t

4016 99 52

t

4016 99 57

t

4016 99 91

Производи за надувување од вулканизирана гума
(освен за надувување на душеци, чамци, сплавови и
други пловни направи, хигиенски или фармацевтски
артикли)
Гумено-метални производи, за трактори и моторни
возила
Леани производи од гума, за трактори и моторни
возила

22.19.73.30.00

22.19.73.45.00
22.19.73.47.00
22.19.73.49.00

Гумено-метални производи, за други цели

22.19.73.50.00

Ѓон и топуци, од гума
Производи од вулканизирана тврда гума, освен за
трактори и моторни возила
Тврда гума во сите облици, вклучувајќи отпадоци и
остатоци; производи од тврда гума, неспомнати на
друго место

22.19.73.65.00
22.19.73.79.00
22.2
22.21
22.21.10
22.21.10.50.00
22.21.10.70.00
22.21.10.90.00

22.21.21
22.21.21.30.00

AI

илј.парч. 6406 20 10
t

4016 99 97

t

4017

t

3916 10

t

3916 20

t

3916[.90(.10 + .50 + .90)]

t

3917[.10(.10 + .90)]

Производство на производи од пластични маси
Производство на плочи, листови, цевки и профили од
пластични маси
Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm,
прачки стапови и профилни форми од пластични
маси
Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки
и профили, од полиетилен
Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки
и профили, од поливинил хлорид
Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки
и профили од друга пластика, неспомнати на друго
место
Вештачки црева од зацврснати протеини или од
целулозни материјали; цевки и црева, крути, од
пластични маси
Вештачки црева од зацврснати протеини или од
целулозна пластика

22.21.21.53.00

Цевки и црева, од полиетилен

t

3917[.21(.10 + .90)]

22.21.21.55.00

Цевки и црева, од полипропилен

t

3917[.22(.10 + .90)]

22.21.21.57.00

Цевки и црева, од поливинил хлорид

t

3917[.23(.10 + .90)]

t

3917 29

t

3917 31

t

3917 32

22.21.21.70.00
22.21.29
22.21.29.20.00
22.21.29.35.00

Цевки и црева, од друга пластика, неспомнати на друго
место
Други цевки и црева и прибор за нив, од пластични
маси
Меки цевки од пластични маси, за притисок од 27,6
мегапаскали (MPа) и повеќе
Меки цевки и црева од пластични маси, незајакнати
ниту комбинирани со други материјали, без прибор
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

22.21.29.37.00

Меки цевки и црева од пластични маси, незајакнати
ниту комбинирани со други материјали, со прибор

t

3917 33

22.21.29.50.00

Други меки цевки од пластични маси

t

3917 39

t

3917 40

t

3920[.10(.23 + .24 + .25 + .28 + .40)]

t

3920[.10(.81 + .89)]

t

3920 20 21

t

3920 20 29

t

3920 20 80

t

3920 30

t

3920 43 10

t

3920 43 90

t

3920 49 10

t

3920 49 90

t

3920 51

t

3920[.59(.10 + .90)]

t

3920 61

t

3920 63

t

3920[.62(.12 + .19)]

t

3920 62 90

t

3920 69

t

3920[.71 + .73(.10 + .80) + .79(.10 + .90)]

t

3920 92

22.21.29.70.00
22.21.30
22.21.30.10.00
22.21.30.17.00

22.21.30.21.00
22.21.30.23.00
22.21.30.26.00
22.21.30.30.00
22.21.30.35.00

22.21.30.36.00

22.21.30.37.00

22.21.30.38.00
22.21.30.53.00
22.21.30.59.00

22.21.30.61.00

22.21.30.63.00
22.21.30.65.00
22.21.30.67.00
22.21.30.69.00
22.21.30.70.00
22.21.30.82.00

112

Прибор за цевки и црева од пластични маси (пр.:
зглобови, колена, прирабници)
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти
од пластични маси, незајакнати или слично,
комбинирани со други материјали
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
полиетилен, незајакнати, со дебелина до 0,125 mm
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти од
полиетилен, незајакнати, со дебелина поголема од
0,125 mm
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти од
полипропилен, биаксиално ориентирани, со дебелина
до 0,10 mm
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти од
полипропилен, со дебелина до 0,10 mm
Ленти од полимери на пропилен со широчина од 5 до
20 mm, со дебелина поголема од 0,10 mm, за пакување
(освен самолепливи производи)
Други плочи листови, филмови, фолии и ленти од
полистирен, незајакнати, итн.
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти,
од поливинил хлорид, тврди, со содржина на
пластификатор не помала од 6 %, со дебелина до 1 mm
Други плочи листови, филмови, фолии и ленти,
од поливинил хлорид, тврди, со содржина на
пластификатор од 6 % и повеќе, со дебелина над 1 mm
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти,
од поливинил хлорид, тврди, со содржина на
пластификатор помала од 6 %, со дебелина до 1 mm
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти,
од поливинил хлорид, тврди, со содржина на
пластификатор помала од 6 %, со дебелина над 1 mm
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
полиметил метакрилат, незајакнати итн.
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од други
акрилни полимери, незајакнати, неспомнати на друго
место
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
поликарбонати, што не се со клеточна структура,
незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се
комбинирани со други материјали
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
незаситени полиестри, незајакнати итн.
Плочи, листови, филмови, фолии, ленти, од
полиетилен терефталат, незајакнати, до 0,35 mm
Плочи, листови, филмови, фолии, ленти, од
полиетилен терефталат, незајакнати, со дебелина над
0,35 mm
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од други
полиестри, незајакнати, неспомнати на друго место
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од целулоза
или нејзини хемиски деривати, незајакнати,
неспомнати на друго место
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од полиамид,
незајакнати
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22.21.30.86.00

22.21.30.90.00
22.21.41
22.21.41.20.00
22.21.41.30.00
22.21.41.50.00
22.21.41.70.00

22.21.41.80.00

22.21.42
22.21.42.30.00
22.21.42.50.70
22.21.42.50.01
22.21.42.50.02
22.21.42.75.00

22.21.42.79.70
22.21.42.79.01

Главна
индустриска
група

Назив
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од поли
(винил бутирал), од амино смоли, фенолни смоли
и полимеризациони производи, незајакнати,
ламинирани или комбинирани со друг материјал
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
други пластични маси, незајакнати
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
пластични маси со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од полимери
на стирен со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од полимери
на винил хлорид, со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
полиуретан, со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
регенерирана целулоза, со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични
маси, со клеточна структура (освен од полимери на
стирен, полимери на винил хлорид, полиуретан и
регенерирана целулоза)
Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
пластични маси, освен со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
полиестри, освен со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од фенолни
смоли, освен со клеточна структура
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од фенолни
смоли, ламинирани под висок притисок, освен со
клеточна структура
Цевки, мотани, врз база на фенолни смоли
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од амино
смоли (меламин пласти), ламинирани под висок
притисок, со украсен површински слој, освен со
клеточна структура
Други плочи, филмови, фолии и ленти од
полимеризирани производи
Плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од
силиконски смоли, ламинирани под висок притисок

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

3920[.91 + .93 + .94 + .99(.21 + .28 + .52 + .53
+ .59)]

t

3920 99 90

t

3921 11

t

3921 12

t

3921[.13(.10 + .90)]

t

3921 14

t

3921 19

t

3921 90 10

t

3921 90 30

t

3921 90 30

t

3921 90 30

t

3921 90 41

t

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

t

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

22.21.42.79.02

Цевки, мотани, врз база на силиконски смоли

t

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

22.21.42.79.03

Плочи, ленти, фолии, од епоксидни смоли,
ламинирани под висок притисок

t

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

22.21.42.79.04

Цевки, мотани, врз база на епоксидни смоли

t

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

t

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

t

3921 90 90

t

3923 21

t

3923[.29(.10 + .90)]

22.21.42.79.05
22.21.42.80.00
22.22
22.22.11
22.22.11.00.00
22.22.12
22.22.12.00.00

Други плочи, филмови, фолии и ленти од
полимеризирани производи
Други плочи, филмови, фолии и ленти, од пластични
маси, освен со клеточна структура, кои не се резултат
на полимеризација
Производство на амбалажа од пластични маси за
пакување
Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од полимери на
етилен
Вреќи и ќеси (вклучувајќи и конусни) од полиетилен
Вреќи и ќеси (вклучувајќи конусни) од други
пластични маси, освен од полимери на етилен
Вреќи и ќеси (вклучувајќи и конусни) од други
пластични маси, освен од полиетилен
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Шифра
22.22.13
22.22.13.00.00
22.22.14
22.22.14.50.00
22.22.14.70.00

Главна
индустриска
група

Назив
Кутии, сандаци, гајби и слични производи од
пластични маси
Кутии, сандаци, гајби и слични производи од
пластични маси
Балони, шишиња и слични производи од пластични
маси
Балони, шишиња и слични производи, од пластични
маси, со капацитет до 2 l
Балони, шишиња и слични производи, од пластични
маси, со капацитет над 2 l

Единица
мерка

t

t; илј.
парч.
t; илј.
парч.

HS/CN-2015

3923 10

3923 30 10
3923 30 90

22.22.19

Друга амбалажа од пластични маси

22.22.19.10.00

Калеми, копсови, бобини и слични подлоги од
пластични маси

t

3923[.40(.10 + .90)]

22.22.19.25.00

Пластични чепови, капаци и други затворачи

t

3923[.50(.10 + .90)]

t

3923 90

22.22.19.50.00

22.23
22.23.11
22.23.11.55.00
22.23.11.59.00
22.23.11.90.00
22.23.12
22.23.12.50.00
22.23.12.70.00
22.23.12.90.00
22.23.13
22.23.13.00.00
22.23.14
22.23.14.50.00
22.23.14.70.00
22.23.15
22.23.15.00.00
22.23.19
22.23.19.50.00
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Производи за превоз или пакување на стока (освен
кутии, сандаци, гајби и слични производи; вреќи и
ќеси, вклучувајќи конусни; балони, боци и слични
производи; калеми, вретена, цевчиња и слични
подлоги; затки, поклопки, капаци и други затворачи),
од пластични маси
Производство на предмети за вградување (градежна
стока) од пластични маси
Облоги за под, ѕид или таван од пластични маси, во
ролни или плочки
Облоги за под, ѕид и таван, импрегнирани, премачкани
или покриени со поливинил хлорид
Други облоги за под, ѕид и таван, импрегнирани,
премачкани или покриени со поливинил хлорид
Облоги за под, ѕид и таван, од пластични маси,
неспомнати на друго место, во ролни или плочки
Кади, туш кабини, лавабоа, бидеа, клозетски седишта
и капаци, казанчиња и слични санитарни производи,
од пластични маси
Кади, туш-кабини, садопери и лавабоа, од пластични
маси
Клозетски седишта и капаци, од пластични маси
Бидеа, казанчиња и други предмети за санитарна и
хигиенска употреба, од пластични маси
Резервоари, цистерни, буриња и слично, со
зафатнина над 300 l, од пластични маси
Резервоари, цистерни, буриња и слично, со зафатнина
над 300 l, од пластични маси
Врати, прозорци и нивни рамки, прагови за врати;
ролетни, капаци и слични производи и нивни делови,
од пластични маси
Врати, прозорци и нивни рамки, прагови за врати, од
пластични маси
Капаци, ролетни и слични производи и нивни делови,
од пластични маси
Линолеум и подни покривки од други материјали
освен од пластика, т.е. цврсти подни облоги од винил,
линолеум и слично
Линолеум и подни покривки, врз текстилна подлога
Производи од пластични маси за градежништвото,
неспомнати на друго место
Градежен прибор и спојни елементи, наменети за
вградување, од пластични маси

илј.m2

3918 10 10

илј.m2

3918 10 90

илј.m2

3918 90

t; илј.
парч.
t; илј.
парч.
t; илј.
парч.

3922 10
3922 20
3922 90

t

3925 10

t; парч.

3925 20

t

3925 30

илј.m2

t

5904[.10 + .90]

3925 90 10
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

22.23.19.90.00

Градежен материјал за производство на подови,
ѕидови, преградни ѕидови, тавани, покриви и друго, од
пластични маси, неспомнати на друго место

t

3925 90 80

22.23.20

Монтажни куќи, од пластични маси

22.23.20.00.00

Монтажни куќи од пластични маси

t

9406 00 80a

22.29

Производство на други производи од пластични маси

t

3926 20

t

3919[.10(.12 + .15 + .19)]

t

3919 10 80

t

3919 90

t

3924 10

t

3924 90

t

9405 92

t

3926 10

t

3926 30

t

3926 40

t

3926 90 50

t

9615 11

t

9615 90 00a

Шифра

22.29.10
22.29.10.00.00
22.29.21

22.29.21.30.00

22.29.21.40.00

22.29.22

22.29.22.40.00

22.29.23
22.29.23.20.00
22.29.23.40.00

22.29.24
22.29.24.00.00

Облека и прибор за облека (вклучувајќи ракавици) од
пластични маси
Облека и прибор за облека, вклучувајќи и ракавици, од
пластични маси
Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти
и други рамни форми од пластични маси, во ролни со
широчина помала или еднаква на 20 cm
Самолепливи плочи од пластични маси, премачкани со
невулканизиран природен или синтетички каучук, во
ролни, со широчина до 20 cm
Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти
и други рамни форми, од пластични маси, во ролни, со
широчина до 20 cm (освен пластични ленти, обложени
со невулканизирана природна или синтетичка гума)
Други самолепливи плочи, листови, филмови, фолии,
ленти и други рамни форми од пластични маси
Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти
и други слични форми, од пластични маси, во ролни
или не, со широчина над 20 cm (освен прекривки за
подови, ѕидови или тавани, опфатени во HS 3918)
Трпезни и кујнски садови, како и други предмети за
домаќинствата и тоалетни предмети, од пластични
маси
Трпезни и кујнски садови и прибор, од пластични маси
Предмети за домаќинството и за тоалетни потреби, од
пластични маси (освен трпезни садови, кујнски садови,
кади, туш кабини, бидеа, лавабоа, тоалетни шолји,
седалки и капаци, цистерни и слични тоалетни садови)
Делови за сијалици, светлечки реклами, натписи и
слично, од пластични маси, неспомнати на друго
место
Делови за сијалици, светлечки реклами, натписи и
слично, од пластични маси

22.29.25

Канцелариски и школски прибор, од пластични маси

22.29.25.00.00

Канцелариски и школски прибор од пластични маси

22.29.26
22.29.26.10.00
22.29.26.20.00
22.29.26.30.00
22.29.29
22.29.29.10.00
22.29.29.15.00

Прибор за мебел, каросерии и слично од пластични
маси; статуети и други украсни предмети, од
пластични маси
Прибор за мебел, каросерии и слично од пластични
маси
Статуети и други украсни предмети (вклучувајќи рамки
за слики, фотографии и слично), од пластични маси
Сита и слични производи што се користат како водени
филтри во системите за одводнување, од пластични
маси

HS/CN-2015

Други предмети од пластични маси
Чешли, шноли за коса и слично, од тврда гума или
пластични маси
Шноли, игли за кадрици, држачи за кадрици, витлери
за коса итн. и нивни делови, од пластика (освен
електротермички апарати за уредување коса)
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Главна
индустриска
група

Назив

22.29.29.20.00

Ѓон и топуци, од пластични маси

22.29.29.50.00

Други производи изработени од листови
Други производи од пластични маси или други
материјали
Услуги за производство на други производи од
пластични маси
Делови за машини и механички апарати, од пластични
маси
Делови за електрични апарати за греење и слично, од
пластични маси (од HS 8509 и 8516)
Делови за апарати за снимање и репродукција на звук
и слика, од пластични маси
Делови за апарати за радиотелефонија,
радиотелеграфија, радиодифузија и слично, од
пластични маси (од HS 8525-8528)
Пластични производи, делови за апарати од HS 8535,
8536, 8537 и 8542
Делови за трамвајски и железнички локомотиви,
шински склопки, механичка опрема за сигнализација,
сигурност, управување или контрола на сообраќајот, од
пластични маси
Делови и прибор за патнички возила, од пластични
маси

22.29.29.90.00
22.29.91
22.29.91.10.00
22.29.91.25.00
22.29.91.27.00
22.29.91.30.00
22.29.91.40.00

22.29.91.50.00

22.29.91.60.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.парч. 6406 20 90
t

3926 90 92

t

3006 91 + 3926 90 97

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

22.29.91.80.00

Делови за воздухоплови, од пластични маси

t

…

22.29.91.93.00

Делови за други електрични уреди и апарати

t

…

22.29.91.97.00

Делови за оптички, фотографски, кинематографски,
мерни и слични инструменти, медицински или
хируршки инструменти и апарати, од пластични маси

t

…

23

Производство на други неметални минерални
производи

23.1
23.11
23.11.11
23.11.11.10.00

23.11.11.30.00

23.11.11.50.00

23.11.12
23.11.12.12.00

23.11.12.14.00

23.11.12.17.00

23.11.12.30.00
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AI

Производство на стакло и производи од стакло
Производство на рамно стакло
Валано, леано, влечено или дувано стакло, во форма
на листови или плочи, необработено на друг начин
Неармирани плочи и листови на леано или валано
стакло, со или без слој за апсорпција и рефлексија, но
необработено на друг начин
Армирани плочи, листови или профили на леано
или валано стакло, со или без слој за апсорпција и
рефлексија, но необработено на друг начин
Плочи и листови на влечено или дувано стакло, со или
без слој за апсорпција и рефлексија, но необработено
на друг начин
Флоат стакло и површински брусено или
полирано стакло, во форма на листови или плочи,
необработено на друг начин
Неармирани плочи од флоат-стакло, површински
брусени или полирани, со нерефлектирачки слој
Неармирани плочи од флоат-стакло, површински
брусени или полирани, со слој за апсорпција или
рефлексија, со дебелина помала или еднаква на 3,5
mm
Неармирани плочи од флоат-стакло, површински
брусени и полирани, со слој за апсорпција и
рефлексија, необработени на друг начин, со дебелина
над 3,5 mm
Други неармирани плочи од флоат-стакло, површински
брусени или полирани, обоени, непроѕирни

m2

t

7003[.12(.10 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

7003[.20 + .30]

m2

7004[.20(.10 + .91 + .99) + .90(.10 + .80)]

m2

7005 10 05

m2

7005 10 25

m2

7005[.10(.30 + .80)]

m2

7005[.21(.25 + .30 + .80)]
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

23.11.12.90.00

Други плочи од флоат-стакло, површински брусени и
полирани, неспомнати на друго место

23.12

Обликување и обработка на рамно стакло

23.12.11

23.12.11.50.00

23.12.11.90.00
23.12.12
23.12.12.10.00
23.12.12.30.00
23.12.12.50.00
23.12.12.70.00
23.12.13

Стакло во листови, свиткано, со обработени рабови,
гравирано, брусено, емајлирано или на друг начин
обработено, неврамено ниту споено со други
материјали
Рамно оптичко стакло од HS 7003, 7004 или 7005,
свиткано, со обработени рабови, гравирано, дупчено,
емајлирано или поинаку обработено, неврамено ниту
споено со други материјали
Друго рамно стакло од HS 7003, 7004 или 7005,
свиткано, со обработени рабови, гравирано, дупчено,
емајлирано или поинаку обработено, неврамено ниту
споено со други материјали

Единица
мерка
m2

HS/CN-2015
7005[.29(.25 + .35 + .80) + .30]

t

7006 00 10

t

7006 00 90

Сигурносно стакло
Зацврстено (темпер) сигурносно стакло, со големина
и форма погодна за вградување во возила,
воздухоплови, вселенски бродови или пловила
Зацврстено (темпер) сигурносно стакло, неспомнато на
друго место
Ламинирано сигурносно стакло, со големина и форма
погодна за вградување во возила, воздухоплови,
вселенски бродови или пловила
Ламинирано сигурносно стакло, неспомнато на друго
место
Огледала од стакло; повеќеслојни панел-елементи за
изолација од стакло

m2; t

7007[.11(.10 + .90)]

m2; t

7007[.19(.10 + .20 + .80)]

t

7007[.21(.20 + .80)]

m2; t

7007 29

23.12.13.30.00

Повеќеслојно изолациско стакло

m2; t

7008[.00(.20 + .81 + .89)]

23.12.13.50.00

Ретровизори од стакло, за возила

парч.

7009 10

23.12.13.90.00

Други огледала од стакло, врамени или неврамени

23.13

Производство на шупливо стакло

23.13.11
23.13.11.10.00
23.13.11.20.00
23.13.11.30.00
23.13.11.40.00
23.13.11.50.00
23.13.11.60.00
23.13.11.70.00
23.13.11.80.00
23.13.12
23.13.12.20.00
23.13.12.40.00
23.13.12.60.00

Балони, шишиња и друга амбалажа од стакло, освен
ампули; затки, капаци и други затворачи, од стакло
Стаклени садови за конзервирање (стерилизација),
затки, капаци и други затворачи од стакло
Амбалажа изработена од стаклени цевки
Стаклена амбалажа со капацитет од 2,5 l и повеќе
(освен садови за конзервирање)
Боци (балони) за пијалаци и храна, од необоено
стакло, со капацитет до 2,5 l
Боци (балони) за пијалаци и храна, од обоено стакло,
со капацитет до 2,5 l
Друга стаклена амбалажа за пијалаци и храна, со
капацитет до 2,5 l
Стаклена амбалажа за пакување и превоз на
фармацевтски производи, со капацитет до 2,5 l
Стаклена амбалажа за пакување и превоз на други
производи, со капацитет до 2,5 l

t

7009[.91 + .92]

t

7010[.20 + .90(.10)]

илј.парч. 7010 90 21
илј.парч. 7010 90 31
илј.парч. 7010[.90(.41 + .43 + .45 + .47)]
илј.парч. 7010[.90(.51 + .53 + .55 + .57)]
илј.парч. 7010[.90(.61 + .67)]
илј.парч. 7010[.90(.71 + .79)]
илј.парч. 7010[.90(.91 + .99)]

Чаши за пиење, освен од стакло-керамика
Чаши за пиење, освен од стакло-керамика, од оловно
кристално стакло, рачно обработени
Чаши за пиење, освен од стакло-керамика, од оловно
кристално стакло, механички обработени
Чаши за пиење, освен од стакло-керамика и од оловно
кристално стакло, од калено стакло
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23.13.12.90.00
23.13.13

23.13.13.10.00

23.13.13.30.00

23.13.13.50.00

23.13.13.60.00

23.13.13.90.00
23.13.14
23.13.14.00.00
23.14
23.14.11
23.14.11.10.00

Главна
индустриска
група

Назив
Други чаши за пиење
Производи од стакло што се употребуваат на трпеза,
во кујна, канцеларии, за тоалетна употреба, за
внатрешна декорација и слично
Производи од стакло што се употребуваат на трпеза
или за кујнски цели, од оловно кристално стакло,
рачно обработени (освен од стакло-керамика, калено
стакло и чаши за пиење)
Производи од стакло што се употребуваат на трпеза
или за кујнски цели, од оловно кристално стакло,
механички обработени (освен од стакло-керамика,
калено стакло и чаши за пиење)
Производи од стакло што се употребуваат на трпеза
или за кујнски цели што имаат линеарен коефициент
на ширење-дилатација што не надминува 5 x 10-6
според Келвин, на температура меѓу 0 °C и 300 °C
(освен од стакло-керамика, оловно кристално/калено
стакло и чаши за пиење)
Производи од стакло-керамика што се употребуваат за
трпеза, во кујна, за тоалетни цели, во канцеларии, за
внатрешна декорација или за слични цели
Производи од стакло што се употребуваат на трпеза
или за кујнски цели (освен чаши за пиење), од калено
стакло
Влошки од стакло за термос-шишиња или за други
вакуумски садови
Влошки од стакло за термос-шишиња или за други
вакуумски садови

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.парч. 7013[.28(.10 + .90) + .37(.51 + .59 + .91 + .99)]

илј.парч. 7013[.41(.10) + .91(.10)]

илј.парч. 7013[.41(.90) + .91(.90)]

илј.парч. 7013 42

илј.парч. 7013 10

илј.парч. 7013[.49(.10 + .91 + .99) + .99]

илј.парч. 7020[.00(.07 + .08)]

Производство на стаклени влакна
Снопови од стаклени влакна, ровинг-предиво и
сечени нишки од стаклени влакна
Стаклени влакна, сечени, со должина од 3 mm до 50
mm

t

7019 11

23.14.11.30.00

Ровинг-предиво, од стаклени влакна

t

7019 12

23.14.11.50.00

Снопови, влакна и предиво, од филаменти од стаклени
влакна (освен стаклени влакна, сечени, со должина од
3 mm до 50 mm)

t

7019 19 10

23.14.11.70.00

Производи од сечени нишки на стаклени влакна

t

7019 19 90

t

7019 31

t

7019 32

t

7019 39

t

7019 90

23.14.12
23.14.12.20.00
23.14.12.40.00
23.14.12.50.00

23.14.12.97.00
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Воал, мрежа, мат, рогозини (асури), плочи и други
предмети од стаклени влакна, освен ткаенини
Мат од неправилно ламинирани стаклени влакна
(освен стаклена волна)
Тенки листови (воали) од неправилно ламинирани
стаклени влакна (освен стаклена волна)
Неткаени мрежи, рогозини (асури), плочи, од стаклени
влакна
Стаклени влакна (вклучувајќи и стаклена волна)
и производи од нив (освен тракови на стаклени
влакна, ровинг, предиво, сечени нишки, ткаенини,
воал, мрежи, мат, асури, плочи и слични неткаени
производи, минерална волна и нејзини производи,
електрични изолатори или нивни делови, оптички
влакна, снопови или кабли од оптички влакна,
фиберглас четки и перики за кукли)
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Главна
индустриска
група

23.19
23.19.11
23.19.11.10.00

23.19.11.30.00
23.19.11.50.00

Назив

Единица
мерка

Производство и обработка на друго стакло,
вклучувајќи и техничка стаклена стока
Стакло во маса, во форма на топки, освен
микросфери, прачки или цевки, необработени
Стаклена маса (освен стакло во форма на прав, гранули
или лушпи)
Стакло во форма на топки или прачки (освен, стаклени
топки играчки, стаклени затварачи за шишиња,
стаклени микросфери со дијаметар до 1 mm),
необработено

t

7001[.00(.91 + .99)]

t

7002[.10 + .20(.10 + .90)]

Стаклени цевки, необработени

t

7002[.31 + .32 + .39]

t

7016[.90(.10 + .40 + .70)]

t

7011[.10 + .20 + .90]

t

7015[.10 + .90]

t

7017[.10 + .20 + .90]

Стаклени блокови, тули, коцки, плочки и други
производи од пресувано или леано стакло; прозорски
окна со олово, во боја и слично; мултицелуларно или
пенасто стакло во блокови, плочи или слично
Стаклени блокови, тули, ќерамиди, плочки и други
производи од пресувано или леано стакло; светла од
оловно стакло и слично; мултицелуларно или пенасто
стакло во блокови, плочи или слично
Балони и други стаклени обвивки, отворени и нивни
стаклени делови, за електрични сијалици, катодни
цевки и слично
Стаклени обвивки (вклучувајќи балони и цевки), за
електрични сијалици, катодни цевки или слично
Стакло за часовници и очила, оптички необработено;
издлабени сферни стакла и нивни сегменти за
производство на такви стакла

23.19.12

23.19.12.00.00

23.19.21
23.19.21.00.00
23.19.22
23.19.22.00.00

Стакло за часовници и очила, оптички необработено
Производи од стакло за лабораториски, хигиенски и
фармацевтски цели; стаклени ампули
Производи од стакло за лабораториски, хигиенски или
фармацевтски цели, градуирани или неградуирани

23.19.23
23.19.23.30.00
23.19.23.50.00

Стаклени ампули, за амбалажа
Стаклени делови за сијалици и друга светлосна
опрема, светлосни знаци, натписи и слично
Стаклени делови за сијалици, светлечка опрема и
друго

23.19.24
23.19.24.00.00
23.19.25

Електрични изолатори од стакло

23.19.25.00.00

Електрични изолатори од стакло за електрични
машини, апарати и опрема

23.19.26

Производи од стакло, неспомнати на друго место
Стакла за сигнализација и оптички стаклени елементи,
оптички необработени; стаклени коцкички и други
ситни стаклени делови за мозаици и слични декорации
Галантериски стаклени производи (вклучувајќи
и стаклени топчиња, имитација на благородни и
полублагородни камења)

23.19.26.40.00

23.19.26.70.00
23.19.26.90.00
23.2
23.20
23.20.11
23.20.11.00.00

Други стаклени производи, неспомнати на друго место
AI

HS/CN-2015

илј.парч. 7010 10

t

9405[.91(.10 + .90)]

t

8546 10

t

7014 + 7016 10

t

7018[.10(.11 + .19 + .30 + .51 + .59 + .90) + .20
+ .90(.10 + .90)]

t

7020[.00(.05 + .10 + .30 + .80)]

t

6901

Производство на огноотпорни производи
Производство на огноотпорни производи
Тули, блокови, плочки и други керамички производи
од силикатно фосилно брашно или земја
Тули, блокови, плочки и други керамички производи
од силикатно фосилно брашно или земја
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Главна
индустриска
група

Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични
огноотпорни керамички производи за
градежништвото, освен од силикатно фосилно
брашно или земја
Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични
керамички производи за градежништвото, со над 50 %
MgO, CаO, Cr2O3
Огноотпорни тули, блокови, плочки, со над 50 % Аl2O3
и/или SiO2 од 93 % и повеќе
Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични
керамички производи со над 50 % Аl2O3 или SiO2, или
нивни мешавини, со Аl2O3 од 7 % до 45 %
Други огноотпорни тули, блокови, плочки и слични
керамички производи со над 50 % Al2O3 или SiO2 или
нивни мешавини
Други огноотпорни тули, блокови, плочки и друго,
неспомнати на друго место
Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слични
огноотпорни смеси, неспомнати на друго место
Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слични
огноотпорни мешавини, неспомнати на друго место
Непечени огноотпорни производи и други
огноотпорни керамички производи
Производи од камен или од други минерални
материјали, неспомнати на друго место, со содржина
на магнезит, доломит или хромит
Огноотпорни керамички производи, неспомнати на
друго место, со над 25 % графит или друг јаглен
Огноотпорни керамички производи, неспомнати на
друго место, со повеќе од 50 % Al2O3 или SiO2 или
нивни мешавини, со помалку од 45 % Al2O3
Огноотпорни керамички производи, неспомнати на
друго место, со повеќе од 50 % Al2O3 или SiO2 или
нивни мешавини, со 45 % и повеќе Al2O3
Огноотпорни керамички производи, неспомнати на
друго место

23.20.12

23.20.12.10.00
23.20.12.33.00
23.20.12.35.00

23.20.12.37.00
23.20.12.90.00
23.20.13
23.20.13.00.00
23.20.14
23.20.14.10.00
23.20.14.30.00
23.20.14.55.00

23.20.14.59.00
23.20.14.90.00
23.3

Назив

AI

Производство на керамички плочки и подни плочи

23.31.10

Керамички плочки и подни плочи

23.31.10.20.00

23.31.10.50.70

HS/CN-2015

t

6902 10

t

6902 20 10

t

6902 20 91

t

6902 20 99

t

6902 90

t

3816

t

6815 91

t

6903[.10 + .90(.10)]

t

6903 20 10

t

6903 20 90

t

6903 90 90

Производство на градежни материјали од глина

23.31

23.31.10.10.00

Единица
мерка

Неглазирани керамички плочки, коцки и слични
производи, со површина до 49 cm2, за мозаик
Глазирани керамички плочки, коцки и слични
производи, со површина до 49 cm2, за мозаик
Неглазирани керамика и плочкаст камен за
поплочување, подни и зидни плочки; неглазирана
керамика и камени коцки за мозаик и сл., врз подлога
или без подлога

илј.m2; t 6907 10
илј.m2; t 6908 10

илј.m2; t 6907[.90(.20 + .80)]

23.31.10.50.01

Фасадни керамички плочки

илј.m2; t 6907[.90(.20 + .80)]

23.31.10.50.02

Калиеви керамички плочки

илј.m2; t 6907[.90(.20 + .80)]

23.31.10.50.03

Други неглазирани керамички ѕидни и подни плочки

илј.m2; t 6907[.90(.20 + .80)]

23.31.10.71.00
23.31.10.73.00
23.31.10.75.00
23.31.10.79.00

120

Глазирани ѕидни и подни керамички плочки од типот
"Spаltplаtten", дупли
Глазирани керамички ѕидни и подни плочки, со
површина над 90 cm2, од камен
Глазирани керамички ѕидни и подни плочки со
површина над 90 cm2, од фајанс или од фина керамика

илј.m2; t 6908 90 91

Други глазирани керамички ѕидни и подни плочки

илј.m2; t 6908[.90(.20 + .51 + .99)]

илј.m2; t 6908[.90(.11 + .31)]

илј.m2; t 6908 90 93
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на цигли, ќерамиди и производи од
печена глина за градежништвото
Неогноотпорни керамички градежни тули, блокови за
подови, блокови носачи и слично
Керамички градежни тули, за употреба во ѕидарството, илј.парч.
6904 10
неогноотпорни
НФ; m3; t
илј.парч.
6904 10
Керамичка полна тула, 1/1 нормален формат
НФ; m3; t
Керамички шупливи блокови со хоризонтални
илј.парч.
6904 10
шуплини, 1/1 нормален формат
НФ; m3; t
Керамички шупливи блокови со вертикални шуплини, илј.парч.
6904 10
1/1 нормален формат
НФ; m3; t
Керамички шупливи тули со хоризонтални шуплини,
илј.парч.
6904 10
1/1 нормален формат
НФ; m3; t
Керамички шупливи тули со вертикални шуплини, 1/1 илј.парч.
6904 10
нормален формат
НФ; m3; t
Керамички тули и блокови со хоризонтални шуплини и илј.парч.
6904 10
со помала основна маса
НФ; m3; t
Керамички тули и блокови со вертикални шуплини и
илј.парч.
6904 10
помала основна маса
НФ; m3; t
илј.парч.
6904 10
Керамички монта блокови и други конструкции
НФ; m3; t
Керамички тули и блокови за обично ѕидарство,
илј.парч.
6904 10
елементи со или без перфорација, за ѕидови наменети
НФ; m3; t
за малтерисување или обложување
Керамички фасадни тули, елементи со и без
илј.парч.
6904 10
перфорација, за употреба без малтерисување
НФ; m3; t
илј.парч.
6904 10
Керамички фасадни тули
НФ; m3; t
илј.парч.
6904 10
Керамички фасадни блокови
НФ; m3; t
Керамички тули за поплочување, елементи за
илј.парч.
6904 10
површинско поплочување подови и патишта
НФ; m3; t
Керамички блокови за подови, носечки ѕидови, филтер илј.парч.
6904 90
плочи и слично, неогноотпорни
НФ; m3; t
Ќерамиди, цевки за оџаци, капи за оџаци, украси и
други керамички производи за градежништвото

23.32
23.32.11
23.32.11.10.70
23.32.11.10.01
23.32.11.10.02
23.32.11.10.03
23.32.11.10.04
23.32.11.10.05
23.32.11.10.06
23.32.11.10.07
23.32.11.10.08
23.32.11.10.09
23.32.11.10.10
23.32.11.10.11
23.32.11.10.12
23.32.11.10.13
23.32.11.30.00
23.32.12
23.32.12.50.70

Неогноотпорни керамички покривни ќерамиди

илј.парч. 6905 10

23.32.12.50.01

Керамички покривни брановидни ќерамиди
(медитеран и романо)

илј.парч. 6905 10

23.32.12.50.02

Керамички покривни фалцувани (пресувани) ќерамиди илј.парч. 6905 10

23.32.12.50.03

Други керамички покривни ќерамиди

23.32.12.70.00

Неогноотпорни керамички димоводни цевки,
капи на оџаци и други керамички производи за
градежништвото, неспомнати на друго место

23.32.13

Керамички цевки, одводи, олуци и прибор за цевки

23.32.13.00.00

Керамички цевки, одводи, олуци и прибор за цевки

23.4
23.41
23.41.11

AI

илј.парч. 6905 10
t

6905 90

t

6906

Производство на останати порцелански и керамички
производи
Производство на керамички предмети за
домаќинствата и керамички украсни предмети
Трпезни и кујнски садови, други предмети за
употреба во домаќинствата и за тоалетни цели, од п
орцелан

23.41.11.30.00

Порцелански трпезни и кујнски садови

t

6911 10

23.41.11.50.00

Порцелански производи за употреба во домаќинството
и за тоалетни цели, неспомнати на друго место

t

6911 90
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23.41.12
23.41.12.10.00
23.41.12.30.00
23.41.12.50.00
23.41.12.90.00

Главна
индустриска
група

Назив
Трпезни и кујнски садови, други предмети за
употреба во домаќинствата и за тоалетни цели, освен
од порцелан
Керамички трпезни садови и други производи за
употреба во домаќинството, од обична глина
Керамички трпезни и кујнски садови и други
производи за употреба во домаќинството, од каменина
(камена глина)
Керамички трпезни садови и други производи за
употреба во домаќинството, од фајанс и фина глина
Керамички трпезни садови и други производи за
употреба во домаќинството, од други суровини

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

6912 00 10

t

6912 00 30

t

6912 00 50

t

6912 00 90

23.41.13

Статуети и други украсни керамички предмети

23.41.13.30.00

Статуети и други украсни предмети, од порцелан

t

6913 10

23.41.13.50.00

Статуети и други украсни керамички предмети, освен
од порцелан

t

6913[.90(.10 + .93 + .98)]

23.42

Производство на керамички санитарни уреди

23.42.10

Санитарна керамика

23.42.10.30.00
23.42.10.50.00
23.43
23.43.10
23.43.10.30.00
23.43.10.50.00
23.44
23.44.11
23.44.11.00.00
23.44.12
23.44.12.10.00
23.44.12.30.00
23.49
23.49.11
23.49.11.00.00
23.49.12
23.49.12.30.00
23.49.12.50.00
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Керамички мијалници, лавабоа, кади за капење и
слична санитарна опрема, од порцелан
Керамички мијалници, лавабоа, кади за капење и
слична санитарна опрема, неспомната на друго место
Производство на керамички изолатори и
изолационен прибор
Електрични изолатори од керамика; изолаторски
прибор за електрични машини, апарати или опрема,
од керамика
Електрични изолатори од керамика (освен изолациски
прибор)
Изолациски прибор за електрична намена, од
керамика
Производство на други технички производи од
керамика
Керамички производи за лабораториска, хемиска и
друга техничка употреба, од порцелан
Керамички производи за лабораториска, хемиска и
друга техничка употреба, од порцелан
Керамички производи за лабораториска, хемиска и
друга техничка употреба, освен од порцелан
Керамички производи за лабораториска, хемиска и
друга техничка употреба, освен од порцелан
Перманентни магнети и производи наменети за
производство на перманентни магнети (освен од
метал)

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t

6910 10
6910 90

t

8546 20

t

8547 10

kg

6909 11

kg

6909[.12 + .19]

kg

8505[.19(.10 + .90)]

t

6909 90

t

6914 10

t

6914 90

Производство на други керамички производи
Керамички производи за употреба во земјоделството,
за пакување и пренесување на стока
Керамички производи за употреба во земјоделството,
за пренесување и пакување стока
Други керамички производи, освен за
градежништвото, неспомнати на друго место
Керамички производи од порцелан, неспомнати на
друго место
Керамички производи (освен од порцелан),
неспомнати на друго место
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23.5

Главна
индустриска
група
AI

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на цемент, вар и гипс

23.51

Производство на цемент

23.51.11

Клинкер цемент

23.51.11.00.00

Клинкер цемент

23.51.12

Портланд-цемент, алуминантен цемент, цемент од
згура и слични хидраулични цементи

23.51.12.10.00

t

2523 10

Портланд цемент

t

2523[.21 + .29]

23.51.12.90.00

Други хидраулични цементи

t

2523[.30 + .90]

23.52

Производство на вар и гипс

23.52.10

Негасена вар, гасена вар и хидраулична вар

23.52.10.33.00

Негасена вар

t

2522 10

23.52.10.35.00

Гасена вар

t

2522 20

23.52.10.50.00

Хидраулична вар

t

2522 30

23.52.20

Гипс

23.52.20.00.00

Гипс што се состои од калциниран гипс или калциум
сулфат

t

2520 20

23.52.30

Калциниран или агломериран доломит

23.52.30.30.00

Доломит, калциниран и синтеруван

t

2518 20

23.52.30.50.00

Доломит, агломериран (вклучувајќи и тердоломит)

t

2518 30

23.6
23.61
23.61.11
23.61.11.30.70

AI

Производство на производи од бетон, цемент или
гипс
Производство на производи од бетон за градежни
цели
Блокови, плочи, тули и слични производи од цемент,
бетон или вештачки камен
Градежни блокови и тули, од цемент, бетон или
вештачки камен (вклучувајќи и армиран)

23.61.11.30.01

Градежни блокови за ѕидови и прегради

23.61.11.30.02

Градежни блокови за тавани и сводови

23.61.11.30.03

Градежни ѕидни елементи (панели)

23.61.11.30.04

Градежни терацо-елементи

23.61.11.30.05

Други градежни блокови и тули, од цемент, бетон или
вештачки камен (вклучувајќи и армиран)

23.61.11.50.00

Подни плочки и слични производи, од цемент, бетон
или вештачки камен (освен градежни блокови и тули)

23.61.12
23.61.12.00.70

Монтажни градежни елементи во високоградбата и
нискоградбата од цемент, бетон или вештачки камен
Монтажни градежни елементи за високоградба и
нискоградба, од цемент, бетон или вештачки камен

t; илј.
парч.НФ
t; илј.
парч.НФ
t; илј.
парч.НФ
t; илј.
парч.НФ
t; илј.
парч.НФ
t; илј.
парч.НФ
t; илј.m2;
илј.парч.
НФ

6810[.11(.10 + .90)]
6810[.11(.10 + .90)]
6810[.11(.10 + .90)]
6810[.11(.10 + .90)]
6810[.11(.10 + .90)]
6810[.11(.10 + .90)]
6810 19

t

6810 91

23.61.12.00.01

Ферт-греди

t

6810 91

23.61.12.00.02

Градежни конструкции за нискоградба

t

6810 91

23.61.12.00.03

Други монтажни градежни елементи за високоградба и
нискоградба, од цемент, вештачки камен или од бетон
(вклучувајќи и армирани)

t

6810 91

23.61.20

Монтажни куќи од бетон

23.61.20.00.00

Монтажни куќи од бетон
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

23.62

Производство на производи од гипс за градежни цели

23.62.10

Производи од гипс за градежништвото

23.62.10.50.00

Плочи од гипс, зајакнати со хартија или со картон

m2

6809 11

23.62.10.90.00

Други блокови, плочи и други производи од гипс

m

6809 19

23.63

Производство на готова бетонска смеса

23.63.10

Готова бетонска смеса

23.63.10.00.00

Готов бетон, подготвен за лиење

23.64

Производство на малтер

23.64.10

Малтер

23.64.10.00.00

Малтер

23.65

Производство на влакнест цемент
Панели, плочи и слично, од растителни влакна, слама
и дрвни отпадоци, агломерирани со минерални
врзувачки средства
Панели, плочи и слично, од растителни влакна, слама
и дрвени отпадоци, агломерирани со цемент или со
други минерални врзувачки средства
Производи од азбестен цемент, целулозен фибро
цемент и слично
Производи од азбестен цемент, целулозен фиберцемент или слични мешавини (азбест, целулоза или
други растителни влакна, синтетички полимери,
стаклени или метални влакна итн.) и цементни или
други хидраулични врзувачи, што содржат азбест
Панели, плочи и ќерамиди од целулозен фибер-цемент
и слични мешавини (целулоза или други растителни
влакна, синтетички полимери, стаклени или метални
влакна итн.) и цементни или други хидраулични
врзувачи, што не содржат азбест
Производи од целулозен фибер-цемент и слични
мешавини, што не содржат азбест (освен набрани
и други листови, панели, плочи, ќерамиди и слични
производи)
Производство на други производи од бетон, гипс и
цемент
Други производи од гипс или мешавини со гипс,
неспомнати на друго место
Други производи од гипс или мешавини со гипс,
неспомнати на друго место
Производи од цемент, бетон или вештачки камен,
неспомнати на друго место

23.65.11

23.65.11.00.00
23.65.12

23.65.12.20.00

23.65.12.40.00

23.65.12.70.00

23.69
23.69.11
23.69.11.00.00
23.69.19
23.69.19.30.00

Цевки од цемент, бетон или вештачки камен

23.69.19.80.00

Производи од цемент, бетон или вештачки камен,
освен за градежништвото (вазни, саксии, украси за
градина и слично), неспомнати на друго место

23.7
23.70

23.70.11

23.70.11.00.70
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AI

2

t

3824 50 10

t

3824 50 90

m2

t

m2

6808

6811 40

6811[.81 + .82]

t

6811 89

t

6809 90

t; илј.
6810 99 00a
парч.; m
t

6810 99 00b

Сечење, обликување и доработка на камен
Сечење, обликување и доработка на камен
Мермер, травертин и алабастер, обработени и
производи од нив (освен камени блокови, рабници,
камени плочи, камени коцки и слични производи);
вештачки бојосани гранули, парчиња или прав од
мермер, травертин и алабастер
Обработени камења за споменици, градби и
производи од мермер, травертин и алабастер

t; m2

6802[.21 + .91]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

23.70.11.00.01

Режени мермерни плочи со дебелина до 4 cm

t; m2

6802[.21 + .91]

23.70.11.00.02

Режени мермерни плочи со дебелина над 4 cm

t; m2

6802[.21 + .91]

t; m2

6802[.21 + .91]

t; m2

6802[.21 + .91]

t; m2

6802[.21 + .91]

t; m3

6801

t; m2

6802 10

t; m2

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

Димензионирани режени мермерни плочи, до 4 cm
дебелина
Димензионирани режени мермерни плочи, над 4 cm
дебелина
Друг мермер, травертин, алабастер, сечен, режен или
поинаку обработен
Друг обработен украсен камен и камен за градба
и негови производи; други вештачко бојосани
гранули и прав од природен камен; производи од
агломериран шкрилец
Коцки, рабници и плочи за тротоари од природен
камен (освен од шкрилци)
Плочи, коцки и слични производи од природен камен,
без оглед дали се со правоаголна, (вклучувајќи и
квадратна) форма или не, чија најголема површина
може да се вклопи во квадрат со должина на страница
помала од 7 cm; вештачки обоени гранули, лушпи и
прав од природен камен
Обработени камења за споменици, градби и
производи, од гранит

23.70.11.00.03
23.70.11.00.04
23.70.11.00.05

23.70.12

23.70.12.10.00

23.70.12.30.00

23.70.12.60.70
23.70.12.60.01

Режени гранитни плочи со дебелина до 4 cm

t; m2

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

23.70.12.60.02

Режени гранитни плочи со дебелина над 4 cm

2

t; m

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

t; m2

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

t; m2

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

t; m2

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

t; m2

6802[.29 + .92 + .99(.10 + .90)]

t; m3

6803[.00(.10 + .90)]

Димензионирани режени гранитни плочи до 4 cm
дебелина
Димензионирани режени гранитни плочи над 4 cm
дебелина

23.70.12.60.03
23.70.12.60.04
23.70.12.60.05

Друг гранит, сечен, режен или поинаку обработен

23.70.12.70.00
23.70.12.80.00
23.9
23.91

23.91.11

23.91.11.10.00
23.91.11.20.00
23.91.11.30.00
23.91.11.40.00
23.91.11.50.00
23.91.11.90.00

AI

Друг обработен камен за споменици и градби,
неспомнат на друго место, сечен, режен или поинаку
обработен
Обработени природни шкрилци и производи од
природни или агломерирани шкрилци
Производство на абразивни (брусни) производи и
други неметални минерални производи, неспомнати
на друго место
Производство на абразивни (брусни) производи
Мелнички камења, точила, точилни плочи и слично,
без постамент, за мелење, точење, острење,
полирање, израмнување или сечење, точила за рачно
острење или полирање и нивни делови, од природен
камен, од агломериран природен или вештачки
абразивен материјал или од керамика
Мелнички камења и брусни камења за мелење,
дробење и развлакнување, без рамки
Мелнички камења од природен, агломериран или
синтетички дијамант, без рамки
Мелнички камења од зајакната синтетичка или
вештачка смола, без рамки
Мелнички камења од незајакната синтетичка или
вештачка смола, без рамки
Мелнички камења од керамика или силикати, без
рамки
Други мелнички камења, за рачно острење или
полирање, без рамка
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t

6804 10

t

6804 21

t

6804 22 18

t

6804 22 12

t

6804 22 30

t

6804[.22(.50 + .90) + .23 + .30]
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23.91.12
23.91.12.30.00
23.91.12.50.00
23.91.12.90.00
23.99

23.99.11

23.99.11.00.00
23.99.12
23.99.12.55.70
23.99.12.55.01
23.99.12.55.02
23.99.12.55.03
23.99.12.55.04
23.99.12.55.05
23.99.12.55.06
23.99.12.55.07
23.99.12.55.08
23.99.12.90.00

23.99.13

23.99.13.10.70

Главна
индустриска
група

Назив
Абразивни материјали во форма на прав или зрнца
на текстилна, хартиена и картонска подлога
Природен или вештачки брусен (абразивен) прав или
зрнца на текстилна подлога
Природен или вештачки брусен (абразивен) прав или
зрнца на хартиена или картонска подлога
Природен или вештачки брусен (абразивен) прав или
зрнца на подлога од други материјали
Производство на други неметални минерални
производи, неспомнато на друго место
Преработени азбестни влакна; мешавини врз основа
на азбест и магнезиев карбонат; производи од тие
мешавини или од азбест; фрикциски материјал за
сопирачки, квачила и слично, немонтирани
Преработени азбестни влакна; мешавини врз основа
на азбест и магнезиум карбонат; производи од тие
мешавини или од азбест; фрикциски материјал за
сопирачки, квачила и слично, немонтирани

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.m2

6805 10

илј.m2

6805 20

илј.m2

6805 30

t

6812[.80(.10 + .90) + .91 + .92 + .93 + .99(.10
+ .90)] + 6813[.20 + .81 + .89]

Производи од асфалт и слични материјали
Производи од битумен или од слични материјали (на
пр., од битумен од нафта или од смола на катран од
камен јаглен), во ролни
Битуменски хидроизолациски материјали со влошка од
покривен картон, во ролни
Битуменски хидроизолациски материјали со влошка од
метална фолија, во ролни
Други производи за покривање покриви и
обложување, од битумен и други материјали, во ролни

t; ролна;
6807 10
m2

t; ролна;
m2
t; ролна;
m2
t; ролна;
m2
t; ролна;
Битуменска хартија, во ролни
m2
t; ролна;
Битуменски ленти со влошка од стаклен воал, во ролни
m2
Битуменски ленти со влошка од стаклена и друга
t; ролна;
ткаенина, во ролни
m2
t; ролна;
Битуменски пластифицирани ленти, во ролни
m2
Производи од битумен и други материјали, во ролни,
t; ролна;
неспомнати на друго место
m2
Производи од битумен и други материјали (освен во
t
ролни)
Битуменска мешавина врз основа на природен или
вештачки материјал од камен и битумен, природен
асфалт или сродни материјали како врзувачки
средства
Битуменски мешавини врз база на природен асфалт,
t
битумен и друго

6807 10
6807 10
6807 10
6807 10
6807 10
6807 10
6807 10
6807 10
6807 90

2715

23.99.13.10.01

Битуменски емулзии

t

2715

23.99.13.10.02

Ладен асфалт

t

2715

23.99.13.10.03

Жешка асфалтна маса

t

2715

23.99.13.10.04

Катрански и други битуменски маси

t

2715

23.99.13.10.05

Други производи од битуменски мешавини, врз
база на природен асфалт, битумен и друго (на пр.,
битуменски кит)

t

2715

23.99.13.20.00

Термакадам (катрански макадам)

t

2517 30
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Главна
индустриска
група

Назив
Вештачки графит; колоиден и полуколоиден графит;
препарати врз база на графит и други видови јаглен
во облик на полупроизвод
Вештачки графит, колоиден или полуколоиден графит,
препарати врз база на графит

23.99.14
23.99.14.00.00
23.99.15

Вештачки корунд

23.99.15.00.00

Вештачки корунд
Неметални минерални производи, неспомнати на
друго место
Волна од згура, волна од камен и слична минерална
волна (вклучувајќи и меѓусебни мешавини) во
растурена состојба, во листови, плочи или ролни
Експандиран вермикулит, експандирана глина и
слични експандирани минерали (вклучувајќи и нивни
мешавини)
Мешавини и производи од минерални материјали
за топлотна и звучна изолација, неспомнати на друго
место

23.99.19
23.99.19.10.00

23.99.19.20.00

23.99.19.30.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

3801[.10 + .20(.10 + .90) + .30 + .90]

t

2818[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

t

6806 10

t

6806[.20(.10 + .90)]

t

6806 90

23.99.19.50.00

Обработен лискун и производи од лискун

t

6814[.10 + .90]

23.99.19.70.00

Производи од графит или од други јаглероди, освен за
електротехнички цели

t

6815[.10(.10 + .90)]

23.99.19.80.00

Производи од тресет

t

6815 20

23.99.19.90.70

Производи од камен и други минерални материи,
неспомнати на друго место

t

6815 99

23.99.19.90.01

Производи од оникс

t

6815 99

23.99.19.90.02

Опализиран туф

t

6815 99

23.99.19.90.03

Силекс (сегменти и топки)

t

6815 99

23.99.19.90.04

Други производи од камен и други минерални
материи, неспомнати на друго место

t

6815 99

24

Производство на метали

t

7201[.10(.11 + .19 + .30 + .90) + .20 + .50(.10
+ .90)]

24.1
24.10
24.10.11
24.10.11.00.00

AI

Производство на сурово железо, челик и феролегури
Производство на сурово железо, челик и феролегури
Сурово железо и манганово (огледално) железо во
блокови и други примарни форми
Сурово железо и манганско железо во блокови и други
примарни форми

24.10.12

Феролегури

24.10.12.15.00

Фероманган

t

7202[.11(.20 + .80) + .19]

24.10.12.30.00

Феросилициум

t

7202[.21 + .29(.10 + .90)]

24.10.12.45.00

Феросиликоманган

t

7202 30

24.10.12.60.00

Ферохром

t

7202[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .50 + .90)]

24.10.12.75.00

Феромолибден

t

7202 70

24.10.12.90.70

Други феролегури

t

24.10.12.90.01

Фероникел

t

24.10.12.90.02

Други феролегури

t
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7202[.50 + .60 + .80 + .91 + .92 + .93 + .99(.10
+ .30 + .80)]
7202[.50 + .60 + .80 + .91 + .92 + .93 + .99(.10
+ .30 + .80)]
7202[.50 + .60 + .80 + .91 + .92 + .93 + .99(.10
+ .30 + .80)]
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24.10.13

24.10.13.00.00

24.10.14
24.10.14.10.70

Главна
индустриска
група

Назив
Производи од железо добиени со директна редукција
на железна руда и други сунѓерасти производи од
железо, во парчиња, пелети или слични форми;
железо со минимална чистота од 99,94 % по маса, во
парчиња, пелети или слични форми
Производи од железо добиени со директна редукција
на железна руда и други сунѓерести производи од
железо, во парчиња, пелети или слични форми; железо
со чистота од најмалку 99,94 % по маса, во парчиња,
пелети или слични форми
Гранули и прав од сурово железо, манганово
(огледално) железо или челик
Гранули и прав од сурово железо, манганово
(огледално) железо, железо или челик

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7203[.10 + .90]

t

7205[.10 + .21 + .29]

24.10.14.10.01

Челични сачми

t

7205[.10 + .21 + .29]

24.10.14.10.02

Челични одливци

t

7205[.10 + .21 + .29]

t

7205[.10 + .21 + .29]

t

7204 50

t

7207[.12(.10 + .90) + .20(.32 + .39)]

24.10.14.10.03

24.10.14.20.00

24.10.21
24.10.21.10.00
24.10.21.21.00
24.10.21.22.00
24.10.22
24.10.22.10.00
24.10.22.21.00
24.10.22.22.00
24.10.23
24.10.23.10.00
24.10.23.21.00
24.10.23.22.00
24.10.31

24.10.31.10.00
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Други гранули и прав од сурово железо, огледално
железо, или челик
Отпадоци од инготи, за претопување, од железо и
челик (исклучувајќи ги производите чиј хемиски состав
одговара на дефинициите на сурово железо, манганско
железо или феролегури)
Нелегиран челик во инготи или други примарни
форми и полупроизводи од нелегиран челик
Рамни полупроизводи (слабови), од нелегиран челик
Инготи, други примарни форми и долги полупроизводи
за незаварени цевки (од нелегиран челик)
Други инготи, примарни форми и долги полупроизводи
вклучувајќи и необработени парчиња за незаварени
цевки (од нелегиран челик)
Не'рѓосувачки челик во инготи или други примарни
форми и полупроизводи од не'рѓосувачки челик
Рамни полупроизводи (слабови), од не'рѓосувачки
челик
Инготи, други примарни форми и долги полупроизводи
за незаварени цевки (од не'рѓосувачки челик)
Други инготи, примарни форми и долги полупроизводи
(од не'рѓосувачки челик)
Други легирани челици во инготи или во други
примарни форми и полупроизводи од други
легирани челици
Рамни полупроизводи (од легиран челик различен од
не'рѓосувачки челик)
Инготи, други примарни форми и долги полупроизводи
за незаварени цевки (од легиран челик различен од
не'рѓосувачки челик)
Други инготи, примарни форми и долги полупроизводи
(од легиран челик различен од не'рѓосувачки челик)
Рамни топловалани производи од нелегиран челик,
понатаму необработени по топлото валање, со
широчина од 600 mm или поголема
Рамни топловалани производи од железо или
нелегиран челик со широчина од 600 mm и поголема,
во калеми, без покривка, негалванизирани, без
пресвлеки

t
t

7206 10 + 7207[.11(.11a + .14a + .16a) +
.19(.12a) + .20(.11a + .15a + .17a + .52a)]
7206 90 + 7207[.11(.11b + .14b + .16b + .90) +
.19(.12b + .19 + .80) + .20(.11b + .15b + .17b +
.19 + .52b + .59 + .80)]

t

7218[.91(.10 + .80)]

t

7218[.10(.00a) + .99(.11a + .20a)]

t

7218[.10(.00b) + .99(.11b + .19 + .20b + .80)]

t

7224 90 14

t

7224[.10(.10a + .90a) + .90(.02a + .03a + .05a
+ .07a + .31a + .38a)]

t

7224[.10(.10b + .90b) + .90(.02b + .03b + .05b
+ .07b + .18 + .31b + .38b + .90)]

t

7208[.10 + .25 + .26 + .27 + .36 + .37 + .38 +
.39]
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24.10.31.30.00

24.10.31.50.00

24.10.32

24.10.32.10.00

24.10.32.30.00

24.10.33

24.10.33.10.00

24.10.33.20.00

24.10.33.30.00

24.10.33.40.00

24.10.34

24.10.34.10.00
24.10.34.20.00
24.10.35

24.10.35.10.00

24.10.35.20.00

Главна
индустриска
група

Назив
Рамни топловалани производи од железо или
нелегиран челик со широчина од 600 mm и поголема,
што не се во форма на калеми, без покривка, без
пресвлеки, со релјеф добиен со валање и производи
со дебелина помала од 4,75 mm, без релјеф (освен
лимови валани на сите четири страни или со
поминување низ матрици со широчина помала или
еднаква на 1250 mm и дебелина од 4 mm и поголема)
Рамни топловалани производи од железо или
нелегиран челик со широчина од 600 mm и поголема,
(освен широки лимови) не во форма на калеми,
без релјеф, добиен со валање; рамни топловалани
производи од железо или челик, со широчина од 600
mm и поголема, не во форма на калеми, без покривка,
негалванизирани и без пресвлеки
Рамни топловалани производи од нелегиран челик,
понатаму необработени по топлото валање, со
широчина до 600 mm
Рамни производи, топловалани на сите четири
страни или со минување низ матрица, од железо или
нелегиран челик, без покривка, негалванизирани и без
пресвлеки, со широчина од 150 до 600 mm и дебелина
од 4 mm, не во калеми, без релјеф (широки лимови)
Рамни топловалани производи, од железо или
нелегиран челик, со широчина помала од 600 mm, без
покривка, негалванизирани и без пресвлеки (освен
широки лимови)
Рамни топловалани производи од не'рѓосувачки
челик,понатаму необработени по топлото валање, со
широчина до 600 mm или поголема
Рамни топловалани производи во калеми со широчина
од 600 mm или поголема за натамошно валање, од
не'рѓосувачки челик
Други рамни топловалани производи во калеми со
широчина од 600 mm или поголема, од не'рѓосувачки
челик
Плочи и лимови добиени со сечење од топловалана
лента со широчина од 600 mm или поголема, од
не'рѓосувачки челик
Плочи и лимови произведени на реверзен валјачки
стан (кватро) со широчина од 600 mm или поголема, од
не'рѓосувачки челик
Рамни топловалани производи од не'рѓосувачки
челик, понатаму необработени по топлото валање, со
широчина до 600 mm
Рамни топловалани производи во калеми со широчина
од 600 mm или помала за натамошно валање, од
не'рѓосувачки челик
Други рамни топловалани производи во калеми со
широчина помала од 600 mm, од не'рѓосувачки челик
Рамни топловалани производи од друг легиран
челик, понатаму необработени по топлото валање, со
широчина од 600 mm или поголема
Рамни топловалани производи од алатен челик или
легиран челик различен од не'рѓосувачки челик, со
широчина од 600 mm и поголема, без натамошна
обработка освен топловалан, во калеми (освен
производи од брзорезни челици или силициумови
челици за примена во електротехниката)
Рамни производи од брзорезен челик, со широчина од
600 mm и поголема, топловалани или ладновалани
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Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7208[.40 + .53(.90) + .54]

t

7208[.51(.20 + .91 + .98) + .52(.10 + .91 + .99)
+ .53(.10) + .90(.20 + .80)]

t

7211 13

t

7211[.14 + .19]

t

7219[.11(.00a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a +
.90a) + .14(.10a + .90a)]

t

7219[.11(.00b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b +
.90b) + .14(.10b + .90b)]

t

7219[.22(.10 + .90) + .23 + .24]

t

7219[.21(.10 + .90)]

t

7220[.11(.00a) + .12(.00a)]

t

7220[.11(.00b) + .12(.00b)]

t

7225[.30(.10 + .90)]

t

7225[.30(.30) + .40(.15) + .50(.20)]
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24.10.35.30.00

24.10.35.40.00

24.10.35.50.00

24.10.36

24.10.36.00.00

24.10.41

24.10.41.10.00

24.10.41.30.00
24.10.41.50.00
24.10.42

24.10.42.00.00

24.10.43

24.10.43.00.00

24.10.51

24.10.51.10.00

130

Главна
индустриска
група

Назив
Рамни производи од алатен челик или легиран челик
различен од не'рѓосувачки челик, со широчина од
600 mm и поголема, дополнително необработувани
освен топловалан, не во калеми (освен производи
со органски пресвлеки, производи со дебелина
помала од 4,75 mm и производи од брзорезен челик и
силициумски челик за примена во електротехниката)
Рамни производи од легиран челик различен од
не'рѓосувачки челик, со широчина од 600 mm и
поголема, дополнително необработувани освен
топловалан, не во калеми, со дебелина помала
од 4,75 mm (освен производи од алатен челик,
брзорезен челик и силициумски челик за примена во
електротехниката)
Рамни производи од легиран челик различен од
не'рѓосувачки челик, со широчина од 600 mm и
поголема, топловалани или ладновалани, натамошно
обработувани (освен производи галванизирани или
топло поцинкувани и производи од силициумски челик
за примена во електротехниката)
Рамни топловалани производи од друг легиран
челик, понатаму необработени по топлото валање,
со широчина до 600 mm (освен производи од
силициумски-електрочелик)
Рамни топловалани производи од легиран челик
различен од не'рѓосувачки челик, со широчина до 600
mm, понатаму необработувани по топлото валање
(освен производи од брзорезен челик и силициумски
челик за примена во електротехниката)
Рамни ладновалани производи од нелегиран челик,
понатаму необработени по ладното валање, со
широчина од 600 mm или поголема
Непресвлечени ладновалани лимови, плочи и ленти со
широчина од 600 mm и поголема, од челик различен
од не'рѓосувачки челик
Електрични лимови и ленти, нежарени, со широчина
од 600 mm и поголема
Електрични лимови и ленти, со неориентирани зрна,
со широчина од 600 mm и поголема
Рамни ладновалани производи од не'рѓосувачки
челик, понатаму необработени по ладното валање, со
широчина од 600 mm или поголема
Ладновалани лимови, плочи и широки ленти, од
не'рѓосувачки челик, со широчина од 600 mm и
поголема
Рамни ладновалани производи од друг легиран
челик, понатаму необработени по ладното валање, со
широчина од 600 mm или поголема
Рамни ладновалани производи од легиран челик
различен од не'рѓосувачки челик, со широчина од 600
mm и поголема (освен производи од брзорезен челик
и силициумски челик за примена во електротехниката)
Рамни ладновалани производи од нелегиран челик,
со широчина од 600 mm или поголема, обложени,
платинирани или пресвлечени
Калаисан лим, различен од калаисани фолии и ленти,
вклучувајќи и електрохемиски галванизиран челик
(ECCS)

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7225[.40(.12 + .40 + .60)]

t

7225 40 90

t

7225 99

t

7226[.91(.20 + .91 + .99)]

t

t
t

7209[.15 + .16(.90a) + .17(.90a) + .18(.91a +
.99a) + .25 + .26(.90a) + .27(.90a) + .28(.90a) +
.90(.20a + .80a)]
7209[.16(.90b) + .17(.90b) + .18(.91b + .99b)
+ .26(.90b) + .27(.90b) + .28(.90b) + .90(.20b
+ .80b)]
7209[.16(.10) + .17(.10) + .18(.10) + .26(.10) +
.27(.10) + .28(.10)]

t

7219[.31 + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) +
.34(.10 + .90) + .35(.10 + .90) + .90(.20 + .80)]

t

7225 50 80

t

7210[.11 + .12(.20 + .80) + .50 + .70(.10) +
.90(.40)] + 7212 10 10
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24.10.51.20.00

24.10.51.30.00
24.10.51.40.00
24.10.51.50.00

24.10.52

24.10.52.10.00

24.10.52.30.00

24.10.53
24.10.53.10.00

24.10.53.30.00
24.10.54
24.10.54.10.00

24.10.54.30.00
24.10.55
24.10.55.00.00
24.10.61
24.10.61.10.00

Главна
индустриска
група

Назив
Рамни валани производи од железо или нелегиран
челик, со широчина од 600 mm и поголема,
електролитички галванизирани или пресвлечени со
цинк
Лимови ленти со широчина од 600 mm и поголема,
пресвлечени со потопување во растопен метал
Лимови со широчина од 600 mm и поголема,
пресвлечени со органска пресвлека
Рамни валани производи од железо или нелегиран
челик, со широчина од 600 mm и повеќе, со покривка
(платинирани)
Рамни валани производи од друг легиран челик,
со широчина од 600 mm или поголема, обложени,
платирани или пресвлечени
Рамни производи од легиран челик различен од
не'рѓосувачки, со широчина од 600 mm и поголема,
топловалани или ладновалани, "дресирани",
електролитички галванизирани или пресвлечени
со цинк (освен производи од силициумски челик за
примена во електротехниката)
Рамни производи од легиран челик различен од
не'рѓосувачки, со широчина од 600 mm и поголема,
топловалани или ладновалани, "дресирани",
пресвлечени со цинк (освен производи што се
електролитички пресвлечени и производи од
силициумски челик за примена во електротехниката)
Рамни валани производи од силициум-електро
челик, со широчина од 600 mm или поголема
Лимови и ленти за електрична примена со
ориентирана структура, со широчина од 600 mm или
поголема
Рамни валани производи од силициумски челик за
примена во електротехниката со широчина од 600 mm
и поголема, со неориентирана структура
Рамни валани производи од силициум-електро
челик, со широчина помала од 600 mm
Расечени ладновалани ленти за електротехнична
примена со ориентирана структура, од силициумски
челик, со широчина помала од 600 mm
Рамни валани производи од силициумски челик за
електротехничка примена, со широчина помала од 600
mm, со неориентирана структура
Рамни валани производи од брзорезен челик, со
широчина помала од 600 mm
Рамни валани производи од брзорезен челик со
широчина помала од 600 mm
Топловалани жица во неправилно намотани калеми,
од нелегиран челик
Наребрена или на друг начин деформирана жица од
нелегиран челик

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7210 30

t

7210[.20 + .41 + .49 + .61 + .69 + .90(.80)]

t

7210 70 80

t

7210 90 30

t

7225 91

t

7225 92

t

7225 11

t

7225[.19(.10 + .90)]

t

7226 11

t

7226[.19(.10 + .80)]

t

7226 20

t

7213 10

24.10.61.20.00

Жица од челик за автомати

t

7213 20

24.10.61.30.00

Жица за армиран бетон (мрежа од ладно наребрена
жица)

t

7213 91 10

24.10.61.40.00

Жица за зајакнување на гуми

t

7213 91 20

24.10.61.90.00

Друга жица (од нелегиран челик)

t

7213[.91(.41 + .49 + .70 + .90) + .99(.10 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

24.10.62

Други прачки од челик, понатаму необработени,
само ковани, топловалани, топловлечени или
топлоистиснати (екструдирани), вклучувајќи и
предени после валањето

24.10.62.10.00

Топловалани шипки за армиран бетон

t

7214[.20 + .99(.10)]

24.10.62.30.00

Топловалани шипки од челик, за автомати

t

7214 30

t

7214[.10 + .91(.10 + .90) + .99(.31 + .39 + .50
+ .71 + .79 + .95)]

t

7221[.00(.10 + .90)]

24.10.62.50.00
24.10.63

Ковани шипки од челик и топловалани шипки (освен
шупливи жици и шипки) од нелегиран челик (различен
од челик за автомати)
Топловалана жица во неправилно намотани калеми,
од не'рѓосувачки челик

24.10.63.00.00

Топловалана жица во калеми, од не'рѓосувачки челик

24.10.64

Други прачки од не'рѓосувачки челик, понатаму
необработени, само ковани, топловалани,
топлоизвлечени или топлоистиснати (екструдирани),
вклучувајќи и впредени после валање

24.10.64.10.00

Топловалани кружни прачки, од не'рѓосувачки челик

t

7222[.11(.11 + .19 + .81 + .89)]

24.10.64.30.00

Шипки и прачки од не'рѓосувачки челик, само
топловалани, само топлоизвлечени или само
пресувани (освен кружни попречни пресеци)

t

7222[.19(.10 + .90)]

24.10.64.50.00

Ковани прачки, од не'рѓосувачки челик

t

7222[.30(.51 + .91)]

t

7222 30 97

t

7227 10

t

7227 20

t

7227 90 50

t

7227[.90(.10 + .95)]

24.10.64.70.00

24.10.65
24.10.65.10.00
24.10.65.30.00
24.10.65.50.00
24.10.65.70.00

24.10.66

Прачки и профили од не'рѓосувачки челик,
ладноизвлечени или топловалани, понатаму
обработени, неспомнати на друго место (освен ковани
производи)
Топловалана жица во неправилно намотани калеми,
од друг легиран челик
Топловалани шипки и жици од брзорезен челик, во
неправилно намотани калеми
Топловалани шипки и жици од силико-мангански
челик, во неправилно намотани калеми
Топловалани шипки и жици од челик за лежишта
Топловалани шипки и жици од легиран челик различен
од не'рѓосувачки, во неправилно намотани калеми
(освен производи од челик за лежишта, брзорезен
челик или силико-мангански челик)
Други прачки од друг легиран челик, понатаму
необработени, само ковани, топловалани,
топловлечени или топлоистиснати (екструдирани),
вклучувајќи и впредени после валање

24.10.66.10.00

Топловалани шипки од брзорезни челици

t

7228[.10(.20 + .50)]

24.10.66.20.00

Топловалани шипки од силико-мангански челици

t

7228[.20(.10 + .91)]

24.10.66.30.00

Топловалани шипки, во макари, од челик за лежишта

t

7228[.30(.41 + .49)]

24.10.66.40.00

Топловалани шипки од алатен челик

t

7228[.30(.20) + .40(.10)]

t

7228[.30(.61 + .69 + .70 + .89) + .40(.90) +
.60(.20)]

t

7228 60 80

t

7228 80

24.10.66.50.00

24.10.66.60.00

Други топловалани шипки (освен шупливи шипки и
прачки за дупчење), од легиран челик
Шипки и прачки од легиран челик, ладно обликувани
или со завршна ладна обработка (на пр., ладно
извлечени), обоени, пресвлечени, платинирани или
дополнително обработени (освен не'рѓосувачки челик)

24.10.67

Шупливи прачки и шипки за дупчење

24.10.67.00.00

Прачки и шипки за дупчење
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Главна
индустриска
група

Назив
Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени
или екструдирани, понатаму необработени, од
нелегиран челик
U-профили со висина од 80 mm и поголема, од
нелегиран челик
I-профили со висина од 80 mm и поголема, од
нелегиран челик
H-профили со висина од 80 mm и поголема, од
нелегиран челик
Други отворени профили, топловалани,
топлоизвлечени или екструдирани, понатаму
необработени, од нелегиран челик
Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени
или екструдирани, понатаму необработени, од
не'рѓосувачки челик
Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени
или екструдирани, понатаму необработени, од
не'рѓосувачки челик
Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени
или екструдирани, понатаму необработени, од друг
легиран челик
Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени
или екструдирани, понатаму необработени, од друг
легиран челик

24.10.71
24.10.71.10.00
24.10.71.20.00
24.10.71.30.00
24.10.71.40.00

24.10.72

24.10.72.00.00

24.10.73

24.10.73.00.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7216[.31(.10 + .90)]

t

7216[.32(.11 + .19 + .91 + .99)]

t

7216[.33(.10 + .90)]

t

7216[.10 + .21 + .22 + .40(.10 + .90) + .50(.10
+ .91 + .99)]

t

7222[.40(.10 + .90)]

t

7228 70 10

24.10.74

Преградни плочи и заварени профили од челик

24.10.74.10.00

Преградни плочи од челик

t

7301 10

24.10.74.20.00

Заварени и ладно обликувани профили од челик

t

7301 20

24.10.75

Делови за изградба на железнички или трaмвајски
конструкции, од челик

24.10.75.00.00

Железнички шини и материјал за колосеци, од челик

t

7302[.10(.10 + .22 + .28 + .40 + .50 + .90) +
.30 + .40 + .90]

t

7304 11

t

7304[.19(.10 + .30 + .90)]

t

7304[.22 + .24]

t

7304[.23 + .29(.10 + .30 + .90)]

t

7304[.41 + .49(.10 + .93 + .95 + .99)]

t

7304[.31(.20) + .51(.81)]

t

7304[.31(.80) + .51(.12 + .18 + .89)]

24.2
24.20
24.20.11
24.20.11.10.00
24.20.11.50.00
24.20.12
24.20.12.10.00
24.20.12.50.00
24.20.13
24.20.13.10.00

24.20.13.30.00

24.20.13.50.00

AI

Производство на цевки, шупливи (издлабени)
профили и слични производи од челик
Производство на цевки, шупливи (издлабени)
профили и слични производи од челик
Незаварени цевки за нафтоводи или гасоводи, од
челик
Незаварени цевки за нафтоводи или гасоводи од
не'рѓосувачки челик
Незаварени цевки за нафтоводи или гасоводи од челик
различен од не'рѓосувачки челик
Незаварени цевки за дупчење нафта или гас, од челик
Незаварени цевки за дупчење нафта или гас од
не'рѓосувачки челик
Незаварени цевки за дупчење нафта или гас од челик
различен од не'рѓосувачки челик
Други цевки со кружен напречен пресек, од челик
Незаварени цевки со кружен напречен пресек од
не'рѓосувачки челик (освен цевки за нафтоводи или
гасоводи и цевки за дупчење нафта или гас)
Прецизни незаварени цевки со кружен напречен
пресек, ладно извлечени или ладновалани, од челик
различен од не'рѓосувачки челик
Незаварени цевки со кружен напречен пресек, ладно
извлечени или ладновалани, од челик различен од
не'рѓосувачки челик (освен прецизни цевки)
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24.20.13.70.00

24.20.14
24.20.14.00.00
24.20.21

24.20.21.10.00

24.20.21.50.00
24.20.22
24.20.22.00.00
24.20.23

24.20.23.00.00

24.20.24

24.20.24.00.00

24.20.31

24.20.31.10.00

24.20.31.50.00

24.20.32
24.20.32.10.00
24.20.32.50.00

24.20.33

24.20.33.10.00

134

Главна
индустриска
група

Назив
Незаварени цевки со кружен напречен пресек, топло
обработени, од челик различен од не'рѓосувачки челик
(освен цевки за нафтоводи или гасоводи и цевки за
дупчење нафта или гас)
Цевки со напречен пресек различен од кружен, и
шупливи профили, од челик
Незаварени цевки со напречен пресек различен од
кружен и шупливи профили од челик
Цевки кои се употребуваат за нафтоводи или
гасоводи, заварени, со надворешен дијаметар
поголем од 406,4 mm, од челик
Надолжно заварени челични цевки со надворешен
дијаметар поголем од 406,4 mm, за нафтоводи или
гасоводи
Челични цевки со надворешен дијаметар поголем
од 406,4 mm, за нафтоводи или гасоводи, што не се
надолжно заварени
Заварени цевки со надворешен дијаметар поголем
од 406,4 mm, за дупчење на нафта или гас, од челик
Челични заварени цевки со надворешен дијаметар
поголем од 406,4 mm, за дупчење нафта или гас
Други цевки со кружен напречен пресек, заварени,
со надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm, од
челик
Челични заварени цевки со надворешен дијаметар
поголем од 406,4 mm (освен цевки за нафтоводи или
гасоводи и цевки за дупчење нафта или гас)
Други цевки, со кружен напречен пресек, со отворени
споеви, заковани или на сличен начин затворени,
со надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm, од
челик
Челични цевки изработени со заковки или на сличен
начин, со надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm
(освен цевките за нафтоводи или гасоводи и цевките за
дупчење нафта или гас како и заварените цевки)
Цевки за нафтоводи или гасоводи, заварени, со
надворешен дијаметар помал или еднаков на 406,4
mm, од челик
Надолжно или спирално заварени цевки од
не'рѓосувачки челик со надворешен дијаметар до 406,4
mm, за нафтоводи или гасоводи
Надолжно или спирално заварени цевки од челик
различен од не'рѓосувачки челик, со надворешен
дијаметар до 406,4 mm, за нафтоводи или гасоводи
Заварени цевки со надворешен дијаметар помал или
еднаков на 406,4 mm, за дупчење на нафта или гас,
од челик
Заварени цевки од не'рѓосувачки челик со надворешен
дијаметар до 406,4 mm, за дупчење нафта или гас
Заварени цевки од челик различен од не'рѓосувачки
челик, со надворешен дијаметар до 406,4 mm, за
дупчење нафта или гас
Други цевки со кружен напречен пресек, заварени, со
надворешен дијаметар помал или еднаков на 406,4
mm, од челик
Заварени цевки со кружен напречен пресек, од
не'рѓосувачки челик, со надворешен дијаметар до
406,4 mm (освен цевки за нафтоводи или гасоводи и
цевки за дупчење нафта или гас)

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7304[.39(.10 + .52 + .58 + .92 + .93 + .98) +
.59(.10 + .32 + .38 + .92 + .93 + .99)]

t

7304 90

t

7305[.11 + .12]

t

7305 19

t

7305 20

t

7305[.31 + .39]

t

7305 90

t

7306[.11(.10 + .90)]

t

7306[.19(.10 + .90)]

t

7306 21

t

7306 29

t

7306[.40(.20 + .80)]
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Главна
индустриска
група

Назив
Прецизни заварени цевки со кружен напречен
пресек, од челик различен од не'рѓосувачки челик, со
надворешен дијаметар до 406,4 mm
Цевки со кружен напречен пресек, со надворешен
дијаметар до 406,4 mm, топло или ладно обликувани и
заварени, од челик различен од не'рѓосувачки челик
Цевки со друг напречен пресек освен кружен,
заварени, со надворешен дијаметар помал или
еднаков на 406,4 mm, од челик
Цевки со напречен пресек различен од кружен, топло
или ладно обликувани и заварени, од не'рѓосувачки
челик
Цевки со квадратен или правоаголен напречен
пресек, со дебелина на ѕидот од 2 mm, топло или
ладно обликувани и заварени, од челик различен од
не'рѓосувачки челик
Цевки со квадратен или правоаголен напречен пресек,
со дебелина на ѕидот поголема од 2 mm, топло или
ладно обликувани и заварени, од челик различен од
не'рѓосувачки челик
Цевки со напречен пресек различен од кружен,
квадратен или правоаголен, топло или ладно
обликувани и заварени, од челик различен од
не'рѓосувачки челик
Други цевки со отворени споеви, заковани или
затворени на сличен начин, со надворешен дијаметар
помал или еднаков на 406,4 mm, од челик
Челични цевки со отворени споеви, споени со заковки
или на сличен начин (освен цевки за нафтоводи или
гасоводи и цевки за дупчење нафта или гас)

24.20.33.40.00

24.20.33.70.00

24.20.34

24.20.34.10.00

24.20.34.30.00

24.20.34.50.00

24.20.34.70.00

24.20.35

24.20.35.00.00
24.20.40

Прибор за цевки, од челик, нелеен

24.20.40.10.00

Челични прирабници (освен леани фитинзи)

24.20.40.30.00

24.20.40.50.00
24.20.40.73.00
24.20.40.75.00
24.3
24.31
24.31.10

24.31.10.10.00

24.31.10.20.00

AI

Колена, кривини, спојни елементи, подлошки и други
фитинзи за цевки со навој од челик (освен леани
фитинзи)
Колена, кривини, спојни елементи, подлошки и други
приклучоци за заварени цевки или фитинзи за цевки
(освен леани фитинзи)
Сочелно заварени колена и кривини за цевки од челик
(освен леани фитинзи)
Сочелно заварени фитинзи различни од колена и
кривини за цевки од челик (освен леани фитинзи)
Производство на други производи со примарна
преработка на челик

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7306[.30(.11 + .19) + .50(.20)]

t

7306[.30(.41 + .49 + .72 + .77 + .80) + .50(.80)]

t

7306[.61(.10) + .69(.10)]

t

7306 61 92

t

7306 61 99

t

7306 69 90

t

7306 90

t

7307[.21 + .91]

t

7307[.22(.10 + .90) + .29(.10) + .92(.10 + .90)
+ .99(.10)]

t

7307[.29(.80) + .99(.80)]

t

7307[.23(.10) + .93(.11 + .91)]

t

7307[.23(.90) + .93(.19 + .99)]

t

7215 10

t

7215 50 19

Ладно влечење на прачки
Ладно извлечени прачки и полни профили од
нелегиран челик
Ладно формирани или ладно завршно обработени
шипки и прачки, без натамошна доработка, од
нелегиран челик за автомати (на пр., со ладно
извлекување)
Други ладно формирани или ладно завршно
обработени шипки и прачки, без натамошна
доработка, од железо или нелегиран челик (на пр., со
ладно извлекување) што содржат помалку од 0,25 %
тежински јаглерод, со квадратен или друг напречен
пресек различен од правоаголен (освен тие што се
изработени од челик за автомати)
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24.31.10.30.00

24.31.10.40.00

24.31.10.50.00

24.31.10.60.00

24.31.20

24.31.20.10.00

24.31.20.20.00

24.31.20.30.00

24.31.20.40.00

24.31.20.50.00
24.31.30
24.31.30.00.00
24.32
24.32.10
24.32.10.11.00

24.32.10.12.00

136

Главна
индустриска
група

Назив
Други ладно формирани или ладно завршно
обработени шипки и прачки, без натамошна
доработка, од железо или нелегиран челик (на пр., со
ладно извлекување) што содржат помалку од 0,25 %
тежински јаглерод, со напречен пресек различен од
квадратен (освен тие што се изработени од челик за
автомати)
Други ладно обликувани или ладно завршно
обработени шипки и прачки, со натамошна доработка,
од железо или нелегиран челик, или топлообликувани
и натамошно доработени (освен топловалани,
топлоизвлечени или топлопресувани, натамошно
необработени освен платинирани и ковани производи)
Други прачки и шипки од железо или нелегиран челик,
ладнообликувани или завршно ладно обработени (на
пр. ладно извлекување) без натамошна доработка, што
содржат 0,25 % и повеќе тежински јаглерод (освен тие
од челик за автомати)
Винкли и профили од железо или нелегиран челик,
ладнообликувани или завршно обработени на
ладно, без натамошна доработка (на пр. со ладно
извлекување) (освен профилирани лимови)
Ладно извлечени прачки и полни профили од
легиран челик, освен од не'рѓосувачки челик
Шипки и прачки од брзорезен челик, ладнообликувани
или натаму доработени, или топлообликувани и
натаму доработени (освен ковани, полупроизводи
или рамни валани производи, топловалана жица во
неправилно намотани калеми)
Шипки и прачки од челик со состав 0,9-1,15 % јаглерод,
0,5-2 % хром и ако е присутен молибден до 0,5 %,
ладнообликувани или завршно доработени на ладно
(на пр., со ладно извлекување) (освен полупроизводи
или рамни валани производи; топловалана жица во
неправилно намотани калеми)
Шипки и прачки од алатен челик, ладнообликувани
или завршно доработени на ладно (на пр., со ладно
извлекување) (освен полупроизводи или рамни
валани производи, топловалана жица во неправилно
намотани калеми)
Шипки и прачки од легиран челик, понатаму
необработени, освен ладнообликувани или завршно
доработени на ладно (на пр., со ладно извлекување)
(освен не'рѓосувачки, брзорезен, силико-мангански,
легиран челик за лежишта и алатен челик)
Профили од легиран челик различен од не'рѓосувачки,
ладнообликувани или завршно доработени на ладно
(на пр., со ладно извлекување)
Ладно извлечени шипки и полни профили од
нe'рѓосувачки челик
Ладно извлечени шипки и полни профили од
не'рѓосувачки челик

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7215 50 11

t

7215 90

t

7215 50 80

t

7216 69

t

7228[.10(.90) + .20(.99)]

t

7228 50 40

t

7228 50 20

t

7228[.50(.61 + .69 + .80)]

t

7228 70 90

t

7222[.20(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .81
+ .89)]

t

7211[.23(.30a + .80a) + .90(.20a + .80a)]

t

7211 29 00a

Ладно валање на тесни ленти
Ладновалани рамни производи од челик,
непресвлечени, со широчина до 600 mm
Ладновалани тесни ленти од нелегиран челик, со
содржина на тежински јаглерод помала од 0,25 % и
широчина помала од 600 mm
Ладновалани тесни ленти од нелегиран челик, со
содржина на тежински јаглерод од 0,25 % до 0,6 % и
широчина помала од 600 mm
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24.32.10.14.00

24.32.10.16.00

24.32.10.18.00

24.32.10.22.00

24.32.10.25.00

24.32.10.28.00

24.32.10.30.00

24.32.10.40.00

24.32.10.50.00

24.32.20

24.32.20.10.00

24.32.20.20.00
24.32.20.30.00
24.32.20.40.00

24.32.20.50.00

24.32.20.60.00

Главна
индустриска
група

Назив
Ладновалани тесни ленти од нелегиран челик, со
содржина на тежински јаглерод од 0,6 % или поголема
и широчина помала од 600 mm
Ладновалани тесни ленти од легиран челик
различен од не'рѓосувачки или челик за примена во
електротехниката, со широчина помала од 600 mm
Ладновалани тесни ленти од не'рѓосувачки
челик (освен изолирани ленти за примена во
електротехниката, наребрени ленти со еден раб
подигнат или спуштен) и широчина помала од 600 mm
Ладновалани тесни ленти од нелегиран и легиран
челик различен од не'рѓосувачки или челик за примена
во електротехниката, со широчина помала од 600 mm
Рамни ладновалани производи или ладно
"дресирани", од железо или нелегиран челик,
со широчина помала од 600 mm, без пресвлеки,
неплатинирани, со содржина на тежински јаглерод
помала од 0,25 %, "електротехнички"
Ладновалани ленти со пресечени рабови, од
не'рѓосувачки челик, со широчина помала од 600 mm
Рамни топловалани или ладновалани производи,
ладно "дресирани", од легиран челик различен од
не'рѓосувачки челик, со широчина помала од 600 mm,
електролитички пресвлечени или поцинкувани (освен
производи од брзорезен челик или силициумски челик
за примена во електротехниката)
Рамни топловалани или ладновалани производи,
ладно "дресирани", од легиран челик различен од
не'рѓосувачки челик, со широчина помала од 600 mm,
пресвлечени или поцинкувани (освен електролитички
пресвлечени производи од брзорезен челик или
силициумски челик за примена во електротехниката)
Рамни топловалани или ладновалани производи,
ладно "дресирани", натамошно доработени, од
легиран челик различен од не'рѓосувачки челик,
со широчина помала од 600 mm (освен производи
пресвлечени или поцинкувани и производи од
брзорезен челик или силициумски челик за примена
во електротехниката)
Ладновалани рамни производи од челик, обложени,
платинирани или пресвлечени, со широчина до 600
mm
Платинирани ладновалани тесни ленти од нелегиран
челик со широчина помала од 600 mm (освен
изолирани ленти за примена во електротехниката)
Челични лимови и ленти, пресвлечени електролитички
или со растопен метал, со широчина помала од 600
mm
Челични лимови со широчина помала од 600 mm, со
нанесена органска пресвлека
Ладновалани ленти со пресечени рабови, од
нелегиран челик, пресвлечени со растопен метал, со
широчина помала од 600 mm
Ладновалани ленти со пресечени рабови, од
нелегиран челик, електролитички пресвлечени со
метал, со широчина помала од 600 mm
Ладновалани ленти со пресечени рабови, од челик,
пресвлечени со органска пресвлека, со широчина
помала од 600 mm
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Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7211 29 00b

t

7226 92 00a

t

7220[.20(.21a + .29a + .41a + .49a + .81a +
.89a) + .90(.20a + .80a)]

t

7211[.23(.30b + .80b) + .29(.00c) + .90(.20b +
.80b)] + 7226 92 00b

t

7211 23 20

t

7220[.20(.21b + .29b + .41b + .49b + .81b +
.89b) + .90(.20b + .80b)]

t

7226 99 10

t

7226 99 30

t

7226 99 70

t

7212 60

t

7212[.10(.90a) + .20 + .30(.00a) + .50(.20a +
.30a + .40a + .90a)]

t

7212[.40(.20 + .80a)]

t

7212[.10(.90b) + .30(.00b) + .50(.20b + .30b +
.40b + .90b)]

t

7212[.50(.20c + .30c + .40c + .61 + .69 + .90c)]

t

7212 40 80b
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Главна
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24.33

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Ладно обликување и свиткување
Отворени и ладно обликувани профили, од
нелегиран челик
Ладнообликувани профили добиени од рамни
производи, од нелегиран челик, без пресвлеки
Ладнообликувани профили добиени од рамни
производи, од нелегиран челик, пресвлечени со цинк
Винкли и други профили од железо или нелегиран
челик, ладнообликувани или ладно доработени
и понатаму обработени или топлоковани или
топлообликувани на друг начин и понатаму
доработени, неспомнати на друго место (освен рамни
валани производи)
Отворени и ладно обликувани профили, од
не'рѓосувачки челик
Ладнообликувани профили, добиени од рамни
производи, од не'рѓосувачки челик

24.33.11
24.33.11.10.00
24.33.11.30.00

24.33.11.50.00

24.33.12
24.33.12.00.00
24.33.20

Наребрени лимови од нелегиран челик

24.33.20.00.00

Ладно профилирани (наребрени) лимови, од
нелегиран челик

24.33.30

Метални плочи пресвлечени со челичен лим

24.33.30.00.00

Конструктивни елементи, единствено или главно
составени од железни или челични двоѕидни
наребрени лимови со изолационен среден слој (освен
префабрикувани згради)

24.34

Ладно извлекување на жица

24.34.11

Ладно извлечени жици од нелегиран челик
Железна или челична жица која содржи помалку од
0,25 % јаглерод
Железна или челична жица која содржи од 0,25 до 0,6
% јаглерод

24.34.11.30.00
24.34.11.50.70

t

7216[.61(.10 + .90)]

t

7216 91 80

t

7216 99

t

7222 40 50

t

7216 91 10

t

7308 90 51

t

7217[.10(.10 + .31 + .39) + .20(.10 + .30) +
.30(.41 + .49) + .90(.20)]

t

7217[.10(.50) + .20(.50) + .30(.50) + .90(.50)]

24.34.11.50.01

Светло валана челична жица

t

7217[.10(.50) + .20(.50) + .30(.50) + .90(.50)]

24.34.11.50.02

Поцинкувана челична жица

t

7217[.10(.50) + .20(.50) + .30(.50) + .90(.50)]

24.34.11.50.03

Патентирана челична жица

t

7217[.10(.50) + .20(.50) + .30(.50) + .90(.50)]

24.34.11.70.00

Железна или челична жица која содржи 0,6 % јаглерод
и повеќе

t

7217[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

24.34.12

Ладно извлечени жици од не'рѓосувачки челик

24.34.12.00.00

Челична жица од не'рѓосувачки челик

t

7223[.00(.11 + .19 + .91 + .99)]

24.34.13

Ладно извлечени жици од друг легиран челик

24.34.13.00.00

Челична жица освен од не'рѓосувачки челик

t

7229[.20 + .90(.20 + .50 + .90)]

kg

7106[.10 + .91]

kg

7106 92

kg

7106 92

kg

7106 92

24.4
24.41
24.41.10
24.41.10.30.00
24.41.10.50.70
24.41.10.50.01
24.41.10.50.02
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AI

Производство на благородни и други обоени метали
Производство на благородни метали
Сребро, необработено, како полупроизвод или во
облик на прав
Сребро (вклучувајќи и позлатено и платинирано),
необработено или во прав
Сребро (вклучувајќи и позлатено и платинирано), како
полупроизвод
Сребро (вклучувајќи и позлатено и платинирано), како
полупроизвод
Рафинирано сребро
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24.41.20
24.41.20.30.00
24.41.20.50.00
24.41.20.70.00
24.41.30
24.41.30.30.00
24.41.30.50.00
24.41.30.70.00
24.41.40
24.41.40.00.00
24.41.50
24.41.50.30.00
24.41.50.50.00

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

Злато, необработено, како полупроизвод или во
облик на прав
Злато (вклучувајќи и платинирано), необработено или
во прав
Злато (вклучувајќи и платинирано), како полупроизвод,
освен монетарно

kg

7108[.11 + .12]

kg

7108[.13(.10 + .80)]

Монетарно злато (вклучувајќи и платинирано)

kg

7108 20

kg

7110[.11 + .21 + .31 + .41]

kg

7110[.19(.10 + .80) + .29 + .39 + .49]

kg

7115 10

kg

7109

kg

7107

kg

7111

Платина, необработена, како полупроизвод или во
облик на прав
Платина, паладиум, родиум, иридиум, осмиум или
рутениум, необработени или во прав
Платина, паладиум, родиум, иридиум, осмиум или
рутениум, како полупроизводи (освен необработени
или во прав)
Катализатори, во облик на жичано предиво, решетки
или мрежи, од платина
Неблагородни метали или сребро, позлатени,
понатаму необработени, освен како полупроизвод
Позлатени неблагородни метали или сребро, понатаму
необработени, освен како полупроизводи
Неблагородни метали, посребрени или неблагородни
метали, сребро и злато, пресвлечени со платина, но
понатаму необработени, освен како полупроизводи
Посребрени неблагородни метали понатаму
необработени, освен како полупроизводи
Платинирани неблагородни метали понатаму
необработени, освен како полупроизводи

HS/CN-2015

24.42

Производство на алуминиум

24.42.11

Суров алуминиум

24.42.11.30.00

Суров алуминиум, нелегиран

t

7601 10

24.42.11.54.70

Легури на алуминиум, во примарни облици (освен
прав и лушпи од алуминиум)

t

7601[.20(.20 + .80)]

24.42.11.54.01

Легури на алуминиум, во инготи

t

7601[.20(.20 + .80)]

24.42.11.54.02

Легури на алуминиум, во трупци

t

7601[.20(.20 + .80)]

24.42.12

Алуминиум оксид, освен вештачки корунд

24.42.12.00.00

Алуминиумов оксид (освен вештачки корунд)

t

2818 20

24.42.21

Прав и лушпи од алуминиум

24.42.21.00.00

Прав и лушпи од алуминиум

t

7603[.10 + .20]

24.42.22

Прачки и профили од алуминиум

24.42.22.30.00

Прачки и профили од алуминиум, нелегирани

t

7604[.10(.10 + .90)]

24.42.22.50.00

Прачки и профили од алуминиум, легирани

t

7604[.21 + .29(.10 + .90)]

24.42.23

Жици од алуминиум

24.42.23.30.00

Жица од алуминиум, нелегирана

t

7605[.11 + .19]

24.42.23.50.00

Жица од алуминиум, легирана

t

7605[.21 + .29]

Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со дебелина
над 0,2 mm
Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со дебелина
над 0,2 mm, нелегирани
Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со дебелина
над 0,2 mm, легирани

t

7606[.11(.10 + .91 + .93 + .99) + .91]

t

7606[.12(.20 + .92 + .93 + .99) + .92]

24.42.24
24.42.24.30.00
24.42.24.50.00
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24.42.25
24.42.25.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Алуминиумски фолиии со дебелина помала или
еднаква на 0,2 mm
Алуминиумски фолии (без подлога) со дебелина до
0,2 mm

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7607[.11(.11 + .19 + .90) + .19(.10 + .90) +
.20(.10 + .90)]

24.42.26

Алуминиумски цевки и прибор за цевки

24.42.26.30.00

Алуминиумски цевки, нелегирани

t

7608 10

24.42.26.50.00

Алуминиумски цевки, легирани

t

7608[.20(.20 + .81 + .89)]

24.42.26.70.00

Алуминиумски прибор за цевки (спојници, колена и
слично)

t

7609

24.43

Производство на олово, цинк и калај

24.43.11

Сурово олово

24.43.11.30.70

Сурово олово, рафинирано

t

7801 10

24.43.11.30.01

Сурово олово, од примарни суровини, рафинирано

t

7801 10

24.43.11.30.02

Сурово олово, од секундарни суровини, рафинирано

t

7801 10

24.43.11.50.00

Сурово олово, со антимон

t

7801 91

24.43.11.90.00

Сурово олово, друго

t

7801[.99(.10 + .90)]

24.43.12

Суров цинк

24.43.12.30.00

Суров цинк, нелегиран

t

7901[.11 + .12(.10 + .30 + .90)]

24.43.12.50.00

Суров цинк, легиран

t

7901 20

24.43.13

Суров калај

24.43.13.30.00

Суров калај, нелегиран

t

8001 10

24.43.13.50.00

Суров калај, легиран

t

8001 20

t

7804[.11 + .19 + .20]

t

7903[.10 + .90]

t

7904 + 7905

t

8003

24.43.21
24.43.21.00.00

Плочи, лимови, ленти и фолии од олово; прав и
лушпи од олово
Плочи, лимови, ленти и фолии од олово; прав и лушпи
од олово

24.43.22

Прашина, прав и лушпи од цинк

24.43.22.00.00

Прашина, прав и лушпи, од цинк

24.43.23
24.43.23.00.00

Шипки, профили и жици од цинк; лимови, ленти и
фолии од цинк
Шипки, профили и жици од цинк; лимови, ленти и
фолии од цинк

24.43.24

Жици, прачки и профили од калај

24.43.24.00.00

Жици, прачки и профили од калај

24.44

Производство на бакар

24.44.11

Бакренец; цементен бакар

24.44.11.00.00

Бакренец; цементен бакар (наталожен бакар)

t

7401

Нерафиниран бакар; бакарни аноди за
електролитичка рафинација
Нерафиниран бакар, бакарни аноди за електролитичка
рафинација
Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови; бакарни
предлегури

t

7402

24.44.13.30.00

Рафиниран бакар, суров, нелегиран

t

7403[.11 + .12 + .13 + .19]

24.44.13.70.00

Сурови бакарни легури, предлегури на бакар

t

7403[.21 + .22 + .29] + 7405

24.44.21

Прав и лушпи од бакар

24.44.21.00.00

Прав и лушпи од бакар

t

7406[.10 + .20]

24.44.12
24.44.12.00.00
24.44.13
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Главна
индустриска
група

Назив

24.44.22

Прачки и профили од бакар

24.44.22.00.00

Прачки и профили од бакар

24.44.23

Бакарна жица

24.44.23.30.00
24.44.23.50.00
24.44.23.70.00
24.44.24
24.44.24.00.00
24.44.25

Бакарна жица од рафиниран и легиран бакар (со
пресек поголем од 6 mm)
Бакарна жица, од рафиниран бакар (со пресек од 0,5
mm до 6 mm)
Бакарна жица, од рафиниран бакар (со пресек до 0,5
mm)
Плочи, лимови и ленти од бакар, со дебелина
поголема од 0,15 mm
Плочи, лимови и ленти од бакар, со дебелина
поголема од 0,15 mm
Фолии од бакар, со дебелина помала или еднаква на
0,15 mm

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7407[.10 + .21(.10 + .90) + .29]

t

7408[.11 + .21 + .22 + .29]

t

7408 19 10

t

7408 19 90

t

7409[.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40 +
.90]

t

7410[.11 + .12 + .21 + .22]

24.44.25.00.00

Фолии од бакар (без подлога), со дебелина до 0,15 mm

24.44.26

Бакарни цевки и прибор за цевки од бакар

24.44.26.30.00

Бакарни цевки

t

7411[.10(.10 + .90) + .21(.10 + .90) + .22 + .29]

24.44.26.50.00

Прибор за цевки од бакар (спојници, колена и слично)

t

7412[.10 + .20]

24.45

Производство на други обоени метали

24.45.11

Суров никел

24.45.11.00.00

Суров никел

t

7502[.10 + .20]

t

7501[.10 + .20]

t

7504

t

7505[.11 + .12 + .21 + .22]

t

7506[.10 + .20]

t

7507[.11 + .12 + .20]

kg

8101[.10 + .94 + .96 + .99(.10 + .90)]

kg

8102[.10 + .94 + .95 + .96 + .99]

kg

8103[.20 + .90(.10 + .90)]

kg

8104[.11 + .19 + .30 + .90]

kg

8105[.20 + .90]

24.45.12
24.45.12.00.00

Никелов камен, синтерувани оксиди на никел и други
меѓупроизводи на металургијата на никел
Никелов камен, синтерувани оксиди на никел и други
меѓупроизводи на металургијата на никелот

24.45.21

Прав и лушпи од никел

24.45.21.00.00

Прав и лушпи од никел

24.45.22

Жици, прачки и профили од никел

24.45.22.00.00

Жици, прачки и профили од никел

24.45.23

Плочи, лимови, ленти и фолии од никел

24.45.23.00.00

Плочи, лимови, ленти и фолии од никел

24.45.24

Цевки и прибор за цевки од никел

24.45.24.00.00
24.45.30
24.45.30.13.00
24.45.30.17.00
24.45.30.23.00
24.45.30.25.00

24.45.30.27.00

Цевки и прибор за цевки од никел (спојници, колена и
слично)
Други обоени метали и производи од нив; кермет;
пепел и остатоци кои содржат метали и метални
соединенија
Волфрам (тунгстен) и производи од волфрам (освен
отпадоци и остатоци), неспомнати на друго место
Молибден и производи од молибден (освен остатоци и
отпадоци), неспомнати на друго место
Тантал и производи од тантал (освен остатоци и
отпадоци), неспомнати на друго место
Магнезиум и производи од магнезиум (освен остатоци
и отпадоци), неспомнати на друго место
Кобалтно мате и други меѓупроизводи на
металургијата на кобалт; кобалт и производи од кобалт
(освен остатоци и отпадоци), неспомнати на друго
место
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Главна
индустриска
група

Бизмут и производи од бизмут, вклучувајќи и остатоци
и отпадоци; кадмиум и производи од кадмиум (освен
остатоци и отпадоци), неспомнати на друго место
Титан и производи од титан (освен остатоци и
отпадоци), неспомнати на друго место
Циркониум и производи од циркониум (освен остатоци
и отпадоци), антимон и производи од антимон (освен
остатоци и отпадоци), неспомнати на друго место
Берилиум, хром, германиум ванадиум, галиум,
хафниум, индиум, ниобиум, рениум и талиум и нивни
производи неспомнати на друго место; остатоци и
отпадоци од овие метали (освен од берилиум, хром и
талиум)
Манган и производи од манган, вклучувајќи и остатоци
и отпадоци неспомнати на друго место; кермет
и производи од кермет, вклучувајќи и остатоци и
отпадоци, неспомнати на друго место

24.45.30.30.00
24.45.30.43.00
24.45.30.47.00

24.45.30.55.00

24.45.30.57.00
24.5
24.51
24.51.11
24.51.11.10.00
24.51.11.90.00
24.51.12
24.51.12.10.00
24.51.12.20.00
24.51.12.40.00
24.51.12.50.00

24.51.12.90.00

Назив

AI

Услуги за леење на темперирана (ковлива) одливка
на железо
Делови за патнички возила, делови за клипни мотори
и други машини и прибори, од ковлива одливка
Делови за друга примена, од ковлива одливка
Услуги за леење на нодуларна (топчеста) одливка од
железо
Делови за патнички возила, од нодуларна (топчеста)
одливка од железо
Делови за преносни осовини и менувачи на брзина,
делови за куќишта на топчести лежишта и обични
осовини од нодуларна (топчеста) одливка од железо
Други делови за клипни мотори и механички погони,
од нодуларна (топчеста) одливка од железо
Делови за куќишта на машини и механички апарати
освен за клипни мотори од нодуларна (топчеста)
одливка од железо
Нодуларна (топчеста) одливка за делови за
локомотиви, вагони, освен за патнички возила,
куќишта на топчести лежишта, обични осовини, клипни
мотори, спојки, запчаници, чекреци, машини

24.51.13.10.00

Делови за патнички возила, од сива одливка од железо

24.51.13.50.00

24.51.13.90.70

kg

8106[.00(.10 + .90)] + 8107[.20 + .90]

kg

8108[.20 + .90(.30 + .50 + .60 + .90)]

kg

8109[.20 + .90] + 8110[.10 + .90]

kg

8112[.12 + .19 + .21(.10 + .90) + .29 + .51 +
.59 + .92(.10 + .21 + .31 + .81 + .89 + .91 + .95)
+ .99(.20 + .30 + .70)]

kg

8111[.00(.11 + .19 + .90)] + 8113[.00(.20 + .40
+ .90)]

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

Леење на железо

Услуги за леење на сива одливка од железо

24.51.13.40.00

HS/CN-2015

Леење на метали

24.51.13

24.51.13.20.00

Единица
мерка

Делови за преносни осовини и менувачи на брзина,
делови на куќишта на топчести лежишта и обични
осовини, од сива одливка од железо
Други делови за клипни мотори и механички погони,
од сива одливка од железо
Делови за машини и механички апарати освен за
клипни мотори, од сива одливка од железо
Сива одливка за делови за локомотиви, вагони, освен
за патнички возила, куќишта на топчести лежишта,
обични осовини, клипни мотори, спојки, запчаници,
чекреци, машини

24.51.13.90.01

Одливки од сива одливка до 50 kg, од железо

t

…

24.51.13.90.02

Одливки од сива одливка од 50 kg и повеќе, од железо

t

…

24.51.20

Цевки и шупливи профили од леано железо

24.51.20.00.00

Туби, цевки и шупливи профили од леано железо

t

7303[.00(.10 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

24.51.30

Цевки и прибор за цевки од леано железо

24.51.30.30.00

Прибор за цевки, од нетемперирано леано железо

t

7307[.11(.10 + .90)]

24.51.30.50.00

Прибор за цевки, од темперирано леано железо

t

7307 19 10

24.52

Леење на челик

24.52.10

Услуги за леење на челик

24.52.10.10.00

Делови на патнички возила, од челик

t

…

24.52.10.30.00

Делови на куќишта за топчести лежишта и обични
осовини, од челик

t

…

24.52.10.40.00

Други делови за клипни мотори и механички погони

t

…

t

…

t

…

t

7307 19 90

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

Делови за машини и механички апарати, освен за
клипни мотори, од леан челик
Делови за друга примена, вклучувајќи за локомотиви и
вагони, од леан челик

24.52.10.50.00
24.52.10.90.00
24.52.30

Цевки и прибор за цевки од леан челик

24.52.30.00.00

Прибор за цевки (спојници, колена, муфови), од леан
челик

24.53

Леење на лесни метали

24.53.10

Услуги за леење на лесни метали

24.53.10.10.00

Делови за патнички возила, од лесни метали
Делови за преносни осовини и менувачи на брзина,
делови на куќишта на топчести лежишта и обични
осовини, од лесни метали
Други делови за клипни мотори и механички погони,
од лесни метали
Делови за машини и механички апарати освен за
клипни мотори и слично, од лесни метали

24.53.10.20.00
24.53.10.40.00
24.53.10.50.00
24.53.10.90.00

Делови за други примени

24.54

Леење на други обоени метали

24.54.10

Услуги за леење на други обоени метали

24.54.10.10.00

Делови за патнички возила, од други обоени метали
Делови за преносни осовини и менувачи на брзина,
делови на куќишта на топчести лежишта и обични
осовини, од други обоени метали
Други делови за клипни мотори и механички погони,
од други обоени метали
Делови за машини и механички апарати освен за
клипни мотори и слично од други обоени метали

24.54.10.20.00
24.54.10.40.00
24.54.10.50.00
24.54.10.90.00

Делови за други примени

25

Производство на фабрикувани метални
производи, освен машини и опрема

25.1

BB

Производство на метални конструкции

25.11

Производство на метални конструкции и делови на
конструкции

25.11.10

Монтажни згради од метал

25.11.10.30.70

Монтажни згради, од железо или од челик

t

9406[.00(.31 + .38)]

25.11.10.30.01

Монтажни хали и хангари (вклучувајќи и од цевки), од
железо или од челик

t

9406[.00(.31 + .38)]

25.11.10.30.02

Монтажни киосци, од железо или од челик

t

9406[.00(.31 + .38)]

25.11.10.30.03

Монтажни контејнери за живеење и метални куќи, од
железо или од челик

t

9406[.00(.31 + .38)]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

25.11.10.30.04

Други монтажни згради, од железо или од челик

t

9406[.00(.31 + .38)]

25.11.10.50.00

Монтажни згради од алуминиум

t

9406 00 80c

t

7308 10

Мостови и конструкции и нивни делови од железо
или челик
Мостови, конструкции и нивни делови, од железо или
од челик

25.11.21
25.11.21.00.00
25.11.22

Кули и решеткасти столбови од железо или челик

25.11.22.00.70

Кули и решеткасти столбови, од железо или од челик

t

7308 20

25.11.22.00.01

Столбови за висок напон, од железо или од челик

t

7308 20

t

7308 20

t

7308 40

t

7308 90 59

t

7308 90 98

t

7610[.90(.10 + .90)]

Други кули и решеткасти столбови, од железо или од
челик
Други конструкции и нивни делови, прачки, профили
и слично, од железо, челик или алуминиум
Јамски потпирачи, оплати, скелиња и слични
конструкции, од железо или од челик
Други елементи на конструкции, претежно од метални
плочи
Брани, насипи, врати за насипи и други конструкции
од железо или челик, конструкции и делови на
конструкции од железо или челик, неспомнати на
друго место
Алуминиумски конструкции и нивни делови (освен
врати и прозорци, нивни рамки и прагови), неспомнати
на друго место

25.11.22.00.02
25.11.23
25.11.23.10.00
25.11.23.50.00

25.11.23.55.00

25.11.23.70.00
25.12

Производство на метални врати и прозорци

25.12.10

Врати, прозорци, рамки и прагови за врати од метал
Врати, прозорци, нивни рамки и прагови за врати, од
железо или од челик
Врати, нивни прагови, рамки и капаци, од железо или
од челик

25.12.10.30.70
25.12.10.30.01

t; парч.

7308 30

t; парч.

7308 30

25.12.10.30.02

Прозорци, од железо или од челик

t; парч.

7308 30

25.12.10.30.03

Прозорци, застаклени, од железо или од челик

t; парч.

7308 30

25.12.10.50.70

Врати, прозорци, нивни рамки и прагови за врати од
алуминиум

t; парч.

7610 10

25.12.10.50.01

Врати, нивни прагови, рамки и капаци, од алуминиум

t; парч.

7610 10

25.12.10.50.02

Прозорци,од алуминиум

t; парч.

7610 10

25.12.10.50.03

Прозорци, застаклени, од алуминиум

t; парч.

7610 10

25.2
25.21
25.21.11
25.21.11.00.00
25.21.12

BB

Производство на цистерни, резервоари и садови од
метал
Производство на радијатори и котли за централно
греење
Радијатори за централно греење, неелектрично
загревани, од железо и челик
Радијатори за централно греење, неелектрично
загревани, и нивни делови од железо или челик
Котли за централно греење, за добивање на топла
вода или пареа под низок притисок

25.21.12.00.00

Котли за централно греење (освен оние од HS 8402)

25.21.13

Делови за котли за централно греење

25.21.13.00.00

Делови на котли за централно греење
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t

7322[.11 + .19]

парч.

8403[.10(.10 + .90)]

t

8403[.90(.10 + .90)]
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Главна
индустриска
група

25.29

25.29.11

25.29.11.10.00

25.29.11.20.00
25.29.11.30.00
25.29.11.50.00

25.29.11.70.00
25.29.12
25.29.12.00.00
25.3
25.30
25.30.11
25.30.11.10.00

25.30.11.50.00

25.30.11.70.00
25.30.12

BB

Назив
Производство на други цистерни, резервоари и
садови од метал
Резервоари, цистерни, буриња и слични контејнери
(освен за компримиран и течен гас), од железо,
челик или алуминиум, со капацитет над 300 литри,
неопремени со механичка или термичка опрема
Резервоари, цистерни и слично, од железо или
од челик, со зафатнина над 300 l, за гасови (освен
компримиран или течен гас)
Резервоари, цистерни и слично, од железо или од
челик, со зафатнина над 300 l, за течности, со облога
или топлинска изолација
Други резервоари и цистерни, за течности, од железо
или од челик, со зафатнина над 300 l
Резервоари, цистерни, буриња и слични садови, од
железо или од челик, со зафатнина над 300 l, за цврсти
материјали
Резервоари, цистерни итн., за сите видови материјали
(освен за компримирани гасови), од алуминиум, со
зафатнина над 300 l
Контејнери за компримирани или течни гасови, од
метал
Контејнери за компримирани или течни гасови, од
метал
Производство на парни котли, освен котли за
централно греење со топла вода
Производство на парни котли, освен котли за
централно греење со топла вода
Котли за производство на водена и друга пареа; котли
за врела вода
Котли со цевки (освен котли за централно греење со
топла вода, кои можат да произведат пареа со низок
притисок)
Други парни котли и генератори на пареа, неспомнати
на друго место (вклучувајќи и хибридни котли) (освен
котли за централно греење со топла вода кои можат да
произведат пареа со низок притисок)
Котли за врела вода (освен котли за централно греење
со топла вода кои можат да произведат пареа со низок
притисок)
Помошни уреди за котли; кондензатори за енергетски
единици за водена и друга пареа

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7309 00 10

t

7309 00 30

t

7309[.00(.51 + .59)]

t

7309 00 90

t

7611

t

7311[.00(.11 + .13 + .19 + .30 + .91 + .99)] +
7613

парч.

8402[.11 + .12]

парч.

8402[.19(.10 + .90)]

парч.

8402 20

25.30.12.30.00

Помошни уреди за котли (од HS 8402 и 8403)

t

8404 10

25.30.12.50.00

Кондензатори за енергетски единици за водена и друга
пареа

t

8404 20

25.30.13

Делови за парни котли

25.30.13.30.00

Делови за парни котли и котли за врела вода

t

8402 90

25.30.13.50.00

Делови за помошни уреди (од HS 8404.10 и 8404.20)

t

8404 90

25.30.21

Нуклеарни реактори, освен сепаратори на изотопи

25.30.21.00.00

Нуклеарни реактори

t

8401 10

25.30.22

Делови за нуклеарни реактори, освен сепаратори на
изотопи

25.30.22.00.00

Делови за нуклеарни реактори

t

8401 40
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25.4

Главна
индустриска
група
BB

25.40

25.40.12.50.00

25.40.12.70.00

25.40.12.90.00
25.40.13
25.40.13.00.00
25.40.14

25.50.11.34.00

25.50.11.37.00
25.50.11.51.00
25.50.11.52.00
25.50.11.53.00
25.50.11.54.00
25.50.11.56.00
25.50.11.57.00
25.50.11.58.00
25.50.12
25.50.12.10.00

25.50.12.20.00

25.50.12.30.00
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парч.

9302

парч.

9303[.10 + .20(.10 + .95) + .30]

парч.

9303 90

парч.

9304

t

9306[.21 + .29 + .30(.10 + .90) + .90(.90)]

t

9305[.10 + .20 + .99]

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

Делови за воено оружје и друго оружје

25.40.14.00.00

25.50.11

HS/CN-2015

Производство на оружје и муниција
Револвери, пиштоли, друго огнено и слично оружје,
освен воено
Револвери и пиштоли (освен воени, сигнални
маневарски, ловечки и слично)
Огнено оружје што се полни однапред: ловечки,
спортски пушки и слични пушки за истрелување на
маневарска муниција (освен воено оружје)
Огнено оружје кое делува со палење на експлозивно
полнење, неспомнато на друго место (освен воено
оружје)
Друго оружје (на пример, пружински, воздушни и
гасни пушки и пиштоли, пендреци), освен воено
оружје
Бомби, гранати и слична воена муниција; друга
муниција, проектили и нивни делови
Муниција за пушки-сачмарки и друга муниција и
проектили и нивни делови, вклучувајќи и сачми и
чепови за фишеци (освен за воени цели)

25.40.12.30.00

25.50

Единица
мерка

Производство на оружје и муниција

25.40.12

25.5

Назив

AI

Делови и прибор за револвери, пиштоли, оружје за
невоени цели и слични направи
Ковање, пресување, штанцување и валање на
метали; металургија на прав
Ковање, пресување, штанцување и валање на
метали; металургија на прав
Услуги за ковање на метали
Делови за преносни осовини и менувачи на брзина,
делови за машини, апарати, инструменти, возила, од
челик, слободно ковани
Делови за машини и апарати, освен за клипни мотори,
гасни турбини и слично, од обоени метали, слободно
ковани
Делови за патнички возила, од челик, ладновлечени
од HS 87
Делови за преносни осовини и менувачи на брзина, од
челик, ладновлечени
Други делови за клипни мотори и механички погони,
од челик, ладновлечени, од HS 8483
Делови за машини и механички апарати, освен за
клипни мотори, од челик, ладновлечени
Делови за електротехнички производи, од челик,
ладновлечени
Делови за друга намена, од HS 7326, од челик,
ладновлечени
Делови за машини, апарати, инструменти, возила, од
HS 84, 85, 87, 88 и 90, од обоени метали, ладновлечени
Услуги за штанцување на метали
Делови за патнички возила, од челик, ковани во калапи
(и прецизно ковани)
Делови за преносни осовини и менувачи на брзина,
делови на куќишта на топчести лежишта и обични
осовини од челик, ковани во калапи (и прецизно
ковани)
Други делови за клипни мотори и механички погони,
од челик, ковани во калапи, HS 8483
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Главна
индустриска
група

Назив
Делови на земјоделски и шумарски машини, апарати и
орудија, од челик, ковани во калапи
Делови на дигалки и кранови, од челик, ковани во
калапи
Делови за машини за градежништвото и
производството на градежен материјал, од челик,
ковани во калапи, HS 8426, 8429 и 8430
Делови за други производи од машиноградбата, од
челик, ковани во калапи
Делови за шински возила или воздухоплови, од челик,
ковани во калапи
Делови од машини, апарати, инструменти, возила, од
обоени метали, ковани во калапи, HS 84, 85, 86, 87, 88
и 90

25.50.12.40.00
25.50.12.50.00
25.50.12.60.00
25.50.12.70.00
25.50.12.80.00
25.50.12.90.00
25.50.13

Други услуги за обликување на метали

25.50.13.10.00

Делови за патнички возила, од челичен лим
Делови за клипни мотори и механични погони, од
челичен лим, HS 8483
Делови за други производи од машиноградбата, од
челичен лим
Делови за електротехнички машини и опрема, од
челичен лим
Делови од челичен лим за мебел, возила,
воздухоплови и други намени
Производи за домаќинствата, делови за машини
и апарати, мебел и превозни средства (од обоени
метали)

25.50.13.20.00
25.50.13.30.00
25.50.13.40.00
25.50.13.50.00
25.50.13.70.00
25.50.20

Производи во металургијата, од метален прав

25.50.20.20.00

Производи во металургијата, од челичен прав

25.50.20.80.00
25.6

AI

Други производи во металургијата, од прав од обоени
метали, HS 84, 85, 86, 87, 88 и 90
Обработка и пресвлекување на метали; општи
машински работи

25.61

Обработка и пресвлекување на метали

25.61.11

Услуги за пресвлекување на метали

25.61.11.30.00
25.61.11.50.00
25.61.11.70.00
25.61.11.90.00

Услуги за пресвлекување на неметали

25.61.12.30.00

Пластифицирање на метали

25.61.12.50.00

Друго пресвлекување (фосфатирање итн.)

25.61.21.00.00

HS/CN-2015

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

Пресвлекување на метали со потопување во растопени илј.ефек.
…
метали
час.
илј.ефек.
Пресвлекување на метали со топлинско прскање
…
час.
Поцинкување на метали со електролиза и хемиска
илј.ефек.
…
обработка
час.
Пресвлекување на метали со други метали (со никел,
илј.ефек.
…
бакар, хром итн.) со електролиза и хемиска обработка
час.

25.61.12

25.61.21

Единица
мерка

илј.ефек.
…
час.
илј.ефек.
…
час.

Услуги за топлотна обработка на метали, освен
пресвлекување на метал
Топлинска обработка на метали, (освен пресвлекување илј.ефек.
…
со метали)
час.

25.61.22

Други услуги за површинска обработка на метали

25.61.22.30.00

Боење и лакирање на метали
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Главна
индустриска
група

Назив
Површинска обработка на метали со анодна
оксидација
Површинска обработка на метали со водена пареа во
вакуум

25.61.22.50.00
25.61.22.70.00
25.61.22.90.00

Друга површинска обработка на метали

25.62

Општи машински работи

25.62.10

Услуги за доработка, стружење на метални делови
Стружење на делови за славини, вентили и слични
производи
Стружење на делови за други производи од
машиноградбата

25.62.10.01.00
25.62.10.03.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.ефек.
…
час.
илј.ефек.
…
час.
илј.ефек.
…
час.

t

…

t

…

25.62.10.05.00

Стружење на делови за патнички возила

t

…

25.62.10.07.00

Стружење на делови за воздухопловни возила

t

…

t

…

t

…

t

…

t

…

Стружење на делови за електротехнички производи и
опрема
Стружење на делови за производи на прецизната
механика и оптика

25.62.10.09.00
25.62.10.11.00
25.62.10.13.00

Стружење на делови за шински возила

25.62.20

Други услуги за машинска обработка на метал

25.62.20.00.00

Метални делови (освен стругани метални делови)

25.7

AI

Производство на сечила, алати и метална опрема за
општа намена

25.71

Производство на сечила

25.71.11

Ножеви, освен за машини, ножици и сечила за нив

25.71.11.20.00

Трпезни ножеви, со фиксирани сечила, со рачка од
неблагородни метали (освен ножеви за путер и риба)

илј.парч. 8211 91

25.71.11.45.00

Ножеви, со фиксирани сечила (освен трпезни)

илј.парч. 8211 92

25.71.11.60.00

Ножеви (освен со фиксирани сечила)

илј.парч. 8211 93

25.71.11.75.00

Рачки и сечила од прости метали за трпезни ножеви,
џепни ножеви, вклучувајќи и градинарски ножеви
(освен ножеви за риба и путер, ножеви/сечива за
машини или механички апарати)

илј.парч. 8211[.94 + .95]

25.71.11.90.00

Ножици (фризерски, кројачки и сл.) и нивни сечила

илј.парч. 8213

25.71.12
25.71.12.30.00
25.71.12.80.00
25.71.13
25.71.13.30.00
25.71.13.50.00
25.71.13.70.00
25.71.14
25.71.14.30.00
25.71.14.80.00
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Апарати за бричење, бричеви и жилети за нив,
вклучувајќи и жилети во ленти
Апарати за бричење и нивни делови, со неменливи
сечила (жилети)

илј.парч. 8212[.10(.10 + .90) + .90]

Жилети, вклучувајќи и сечила во лента

илј.парч. 8212 20

Други ножеви и прибор за јадење, прибор за
маникир и педикир
Ножеви за хартија, отворање писма, стружењерадирање, острење моливи и сечила за нив
Сетови и направи за маникирање или педикирање
(вклучувајќи и турпии за нокти)

илј.парч. 8214 10

Други ножарски производи

илј.парч. 8214 90

Лажици, вилушки, црпалки, лажици за пена, лопатки
за сервирање на слатки, ножеви за риба, за путер,
штипки за шеќер и сличен кујнски и трпезен прибор
Прибор за јадење и друг трпезен прибор, од
не'рѓосувачки челик или од неблагородни метали
Прибор за јадење и друг трпезен прибор, од
неблагородни метали, позлатен, посребрен или
платиниран

илј.парч. 8214 20

парч.; t

8215[.20(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

парч.; t

8215[.10(.20 + .30 + .80) + .91]
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25.71.15
25.71.15.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Мечеви, сабји, бајонети, копја и слични оружја и
нивни делови
Мечови, сабји, бајонети, копја и слични оружја и нивни
делови

Единица
мерка

kg

HS/CN-2015

9307

25.72

Производство на брави и шарки

25.72.11

Катанци и брави за моторни возила, брави за мебел,
од неблагородни метали

25.72.11.30.00

Катанци, од неблагородни метали

илј.парч. 8301 10

25.72.11.50.00

Брави за моторни возила, од неблагородни метали

илј.парч. 8301 20

25.72.11.70.00

Брави за мебел, од неблагородни метали

илј.парч. 8301 30

25.72.12

Други брави од неблагородни метали

25.72.12.30.00
25.72.12.50.00
25.72.12.70.00

Брави за врати во згради, со цилиндар, од
неблагородни метали
Брави за врати во згради, без цилиндар, од
неблагородни метали
Други брави, од неблагородни метали

илј.парч. 8301 40 11
илј.парч. 8301 40 19
илј.парч. 8301 40 90

Затворачи и окови со затворачи, со вградена брава;
делови
Затворачи и окови со затворачи со вградена брава, од
неблагородни метали
Клучеви (за катанци и брави), испорачани посебно, од
неблагородни метали

t

8301 50

t

8301 70

25.72.13.70.00

Делови за катанци и брави, од неблагородни метали

t

8301 60

25.72.14

Окови, прибор и слични производи за моторни
возила, врати, прозорци, мебел и слично од
неблагородни метали

25.72.14.10.00

Шарки, од сите видови, од неблагородни метали

t

8302 10

25.72.14.20.00

Тркалца (за мебел и слично), од неблагородни метали

t

8302 20

t

8302 30

t

8302[.41(.10 + .50 + .90)]

t

8302 42

t

8302 49

t

8302 60

kg

8302 50

25.72.13
25.72.13.30.00
25.72.13.50.00

25.72.14.30.00

25.72.14.40.00

25.72.14.50.00
25.72.14.60.00
25.72.14.70.00
25.72.14.80.00

Други окови, прибор и слични производи, за моторни
возила, од неблагородни метали
Окови, прибор и слични производи за градежништво,
од неблагородни метали (освен шарки, тркалца
за мебел и сл., брави, клучеви, шпиунки за врата
опремени со оптички елементи и сл.)
Други окови, прибор и слични производи, за мебел, од
неблагородни метали
Окови, прибор и слични производи, од неблагородни
метали (освен за моторни возила, згради и мебел)
Автоматски затворачи на врати, од неблагородни
метали
Закачалки за шапки, палта и други производи, од
неблагородни метали

25.73

Производство на алати

25.73.10

Рачен алат за употреба во земјоделството,
градинарството и шумарството

25.73.10.10.00

Дурии и лопати

t

8201 10

25.73.10.30.00

Крампови, казми, мотики и гребла

t

8201 30

25.73.10.40.00

Секири, косири и сличен алат за сечење и цепење

t

8201 40

t

8201 50

t

8201 90

25.73.10.50.00
25.73.10.55.00

Ножици што се користат со една рака (вклучувајќи и
ножици за жива ограда)
Вили и друг рачен алат за земјоделството,
градинарството или шумарството
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Главна
индустриска
група

Назив

25.73.10.60.00

Ножици што се користат со помош на двете раце
(ножици за жива ограда, ножици за режење гранки и
слични ножици)

25.73.20

Рачни пили; листови за пили од сите видови

25.73.20.10.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

8201 60

Рачни пили (освен рачни моторни пили)

t

8202 10

25.73.20.20.00

Листови за пили

t

8202 20

25.73.20.30.00

Кружни листови за пили, со работни делови од челик

t

8202 31

25.73.20.50.00

Кружни листови за пили, со работни делови освен од
челик

t

8202 39

25.73.20.93.00

Рамни листови за пили, за обработка на метал

t

8202 91

25.73.20.97.00

Листови за пила со работен дел од неблагородни
метали

t

8202[.40 + .99(.20 + .80)]

25.73.30

Други рачни алати

25.73.30.13.00

Турпии, рашпи и сличен алат, рачен

t

8203 10

25.73.30.16.00

Клешти, вклучувајќи и клешти за сечење, пинцети за
немедицински цели и сличен алат, од неблагородни
метали

t

8203 20

25.73.30.23.00

Ножици за сечење метал и сличен рачен алат

t

8203 30

25.73.30.25.00

Секачи за цевки и клинци, дупчалки, клешти за
дупчење и слични алати, рачни

t

8203 40

25.73.30.33.00

Клучеви за шрафови, со фиксен отвор, рачни

t

8204 11

25.73.30.35.00

Клучеви за шрафови, со подвижен отвор, рачни

t

8204 12

t

8204 20

t

8205 10

t

8205 20

25.73.30.37.00
25.73.30.53.00
25.73.30.55.00

Клучеви за шрафови со заменливи влошки, со или без
рачка
Алати за дупчење, нарежување и врежување на навои,
рачни
Чекани и ковачки чекани со работен дел од метал,
рачни

25.73.30.57.00

Рендиња, длета и слични алати за обработка на дрво

t

8205 30

25.73.30.63.00

Одвртки

t

8205 40

25.73.30.65.00

Рачен алат за домаќинството

t

8205 51

25.73.30.73.00

Други алати што ги користат ѕидарите, леарите,
работниците со цемент, скулпторите и сликарите

t

8205 59 10

25.73.30.77.00

Друг рачен алат, неспомнат на друго место

t

8205 59 80

25.73.30.83.00

Ламби за лемење

t

8205 60

25.73.30.85.00

Менгемиња, стегалки и слично

t

8205 70

t

8205 90 10

25.73.30.87.00
25.73.40

Наковални, преносни ковачници, точила со постаменти
вртени со рака или со педал
Заменливи делови за рачен алат на механички или
електричен погон и за алатни машини

25.73.40.14.00

Алат за нарежување на навои на метали

t

8207 40 10

25.73.40.16.00

Алат за врежување на навои на метали

t

8207 40 30

t

8207 40 90

t

8207 50 10

t

8207 50 30

t

8207 50 50

t

8207 50 60

25.73.40.19.00
25.73.40.23.00
25.73.40.25.00
25.73.40.27.00
25.73.40.31.00
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Алат за врежување и нарежување на навои на други
материјали, освен метали
Алат за дупчење, со работен дел од дијамант или
агломериран дијамант
Ѕидарски бургии, со работен дел од други материјали,
освен дијамант или агломериран дијамант
Алат за дупчење на метали, со работен дел од
синтериран метален карбид (кермет)
Алат за дупчење на метали, со работен дел од
брзорезен челик
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

25.73.40.33.00

Алати за дупчење на метали, со работен дел од други
материјали, освен од дијаманти, агломерирани
дијаманти, синтериран метален карбид (кермет)
или брзорезен челик (освен алати за нарежување на
навои)

t

8207 50 70

25.73.40.35.00

Друг алат за дупчење

t

8207 50 90

t

8207 60 10

t

8207 60 30

t

8207[.60(.50 + .90)]

t

8207 60 70

t

8207 70 10

t

8207 70 31

t

8207 70 37

t

8207 70 90

t

8207 80 11

t

8207 80 19

t

8207 80 90

t

8207 90 10

t

8207 90 30

t

8207 90 50

t

8207[.90(.71 + .78)]

t

8207[.90(.91 + .99)]

25.73.40.37.00
25.73.40.44.00
25.73.40.45.00

25.73.40.48.00

25.73.40.50.00
25.73.40.61.00

25.73.40.66.00

25.73.40.69.00
25.73.40.71.00
25.73.40.74.00
25.73.40.79.00
25.73.40.81.00
25.73.40.83.00

25.73.40.85.00
25.73.40.87.00
25.73.40.89.00
25.73.50
25.73.50.13.00
25.73.50.15.00
25.73.50.20.00
25.73.50.30.00

Алат за проширување на отвори, со работен дел од
дијаманти или агломерирани дијаманти
Алат за проширување на отвори, со работен дел од
други материјали
Друг алат за проширување на отвори, со работен дел
од други материјали
Алат за проширување на отвори со развртување,
за обработка на метал со работен дел од други
материјали освен од дијамант или агломериран
дијамант
Алат за глодање за обработка на метали, со работен
дел од синтериран метален карбид (кермет)
Алат за глодање со вретенести глодала за обработка на
метали, со работен дел од други материјали, освен од
синтериран метален карбид (кермет)
Заменливи делови за рачни алати за глодање,
за обработка на метал, со работен дел од други
материјали, освен од синтериран метален карбид
(кермет)
Алат за глодање, за обработка на други материјали
освен метали
Алат за стружење метали, со работен дел од
синтериран метален карбид (кермет)
Алати за стружење метали, заменливи, со работен дел
од материјали кои не се синтериран метален карбид
(кермет)
Друг алат за стружење
Заменливи делови за рачни алати, со работен дел од
дијаманти
Одвртки за нарежување и врежување навои со
работен дел од други материјали освен од дијамант
или агломериран дијамант
Заменливи делови за рачни алати, за сечење на
запчаници,со работен дел од други материјали освен
од дијамант или агломериран дијамант
Други заменливи делови за алати, со работен дел од
синтериран метален карбид (кермет)
Заменливи алати со работен дел од други материјали
Калапи; калапници за леарници на метали; моделни
плочи, модели за изработка на калапи
Калапи, моделни плочи и модели за калапи, за
леарници на метали (освен од дрво)
Модели за калапи, од дрво
Калапи за вбризгување и компресија, за метали и
метални карбиди
Калапи за метал и метални карбиди (освен калапи за
вбризгување и компресија)

t; парч.

8480[.10 + .20 + .30(.90)]

парч.; t

8480 30 10

парч.; t

8480 41

парч.; t

8480 49

25.73.50.50.00

Калапи за стакло

парч.; t

8480 50

25.73.50.60.00

Калапи за минерални материјали

парч.; t

8480 60

25.73.50.70.00

Калапи за вбризгување и компресија, за гума или
пластични маси

парч.; t

8480 71
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Главна
индустриска
група

Назив

25.73.50.80.00

Калапи за леење на гума и пластични маси (освен
калапи за вбризгување и компресија)

25.73.60

Други алати

25.73.60.13.00
25.73.60.18.00

25.73.60.23.00

25.73.60.24.00
25.73.60.33.00
25.73.60.39.00
25.73.60.43.00
25.73.60.45.00
25.73.60.50.00
25.73.60.63.00

25.73.60.65.00

25.73.60.67.00
25.73.60.90.00
25.9
25.91

25.91.11

25.91.11.00.00

25.91.12

25.91.12.00.70

25.91.12.00.01
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AI

Алати за дупчење на карпи и земја, со работен дел од
метален карбид (кермет)
Заменливи алати за дупчење на карпи и земја и
нивни делови, со работен дел од дијамант или друг
материјал, освен од метален карбид (кермет)
Заменливи матрици за влечење или екструдирање на
метали, со работен дел од дијамант или агломериран
дијамант
Матрици за влечење и екструдирање на метали (освен
невградени плочки, прачки, пелети од синтериран
метален карбид или кермет)
Алат за пресување, ковање, извлекување или
пресечување на метали
Друг алат за пресување, ковање, извлекување или
пресечување на други материјали
Ножеви и сечила, за машини или механички направи,
за обработка на метали
Ножеви и сечила, за машини или механички направи,
за обработка на дрво
Ножеви и сечила, за кујнски апарати и машини
за прехранбената индустрија, од неблагородни
материјали
Ножеви и сечила, за машини во земјоделството,
градинарството и шумарството
Ножеви и сечила, од неблагородни метали, за машини
или механички направи (освен за обработка на
метал или дрво, за кујнски апарати или за машини
за прехранбената индустрија и за машини во
земјоделството, градинарството и шумарството)
Заменливи плочки, стапчиња, врвови и слично за алат,
немонтирани, од синтериран метален карбид (кермет)
Други плочки, стапчиња, врвови и слично за алат,
немонтирани, од синтериран метален карбид (кермет)
Производство на останати фабрикувани метални
производи
Производство на сандаци и слична амбалажа од
челик
Резервоари, бочви, буриња, лимени кутии и слична
амбалажа, за сите видови материјали (освен за
гасови), од железо или челик, со капацитет од 50 l
до 300 l, неопремени со механичка или термална
опрема
Резервоари, бочви, буриња, лимени кутии и слична
амбалажа, за сите видови материјали (освен за
гасови), од железо или челик, со капацитет од 50 l до
300 l, неопремени со механичка или термална опрема
Резервоари, бочви, буриња, лимени кутиии, (освен
оние кои се затвораат со лемење или свиткување) и
слични контејнери, за сите видови материјали (освен
за гасови), од железо или челик, со капацитет до 50 l,
неопремени со механичка или термална опрема
Резервоари, бочви, буриња, лимени кутии (освен
оние кои се затвораат со лемење или свиткување) и
слични контејнери, за сите видови материјали (освен
за гасови), од железо или челик, со капацитет до 50 l,
неопремени со механичка или термална опрема
Амбалажа од црн лим

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8480 79

t

8207 13

t

8207[.19(.10 + .90)]

t

8207 20 10

t

8207 20 90

t

8207 30 10

t

8207 30 90

t

8208 10

t

8208 20

t

8208 30

t

8208 40

t

8208 90

t

8209 00 20

t

8209 00 80

парч.

7310 10

t; илј.
парч.

7310[.29(.10 + .90)]

t; илј.
парч.

7310[.29(.10 + .90)]
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25.91.12.00.02
25.91.12.00.03
25.92
25.92.11
25.92.11.33.00
25.92.11.35.00
25.92.11.50.00
25.92.12

25.92.12.10.00

25.92.12.40.00

25.92.12.60.00

Главна
индустриска
група

Назив
Амбалажа од поцинкуван лим
Други резервоари, буриња, бочви, лимени кутии и
слични контејнери (освен за гасови) од железо или
челик, со капацитет до 50 l
Производство на амбалажа за пакување од лесни
метали
Лимени кутии кои се затвораат со лемење или
свиткување, од железо или челик, со капацитет до
50 l
Лимени кутии, за конзервирање храна, од железо или
челик, со капацитет до 50 l
Лимени кутии, за конзервирање пијалаци, од железо
или челик, со капацитет до 50 l
Лимени кутии, освен за конзервирање храна и
пијалаци, од железо или челик, со капацитет до 50 l
Алуминиумски бочви, буриња, лимени кутии и
слични контејнери, за сите видови материјали (освен
за гасови), со капацитет помал и еднаков на 300 l
Свитливи цевчести контејнери од алуминиум (туби),
меки, со капацитет до 300 l, за кој било материјал
освен за компримирани или течни гасови
Буриња, барабани, конзерви, кутии и слични
контејнери, од алуминиум, за кој било материјал
(освен за компримирани или течни гасови),
неспомнати на друго место (освен склопувачки
тубуларни контејнери и контејнери за аеросоли)
Алуминиумски контејнери, за аеросоли, со капацитет
до 300 l

25.92.13

Затки, капаци, капсули од неблагородни метали

25.92.13.30.00

Крунски затки, од неблагородни метали

25.92.13.50.00
25.92.13.70.00
25.93
25.93.11

25.93.11.30.00
25.93.11.50.00
25.93.12
25.93.12.30.00
25.93.12.50.00
25.93.12.70.00

25.93.13
25.93.13.13.00

Затки од олово; затки од алуминиум со дијаметар
поголем од 21 mm (освен крунски затки)
Други затки, затворачи, капсули и капаци, од
неблагородни метали
Производство на жичани производи, синџири и
пружини
Вплетени жици, јажиња и кабли, плетени ленти,
плетиво и слично, од железо или челик, електрично н
еизолирани
Вплетени жици, јажиња, кабли, од железо или челик
(освен електрично изолирани производи и извртена
жици за ограда и бодликави жици)
Плетени ленти, плетиво итн., од железо или челик,
електрично неизолирани
Бодликава жица од железо и од челик; вплетени
јажиња и кабли, плетени ленти и слично, од бакар
или алуминиум, електрично неизолирани
Бодликава жица или друг материјал за огради, од
железо или челик
Вплетена жица, кабли, плетени траки и слично, од
бакар (освен електрично изолирани производи)
Вплетена жица, кабли, плетени траки и слично, јажиња
и слични производи, од алуминиум (освен електрично
изолирани производи)
Ткаенини, решетки, мрежи и огради од железна,
челична или бакарна жица; развлечени решетки од
железо, челик или бакар
Бесконечни ленти за машини од не'рѓосувачки челик
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Единица
мерка

HS/CN-2015

t; илј.
парч.

7310[.29(.10 + .90)]

t; илј.
парч.

7310[.29(.10 + .90)]

t; илј.
парч.
t; илј.
парч.
t; илј.
парч.

7310 21 11
7310 21 19
7310[.21(.91 + .99)]

t; илј.
парч.

7612 10

t; илј.
парч.

7612[.90(.30 + .80)]

t; илј.
парч.

7612 90 20

илј.
парч.; t

8309 10

t

8309 90 10

t

8309 90 90

t

7312[.10(.20 + .41 + .49 + .61 + .65 + .69 + .81
+ .83 + .85 + .89 + .98)]

t

7312 90

t

7313

t

7413

t

7614[.10 + .90]

t

7314 12
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25.93.13.15.00

25.93.13.20.00
25.93.13.30.00
25.93.13.43.00
25.93.13.45.00
25.93.13.50.00
25.93.13.60.00
25.93.14

25.93.14.00.00

25.93.15
25.93.15.10.00
25.93.15.30.00

25.93.15.50.00

25.93.15.70.00
25.93.16
25.93.16.13.00
25.93.16.15.00
25.93.16.17.00
25.93.16.31.00
25.93.16.33.00
25.93.16.35.00

Главна
индустриска
група

Назив
Ткаенини, вклучувајќи и бесконечни ленти од железна
или челична жица (освен бесконечни ленти за машини,
од не'рѓосувачки челик)
Заварени решетки, мрежи и огради од жица, со
дебелина од 3 mm и повеќе и со отвори од 100 cm2 и
повеќе
Заварени решетки, мрежи и огради од жица,
некласифицирани во HS 7314 20
Решетки, мрежи и огради од жица, освен пресвлечени
со пластични маси
Решетки, мрежи и огради од жица, пресвлечени со
пластични маси
Истегнати решетки, мрежи и слично, од железо или
челик
Ткаенини, решетки и мрежи, вклучувајќи и бесконечни
ленти од бакарна жица или бакарни легури
Шајки, клинци, патенти-притискачи и шпенадли
за плутани табли, брановидни шајки, спојувалки и
слични производи
Шајки, клинци, патенти-притискачи и шпенадли за
плутана табла, брановидни шајки, спојувалки (освен
оние од HS 8305) и слични производи од железо,
челик, бакар и алуминиум
Жици, прачки, цевки, плочи, електроди, обложени
или исполнети со топители
Обложени електроди, за електролачно заварување, од
неблагородни метали
Жица со јадро, за електролачно заварување, од
неблагородни метали
Обложени прачки и жици со јадро, од неблагородни
метали, за меко лемење, тврдо лемење или за
заварување со пламен (освен жици и шипки исполнети
со лемење, кои освен растопувач содржат 2 % или
повеќе во тежина благороден метал)
Жици и прачки, од агломериран прав од неблагородни
метали, за метално прскање
Пружини и листови за пружини од железо или челик;
пружини од бакар
Ламинирани пружини и листови за нив, од челик,
топло обликувани
Полулистести пружини и листови за нив, од челик,
топло обликувани
Рамни пружини и листови за нив, од челик, ладно
обликувани
Спирални (хеликоидни) пружини од челик, ладно
обликувани
Спирални пружини од челик, ладно обликувани под
притисок
Спирални пружини од челик, ладно обликувани со
извлекување

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7314[.14 + .19]

t

7314[.20(.10 + .90)]

t

7314[.31 + .39]

t

7314[.41 + .49]

t

7314 42

t

7314 50

t

7419 99 10

t

7317[.00(.20 + .60 + .80)] + 7415 10 + 7616 10

t

8311 10

t

8311 20

t

8311 30

t

8311 90

t

7320 10 11

t

7320 10 19

t

7320 10 90

t

7320 20 20

t

7320 20 81

t

7320 20 85

25.93.16.37.00

Други спирални пружини од челик, ладно обликувани

t

7320 20 89

25.93.16.53.00

Спирални рамни пружини од челик

t

7320 90 10

25.93.16.55.00

Тркалезни (диск) пружини од челик

t

7320 90 30

25.93.16.60.00

Пружини од челик, неспомнати на друго место

t

7320 90 90

25.93.16.80.00

Пружини од бакар и бакарни легури

t

7419 99 30

25.93.17

Синџири (освен трансмисиски) и нивни делови

25.93.17.10.00

Членковидни синџири од железо или од челик

t

7315 81
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25.93.17.24.00
25.93.17.30.00
25.93.17.50.00
25.93.17.70.00
25.93.17.80.00

25.93.18

25.93.18.00.00
25.94
25.94.11
25.94.11.13.00
25.94.11.15.00

Главна
индустриска
група

Назив
Заварени членковидни синџири од железо или од
челик
Синџири против лизгање за моторни возила, од
железо или челик
Синџири, неспомнати на друго место, од железо или
од челик
Синџири и нивни делови, од бакар
Делови за синџири, неспомнати на друго место, од
железо или од челик
Игли за шиење, игли за плетење, тапи игли, игли за
хеклање, игли за везење и слични производи за рачна
употреба, од железо или челик; безопасни игли и
други игли од железо или челик неспомнати на друго
место
Игли за шиење, плетење, хеклање и слични производи
за рачна употреба, од железо или од челик
Производство на сврзувачки елементи и завртни
машински производи
Завртки, навртки и слични производи со навој, од
железо или челик, неспомнати на друго место
Завртки, добиени од прачки, профили, или од жица, со
полн пресек, со дебелина до 6 mm
Завртки и навртки за зацврстување на делови на
железнички шини, од железо или од челик

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

7315 82

t

7315 20

t

7315 89

t

7419 10

t

7315 90

kg

7319[.40 + .90(.10 + .90)]

t

7318 15 10

t

7318 15 20

25.94.11.17.00

Завртки и навртки, без глава, од челик

t

7318[.15(.30 + .41 + .49)]

25.94.11.23.00

Завртки со глава со прав или вкрстен засек од
не'рѓосувачки челик

t

7318 15 51

25.94.11.25.00

Други завртки и навртки со глава

t

7318 15 59

25.94.11.27.00

Завртки со глава со шестостран засек, од не'рѓосувачки
челик

t

7318 15 61

25.94.11.29.00

Други завртки со глава со шестостран засек

t

7318 15 69

25.94.11.31.00

Завртки со шестоаголна глава, од не'рѓосувачки челик

t

7318 15 70

t

7318 15 81

t

7318 15 89

t

7318 15 90

25.94.11.33.00

25.94.11.35.00
25.94.11.39.00

Завртки со шестоаголна глава, со отпор на влечење
помал од 800 MPа, од железо или од челик (освен од
не'рѓосувачки челик)
Завртки со шестоаголна глава, со отпор на влечење
поголем од 800 MPа, од железо или од челик (освен од
не'рѓосувачки челик)
Други завртки со глава од железо или од челик (освен
завртки со шестоаголна глава)

25.94.11.53.00

Завртки за дрво, од железо или од челик

t

7318[.11 + .12(.10 + .90)]

25.94.11.57.00

Завртки со кука или со прстен, од железо или од челик

t

7318 13

25.94.11.73.00

Самоврежни завртки од не'рѓосувачки челик

t

7318 14 10

25.94.11.75.00

Други самоврежни завртки, од железо или од челик

t

7318[.14(.91 + .99)]

25.94.11.83.00

Навртки добиени од прачки, профили или од жица, со
полн пресек, со дијаметар до 6 mm, од железо или од
челик

t

7318 16 10

25.94.11.85.00

Навртки од не'рѓосувачки челик

t

7318 16 30

25.94.11.87.00

Други навртки од железо или од челик

t

7318[.16(.50 + .91 + .99)]

t

7318 19

t

7318 21

25.94.11.90.00
25.94.12
25.94.12.10.00

Производи со навој, од железо или од челик,
неспомнати на друго место
Подлошки, заковки и слични производи без навој, од
железо или челик, неспомнати на друго место
Еластични подлошки и други сигурносни подлошки, од
железо или од челик
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

25.94.12.30.00

Други подлошки, од железо или од челик, неспомнати
на друго место

t

7318 22

25.94.12.50.00

Заковки од железо или од челик

t

7318 23

t

7318[.24 + .29]

t

7415[.21 + .29]

t

7415 33

t

7415 39

Шифра

25.94.12.70.00
25.94.13
25.94.13.10.00
25.94.13.40.00
25.94.13.70.00
25.99
25.99.11

Затезни клинови, куки и слични производи без навој,
од железо или од челик
Подлошки, завртки, навртки и слични производи со
навој и без навој, од бакар
Подлошки, заковки, клинови, затезни клинови, куки и
слично, без навој, од бакар
Завртки и навртки, од бакар
Производи со навој, од бакар, неспомнати на друго
место
Производство на други фабрикувани метални
производи, неспомнати на друго место
Сливници, лавабоа, кади и други санитарии и нивни
делови од железо, челик, бакар или алуминиум

25.99.11.10.00

Садопери и лавабоа, од не'рѓосувачки челик

25.99.11.27.00

Кади за бањање, од железо или од челик

25.99.11.31.00

Санитарни производи и нивни делови, од железо или
од челик

25.99.11.35.00

Санитарни производи и нивни делови, од бакар

25.99.11.37.00

Санитарни производи и нивни делови, од алуминиум

25.99.12
25.99.12.17.00
25.99.12.25.00
25.99.12.37.00

25.99.12.45.00

25.99.12.53.00
25.99.12.55.00
25.99.12.57.00
25.99.12.70.00
25.99.12.80.00

25.99.21
25.99.21.20.00
25.99.21.70.00
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Трпезни, кујнски и други производи за
домаќинствата, и нивни делови, од железо, челик,
бакар или алуминиум
Маси, кујни или други производи за домаќинството од
леано железо
Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството
и делови за нив, од не'рѓосувачки челик (освен
ножеви)
Други трпезни и кујнски производи, од железо или од
челик (освен од леано железо), емајлирани
Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството
и делови за нив од железо (освен од леано железо)
или од челик (освен од не'рѓосувачки челик), освен
емајлирани
Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството
и нивни делови, од бакар
Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството
и нивни делови, од леан алуминиум
Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството
и нивни делови, од алуминиум (освен од леан
алуминиум)
Механички направи на рачен погон, со маса до 10 kg,
за храна или пијалаци
Волна од железо или од челик, сунѓери за триење
садови и перничиња за миење или полирање,
ракавици и слично
Армирани и зајакнати каси, сефови, врати и прегради
за трезори, ормани за сефови, касети за пари или
документи и слично, од неблагородни метали
Армирани и зајакнати каси, сефови, врати и прегради,
со брави за трезори, од неблагородни метали
Касети за пари, документи и слично, од неблагородни
метали

илј.
парч.; t
илј.
парч.; t
t; илј.
парч.
t; илј.
парч.
t; илј.
парч.

HS/CN-2015

7324 10
7324[.21 + .29]
7324 90
7418 20
7615 20

t; парч.

7323[.91 + .92]

t; парч.

7323 93

t; парч.

7323 94

t; парч.

7323 99

t; парч.

7418 10 90

t; парч.

7615 10 10

t; парч.

7615[.10(.30 + .80)]

t; парч.

8210

t; парч.

7323 10

парч.; t

8303 00 40

t; парч.

8303 00 90
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25.99.22

25.99.22.00.00

25.99.23

25.99.23.30.00
25.99.23.50.00
25.99.23.70.00
25.99.24
25.99.24.00.00

25.99.25

25.99.25.30.00
25.99.25.50.00
25.99.25.70.00

Главна
индустриска
група

Назив
Пултови за документи, сталаци за хартија, сталаци за
пенкала, сталаци за печати и слична канцелариска
опрема од неблагородни метали, освен канцелариски
мебел
Ормани за архиви, ормани за картотеки, кутии за
сортирање на документи, регали за хартија, пултови за
пера, пултови за печати и слична канцелариска опрема
или опрема за работни маси, од неблагородни метали
(освен канцелариски мебел од тарифниот број 9403 и
корпи за отпадоци од хартија)
Механизми за корици со слободни листови и за
фасцикли, спојници за писма, слични канцелариски
предмети и иглички за хефталка, од неблагородни
метали
Механизми за корици со слободни листови и за
фасцикли, од неблагородни метали
Иглички за хефталица, од неблагородни метали
Спојници, аголници итн. за акти, од неблагородни
метали
Статуети и слични украси, рамки за фотографии,
слики и слично и огледала, од неблагородни метали
Статуети, рамки за фотографии, слики и слични
производи за украсување и огледала, од неблагородни
метали
Копци, рамки со копци, спони, шноли, ринглички,
иглички и слично од неблагородни метали, за облека,
обувки, циради, рачни торби, патни предмети или
други готови производи; цевчести или чаталести
заковки од неблагородни метали; перли и монистра
од неблагородни метали
Галантериски производи од неблагородни метали
(копци, шноли, топуски, стегнувачи, свиткувачи, куки и
слични производи) за облека, обувки и слична намена
Цевчести или чаталести заковки, од неблагородни
метали
Заковки и слични производи и нивни делови, од
неблагородни метали

25.99.26

Пропелери и лопатки за бродови и чамци

25.99.26.00.00

Пропелери и лопатки за бродови и чамци

25.99.29
25.99.29.10.00
25.99.29.11.00
25.99.29.13.00
25.99.29.19.00
25.99.29.22.00
25.99.29.25.00

25.99.29.28.00

Други производи од неблагородни метали,
неспомнати на друго место
Железнички или трамвајски склопки или прибор и
нивни делови
Котви, кукачки и нивни делови, од железо или челик
Производи од нетемперирано леано железо,
неспомнати на друго место (решетки за канализација,
паравани итн.)
Леани производи, од железо или од челик, неспомнати
на друго место
Ковани производи, од железо или од челик,
неспомнати на друго место
Производи од железна или од челична жица; кафези за
птици и слични мали кафези, корпи од жица и слично,
неспомнати на друго место
Шноли, игли за кадрици, држачи за кадрици,
витлери за коса итн. и нивни делови, од метал (освен
електротермички апарати за уредување коса)
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Единица
мерка

t; парч.

HS/CN-2015

8304

kg

8305 10

kg

8305 20

kg

8305 90

t

8306[.21 + .29 + .30]

t

8308 10

t

8308 20

t

8308 90

илј.парч. 8487[.10(.10 + .90)]

t

8608 00 00a

t

7316

t

7325 10

t

7325[.91 + .99(.10 + .90)]

t

7326[.11 + .19(.10 + .90)]

t

7326 20

t

9615 90 00b
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Главна
индустриска
група

Назив
Чешли, фуркети за коса и слично (освен од тврда гума
или пластика, електротермички апарати за уредување
коса)
Скали и скалила, од железо или од челик (освен од
ковано железо или челик)
Палети и други платформи за манипулирање со стоки,
од железо или од челик
Калеми за намотување на кабли, цевки и слично, од
железо или од челик
Немеханички вентилатори, одводни корита,
куки и слични производи кои се употребуваат во
градежништвото, од железо или од челик (освен од
ковано железо или челик)
Производи од железо или челик, неспомнати на друго
место
Производи од алуминиум, неспомнати на друго место
(освен од леан алуминиум)

25.99.29.29.00
25.99.29.31.00
25.99.29.33.00
25.99.29.35.00

25.99.29.37.00

25.99.29.45.00
25.99.29.55.00

Единица
мерка
t

HS/CN-2015

9615 19

парч.; t

7326 90 30

t

7326 90 40

t

7326 90 50

t

7326 90 60

t

7326[.90(.92 + .94 + .96 + .98)]

t

7616[.91 + .99(.10 + .90)]

25.99.29.58.00

Производи од бакар, неспомнати на друго место

kg

7419[.91 + .99(.90)]

25.99.29.60.00

Други производи од калај, неспомнати на друго место

kg

8007[.00(.10 + .80)]

25.99.29.72.00

Производи од цинк, неспомнати на друго место

kg

7907

25.99.29.74.00

Други производи од олово, неспомнати на друго место

kg

7806[.00(.10 + .80)]

25.99.29.79.00

Други производи од никел, неспомнати на друго место

kg

7508[.10 + .90]

kg

8306 10

t

8307 10

t

8307 90

t

8310

kg

8505 11

Ѕвона, гонгови, итн., неелектрични, од неблагородни
метали
Свитливи цевки, со или без прибор, од железо или од
челик
Свитливи цевки, со или без прибор, од неблагородни
метали
Плочи со натписи, ознаки, адреси и слични плочи,
броеви, букви и други знаци, од неблагородни метали
Перманентни магнети и производи предвидени да
станат перманентни магнети по магнетизирањето, од
метал

25.99.29.82.00
25.99.29.83.00
25.99.29.85.00
25.99.29.87.00
25.99.29.95.00

Производство на компјутерски, електронски и
оптички производи

26

Производство на електронски составни делови
(компоненти) и електронски плочи
Производство на електронски составни делови
(компоненти)
Катодни цевки за телевизиски приемници; цевки за
телевизиски камери; други катодни цевки
Катодни цевки за телевизиски приемници, цевки за
телевизиски камери и други катодни зрачни цевки
Магнетронски, клистронски, микробранови и други
електронски цевки
Магнетронски, клистронски, микробранови и други
електронски цевки
Диоди; транзистори; тиристори; диак и триак
елементи

парч.

8540[.11 + .12 + .20(.10 + .80) + .40 + .60]

парч.

8540[.71 + .79 + .81 + .89]

26.11.21.20.00

Полупроводнички диоди

парч.

8541 10

26.11.21.50.00

Транзистори, освен фотоосетливи транзистори

парч.

8541[.21 + .29]

26.11.21.80.00

Полупроводнички тиристори, диак и триак-елементи

парч.

8541 30

26.11.22

Полупроводнички елементи; диоди за емитување
на светлина; монтирани пиезоелектрични кристали;
нивни делови

26.11.22.20.00

Диоди за емитување светлина

парч.

8541 40 10

26.1
26.11
26.11.11
26.11.11.00.00
26.11.12
26.11.12.00.00
26.11.21
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26.11.22.40.00

26.11.22.60.00

26.11.22.80.00
26.11.30
26.11.30.03.00

26.11.30.06.00
26.11.30.23.00
26.11.30.27.00

26.11.30.34.00

26.11.30.54.00

26.11.30.65.00

26.11.30.67.00
26.11.30.80.00
26.11.30.91.00
26.11.30.94.00
26.11.40
26.11.40.10.00
26.11.40.40.00

26.11.40.70.00

26.11.40.90.00

Главна
индустриска
група

Назив
Фотоосетливи полупроводнички елементи, соларни
ќелии, фотодиоди, фототранзистори итн.
Други полупроводнички елементи (освен
фотоосетливи, фотонапонски ќелии, тиристори, диаци
и триаци, транзистори, диоди и диоди за емитување
светлина)
Монтирани пиезо-електрични кристали (вклучувајќи и
кварцни, осцилаторски и резонаторски)

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8541 40 90

парч.

8541 50

парч.

8541 60

парч.

8542 31 10

парч.

8542 31 90

парч.

8542 32 10

парч.

8542[.32(.31 + .39)]

парч.

8542 32 45

парч.

8542 32 55

парч.

8542[.32(.61 + .69 + .75)]

парч.

8542 32 90

парч.

8542 33

парч.

8542 39 10

парч.

8542 39 90

парч.

8522 10

Електронски интегрални кола
Интегрални кола со повеќе чипови: процесори и
регулатори, со или без меморија, конвертори, логични
кола, засилувачи, часовници и временски кола или
други кола
Електронски интегрални кола (освен кола со повеќе
чипови): процесори и регулатори, со или без меморија,
конвертори, логични кола, засилувачи, часовници и
временски кола или други кола
Интегрални кола со повеќе чипови: мемории
Електронски интегрални кола (освен кола со повеќе
чипови): динамички мемории со влез по случаен
избор (D-RАMs)
Електронски интегралнии кола (освен кола со повеќе
чипови): статички мемории со влез по случаен избор
(S-RАMs), вклучувајќи скриени мемории со влез по
случаен избор (cаche-RАMs)
Електронски интегрални кола (освен кола со повеќе
чипови): UV меморија само за читање, програмибилна,
која што може да се избрише (EPROMs)
Електронски интегрални кола (освен кола со повеќе
чипови): меморија само за читање, програмибилна,
којашто може да се избрише (E2PROMs), вклучувајќи и
флеш E2PROMs
Електронски интегрални кола (освен кола со повеќе
чипови): други мемории
Електронски интегрални кола: засилувачи
Други кола со повеќе чипови, неспомнати на друго
место
Други електронски интегрални кола со повеќе чипови,
неспомнати на друго место
Делови на електронски цевки и на други електронски
компоненти, неспомнати на друго место
Читач на звук од грамофонски плочи (pick-up)
Делови за катодни цевки, делови за термички, ладни
или фотокатодни цевки, неспомнати на друго место
Делови за диоди, транзистори и слични
полупроводнички уреди, фотоосетливи
полупроводнички елементи и фотонапонски ќелии,
диоди за емитување светлина и монтирани пиезо
електрични кристали
Делови за елетронски интегрирани кола и
микроцелини

kg; парч. 8540[.91 + .99]

kg; парч. 8541 90

kg; парч. 8542 90

26.12

Производство на полни електронски плочи

26.12.10

Полни печатени кола

26.12.10.20.00

Повеќеслојни печатени кола

парч.

8534 00 11

26.12.10.50.00

Печатени кола (освен повеќеслојни)

парч.

8534 00 19

26.12.10.80.00

Други печатени кола, со вградени пасивни елементи

парч.

8534 00 90
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Главна
индустриска
група

26.12.20
26.12.20.00.00
26.12.30
26.12.30.00.00
26.2
26.20

26.20.11

26.20.11.00.00
26.20.12
26.20.12.00.00

26.20.13
26.20.13.00.00
26.20.14
26.20.14.00.00

26.20.15

26.20.15.00.00

26.20.16
26.20.16.40.00
26.20.16.50.00
26.20.16.60.00
26.20.17
26.20.17.00.00

160

BB

Назив
Звучни, видео, мрежни и слични картички за машини
за автоматска обработка на податоци
Мрежно-комуникациска опрема за LANs и WANs
и звучни, видео, мрежни и слични картички за
автоматска обработка на податоци
Картички со вградени електронски интегрални кола
("smart" картички)
Картички со вградени електронски интегрални кола
("smаrt" картички)
Производство на компјутери (сметачки машини) и
периферна опрема
Производство на компјутери (сметачки машини) и
периферна (дополнителна) опрема
Преносни (портабл) машини за автоматска обработка
на податоци, со тежина помала или еднаква на 10
kg, како лаптопи, компјутери во форма на бележник;
лични дигитални асистенти и слични компјутери
Лаптоп компјутери и palm-top организатори (џепни
компјутери)
Терминали за широка потрошувачка, банкомати
(АТМ) и слични машини поврзани со кабли со
машините за обработка на податоци или интернет
Продажни терминали, АТМs терминали (банкомати) и
слични машини
Дигитални машини за автоматска обработка на
податоци кои во истото куќиште содржат барем една
средишна единица, како и една влезна и излезна
единица, комбинирани или не
Персонални компјутери
Дигитални машини за автоматска обработка на
податоци, презентирани како системи
Дигитални машини за автоматска обработка на
податоци, презентирани како системи
Други дигитални машини за автоматска обработка
на податоци кои содржат или не содржат во исто
куќиште една или две од следните единици:
мемориски единици, влезни единици, излезни
единици
Други дигитални автоматизирани машини за
обработка на податоци во зависност од тоа дали
содржат една или две од следните единици: единици
за складирање и инпут-аутпут единици
Влезни или излезни единици, со или без мемориски
единици во исто куќиште
Печатари, копир машини и факс машини со можност
за поврзување со машина за автоматска обработка на
податоци или во мрежа
Тастатури
Други влезни или излезни единици, со или без
мемориски единици
Монитори и проектори кои се користат во системот за
автоматска обработка на податоци
Монитори и проектори кои се користат во системот за
автоматска обработка на податоци

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8471 80 00a

парч.

8523[.52(.10 + .90)]

парч.

8471 30

парч.

8472 90 30

парч.

8471 41

парч.

8471 49

парч.

8471 50

парч.

8443[.32(.10 + .30 + .91 + .93 + .99)]

парч.

8471 60 60

парч.

8471 60 70

парч.

8528[.41 + .51 + .61]
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Главна
индустриска
група

Назив
Единици кои извршуваат две или повеќе од следните
функции: печатење, скенирање, копирање и факс
трансмисија
Машини кои извршуваат најмалку две од следниве
функции: печатење, копирање или факс трансмисија,
со можност за поврзување со машина за автоматска
обработка на податоци или во мрежа

26.20.18

26.20.18.00.00
26.20.21

Мемориски единици и други мемориски уреди

26.20.21.00.00

Мемориски единици

26.20.22

Флеш мемориски единици, неснимени

26.20.22.00.00

Флеш мемориски единици, неснимени
Други единици на машини за автоматска обработка
на податоци
Други единици на машините за автоматска обработка
на податоци, за LANs и WANs и звучни, видео, мрежни
и слични картички за автоматска обработка на
податоци

26.20.30

26.20.30.00.00
26.20.40

Делови и прибор за компјутерски машини

26.20.40.00.00

Делови и прибор за машини за автоматска обработка
на податоци и нивни единици

26.3

BB

Производство на опрема за комуникација

26.30.11

Предаватели со вграден приемник

26.30.11.00.00

Предаватели за радиодифузија и телевизија, со
вграден приемник

26.30.12

Предаватели без вграден приемник

26.30.12.00.00

Предаватели за радиодифузија и телевизија, без
вграден приемник

26.30.13

Телевизиски камери

26.30.13.00.00

Телевизиски камери

26.30.21

Телефони со бежична слушалка

26.30.21.00.00

Телефонски сетови со безжичана слушалка

26.30.22.00.00

26.30.23

HS/CN-2015

парч.

8443[.31(.20 + .80)]

парч.

8471[.70(.20 + .30 + .50 + .70 + .80 + .98)]

kg

парч.

kg

8523 51 10

8471[.80(.00b) + .90]

8473[.30(.20 + .80) + .50(.20 + .80)]

Производство на опрема за комуникација

26.30

26.30.22

Единица
мерка

Телефони за мобилна радиотелефонска мрежа или за
други безжични мрежи
Телефони за целуларни мрежи (мобилна телефонија)
или за други безжични мрежи
Други телефони и предаватели или апарати за прием
на глас, слики или други податоци, вклучувајќи
апарати за комуникација преку жична или безжична
мрежа (како локална или мрежа со широк опфат)

парч.

8525 60

парч.

8525 50

парч.

8525[.80(.11 + .19)]

парч.

8517 11

парч.

8517 12

26.30.23.10.00

Базни станици

парч.

8517 61

26.30.23.20.00

Машини за прием, конверзија и предавање или
регенерација на глас, слики или други податоци,
вклучувајќи и апарати за вклучување-исклучување и
насочување

парч.

8517 62

26.30.23.30.00

Други телефонски сетови, видеофони

парч.

8517[.18 + .69(.10)]

парч.

8517 69 31

парч.

8517[.69(.20 + .90)] + 8519 50

26.30.23.40.00
26.30.23.70.00

Преносливи приемници за повикување, известување
или барање (пејџери)
Други апарати за предавање и прием на глас,
слики или други податоци, вклучувајќи апарати за
комуникација во жичана или безжичана мрежа
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Главна
индустриска
група

Делови за електрични телефонски и телеграфски
апарати
Делови за електрични телефонски или телеграфски
апарати
Антени од сите видови и делови за нив; делови за
радио и телевизиски предаватели и телевизиски
камери
Телескопски и прачкасти антени за преносни апарати
или апарати за вградување во моторни возила
Сателитски антени (радио и телевизиски) со вклучени
роторски системи, без антенски засилувачи и единици
за радиофреквентни осцилатори
Други надворешни антени за радио и телевизиски
приемници
Антени и антенски рефлектори од сите видови; делови
наменети за употреба со нив
Внатрешни антени за радиодифузни или телевизиски
приемници, вклучувајќи и антени за вградување во
апарати

26.30.30
26.30.30.00.00
26.30.40
26.30.40.10.00
26.30.40.35.00
26.30.40.39.00
26.30.40.40.00
26.30.40.50.00
26.30.40.60.00

Други антени и делови (филтери и свртници за антени)

26.30.40.70.00
26.30.50
26.30.50.20.00
26.30.50.80.00
26.4
26.40

26.40.11

26.40.11.00.00

26.40.12
26.40.12.50.00
26.40.12.70.00
26.40.12.90.00
26.40.20

26.40.20.20.00
26.40.20.40.00
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Назив

CD

Кутии и куќишта и други делови за радиоприемници
или телевизори, телевизиски камери и слично
Алармни апарати за заштита од кражби или пожар и
слични апарати
Електрични алармни апарати за заштита од кражби
или пожар и слични апарати за моторни возила (освен
за патнички автомобили или за градежни објекти)
Електрични алармни апарати за заштита од кражби
или пожар и слични апарати за градежни објекти
Производство на електроника за широка
потрошувачка
Производство на електроника за широка
потрошувачка
Радиоприемници (освен за моторни возила), без
оглед на тоа дали се или не се комбинирани со
апарат за снимање или репродукција на звук или со
часовник
Радиодифузни приемници (освен за моторни возила)
кои можат да работат без надворешен извор на
енергија
Радиоприемници кои не можат да работат без
надворешен извор на енергија, за употреба во
моторни возила
Радиодифузни приемници, само со мрежно
напојување (освен за моторни возила)
Радиодифузни приемници, за вградување во моторни
возила, комбинирани со апарат за снимање и
репродукција на звук
Радиодифузни приемници, за вградување во моторни
возила, неспомнати на друго место
Телевизиски приемници, со или без вграден
радиоприемник или апарат за снимање или
репродукција на звук или слика
Видео-тјунери за CTV/VCR (видео за снимање на
касети) и приемници за кабелска телевизија (освен
оние со високофреквентни ТВ сигнали)
Телевизиска проекциска опрема во боја

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8517 70 90

парч.

8529 10 11

парч.

8529 10 31

парч.

8529 10 39

парч.

8517[.70(.11 + .15 + .19)]

парч.

8529 10 65

парч.

8529[.10(.69 + .80 + .95)]

парч.

8529[.90(.41 + .49 + .92)]

парч.

8531 10 95

парч.

8531 10 30

парч.

8527[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .91 + .99) + .19]

парч.

8527[.91(.11 + .19 + .35 + .91 + .99) + .92(.10
+ .90) + .99]

парч.

8527[.21(.20 + .52 + .59 + .70 + .92 + .98)]

парч.

8527 29

парч.

8528[.71(.11 + .15 + .19)]

парч.

8528 72 10
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26.40.20.90.00

26.40.31

Главна
индустриска
група

Назив
Други телевизиски приемници, со или без вграден
радиодифузен приемник или со апарат за снимање
или репродукција на звук или слика, неспомнати на
друго место
Грамофони, касетофони и други апарати за
репродукција на звук

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8528[.71(.91 + .99) + .72(.20 + .30 + .40 + .60
+ .80) + .73]

парч.

8519[.20(.10 + .91 + .99) + .30 + .81(.11 + .15
+ .21 + .25 + .31 + .35 + .45) + .89(.11 + .15 +
.19)]

парч.

8519[.81(.55 + .61 + .65 + .75 + .81 + .85 +
.95) + .89(.90)]

парч.

8521[.10(.20 + .95) + .90] + 8525[.80(.91 +
.99)]

26.40.31.00.00

Грамафони, касетофони и други апарати за
репродукција на звук

26.40.32

Магнетофони и други апарати за снимање на звук

26.40.32.00.00

Магнетофони и други апарати за снимање на звук

26.40.33

Апарати за снимање и репродукција на слика и други
апарати за снимање и репродукција на слика

26.40.33.00.00

Видео камери за снимање и репродукција на слика

26.40.34

Монитори и проектори, неповрзани со телевизиски
приемници и кои не се употребуваат во системите за
автоматска обработка на податоци

26.40.34.20.00

Видеопроектори

парч.

8528[.69(.10 + .91 + .99)]

26.40.34.40.00

Видеомонитори, со катодни цевки, во боја

парч.

8528 49 80

26.40.34.60.00

Други видеомонитори (LCD, плазма и др.)

парч.

8528[.59(.31 + .39 + .70)]

26.40.34.80.00

Црно-бели или други еднобојни видеомонитори

парч.

8528[.49(.10) + .59(.20)]

26.40.41

Микрофони и нивни стативи

26.40.41.00.00

Микрофони и нивни стативи

парч.

8518[.10(.30 + .95)]

26.40.42

Звучници; слушалки за на глава, слушалки за едно
уво и комбинации на слушалки со микрофони

26.40.42.35.00

Звучни кутии со еден звучник

парч.

8518 21

26.40.42.37.00

Звучни кутии со повеќе звучници

парч.

8518 22

26.40.42.39.00

Други звучници

парч.

8518[.29(.30 + .95)]

парч.

8518[.30(.20 + .95)]

26.40.42.70.00
26.40.43

Слушалки за на глава и слушалки за едно уво, без или
во комбинација со микрофон, и комплети од еден
микрофон и еден или повеќе звучници
Аудиофреквентни електрични засилувачи;
електрични комплети за засилување на звук

26.40.43.55.00

Телефонски и мерни засилувачи

парч.

8518 40 30

26.40.43.59.00

Аудиофреквентни електрични засилувачи

парч.

8518 40 80

парч.

8518 50

парч.

8517 69 39

парч.

8522 90 30

парч.

8522[.90(.41 + .49 + .70 + .80)]

парч.

8518 90

парч.

8529 90 20

26.40.43.70.00
26.40.44
26.40.44.00.00
26.40.51
26.40.51.50.00
26.40.51.70.00

Комплети за електрично засилување на звук
(вклучувајќи и јавни разгласи со микрофон и звучник)
Приемници за радиотелефонија и радиотелеграфија,
неспомнати на друго место
Приемници за радиотелефонија и радиотелеграфија,
неспомнати на друго место
Делови и прибор за звучна и видеоопрема
Скапоцени или полускапоцени камења за грамофонски
игли
Други делови и прибор за апарати од HS 8519, 8520 и
8521

26.40.51.80.00

Делови за апарати од HS 8518

26.40.52

Делови за радиоприемници и радиопредаватели

26.40.52.00.00

Делови за радиоприемници и предаватели
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Главна
индустриска
група

Назив

26.40.60

Електронски видеоигри за употреба со ТВ приемник
или со сопствен екран и други игри со можност за
електронско прикажување

26.40.60.50.00

Конзоли за видео игри

26.5
26.51

BB

Компаси; други инструменти и уреди за навигација

26.51.11.20.00

Компаси

26.51.11.80.00
26.51.12
26.51.12.15.00
26.51.12.35.00
26.51.12.39.00

26.51.12.70.00

HS/CN-2015

илј.парч. 9504 50

Производство на инструменти и апарати за мерење,
испитување и навигација; саати и часовници
Производство на инструменти и апарати за мерење,
испитување и навигација

26.51.11

26.51.11.50.00

Единица
мерка

Инструменти и апарати за аеронаутичка и вселенска
навигација (освен компаси)
Инструменти и апарати за навигација, неспомнати на
друго место
Теодолити и тахиметри; други геодетски,
хидрографски, океанографски, хидролошки,
метеоролошки и геофизички инструменти и уреди
Електронски далномери, теодолити, тахиметри и
инструменти и апарати за фотограметрија
Метеоролошки, хидролошки и геофизички
инструменти и апарати (освен компаси)
Други електронски инструменти и апарати, неспомнати
на друго место
Геодетски (вклучувајќи фотограметриски),
хидрографски, океанографски, хидролошки,
метеоролошки или геофизички инструменти и
апарати (освен апарати за нивелирање и компаси),
неелектрични

парч.

9014 10

парч.

9014[.20(.20 + .80)]

парч.

9014 80

парч.

9015[.10(.10) + .20(.10) + .40(.10)]

парч.

9015 80 11

парч.

9015 80 19

парч.

9015[.10(.90) + .20(.90) + .40(.90) + .80(.91 +
.93 + .99)]

26.51.20

Радари и радионавигациски апарати

26.51.20.20.00

Радари

парч.

8526 10

26.51.20.50.00

Помошни апарати за радионавигација

парч.

8526[.91(.20 + .80)]

26.51.20.80.00

Апарати за радиодалечинско управување

парч.

8526 92

26.51.31

Ваги со осетливост од 5 центиграми и помалку
парч.

9016[.00(.10 + .90)]

парч.

9017[.10(.10 + .90) + .20(.05 + .10 + .39 + .90)]

парч.

9017 30

парч.

9030 10

парч.

9030 20 10

парч.

9030 31

26.51.31.00.00
26.51.32
26.51.32.00.00
26.51.33
26.51.33.00.00
26.51.41
26.51.41.00.00

Ваги со осетливост од 5 центиграми и помалку,
вклучувајќи и со тегови и нивни делови
Маси и инструменти за цртање, инструменти за
обележување и математичко пресметување
Маси и инструменти за цртање, инструменти за
обележување и математичко пресметување
Инструменти за рачно мерење на должина,
(вклучувајќи микрометри и шублери), неспомнати на
друго место
Микрометри, шублери и калибрирачки мерила (освен
мерачи без подесувачки уреди од HS 9031 80)
Инструменти и апарати за мерење или откривање на
јонизирачки зрачења
Инструменти и апарати за мерење или откривање на
јонизирачки зрачења

26.51.42

Катодни осцилоскопи и осцилографи

26.51.42.00.00

Катодни осцилоскопи и осцилографи

26.51.43

Инструменти за мерење на електрични величини, без
апарати за регистрирање

26.51.43.10.00

Мултиметри без апарати за регистрирање (снимање)
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

26.51.43.30.00

Други електронски инструменти и апарати, за мерење
или контрола на напон, јачина на струја, отпор или
моќност, без уред за регистрирање

парч.

9030 33 10

26.51.43.55.00

Волтметри без апарати за регистрирање (снимање)

парч.

9030 33 91

26.51.43.59.00

Други неелектронски инструменти и апарати, за
мерење или контрола на напон, јачина на струја, отпор
или моќност, без уред за регистрирање

парч.

9030 33 99

26.51.44

Инструменти и апарати за телекомуникации

26.51.44.00.00

Инструменти и апарати за телекомуникации

парч.

9030 40

парч.

9030 82

парч.

9030[.20(.30) + .32 + .39 + .84]

парч.

9030[.20(.91) + .89(.30)]

парч.

9030[.20(.99) + .89(.90)]

парч.

9025 11 80

парч.

9025 19 20

парч.

9025 19 80

Шифра

26.51.45
26.51.45.20.00
26.51.45.30.00
26.51.45.55.00
26.51.45.59.00
26.51.51
26.51.51.10.00

26.51.51.35.00
26.51.51.39.00

Инструменти и апарати за мерење и контрола на
електрични величини, неспомнати на друго место
Инструменти и апарати за мерење или проверка на
полупроводници
Инструменти и апарати за мерење или контрола на
електрична заштеда, со уред за регистрирање
Инструменти и апарати за регистрирање на електрична
заштеда
Други неелектронски инструменти и апарати за
мерење и контрола на електрична заштеда, без уред за
регистрирање
Хидрометри, термометри, пирометри, барометри,
хигрометри и психрометри
Термометри, полнети со течност, за непосредно
отчитување, некомбинирани со други инструменти
(освен за медицина и ветерина)
Електронски термометри и пирометри,
некомбинирани со други инструменти (освен полнети
со течност)
Термометри, некомбинирани со други инструменти и
неполнети со течност, неспомнати на друго место

HS/CN-2015

26.51.51.50.00

Барометри, некомбинирани со други инструменти

парч.

9025 80 20

26.51.51.75.00

Електронски хидрометри, хигрометри и психрометри

парч.

9025 80 40

парч.

9025 80 80

парч.

9026 10 21

парч.

9026 10 29

парч.

9026 10 81

парч.

9026 10 89

парч.

9026 20 20

парч.

9026 20 40

парч.

9026 20 80

парч.

9026 80 20

парч.

9026 80 80

26.51.51.79.00
26.51.52
26.51.52.35.00
26.51.52.39.00
26.51.52.55.00
26.51.52.59.00
26.51.52.71.00
26.51.52.74.00
26.51.52.79.00
26.51.52.83.00

26.51.52.89.00

Неелектронски хидрометри, хигрометри и
психрометри
Инструменти за мерење или контрола на проток,
ниво, притисок и други променливи величини на
течности и гасови
Електронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на проток (дебиметри)
Електронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на ниво на течности
Неелектронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на проток
Неелектронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на ниво на течности
Електронски инструменти за мерење на притисок,
сензори, индикатори и предаватели
Неелектронски спирални или метални мерачи на
притисок со мембрана (манометри)
Други инструменти за мерење или контрола на
притисок
Електронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на променливите големини на течностите
или гасовите (вклучувајќи топломери)
Неелектронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на променливите големини на течностите
или гасовите (вклучувајќи топломери)
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

26.51.53

Инструменти и апарати за физички и хемиски
анализи, неспомнати на друго место

26.51.53.13.00

Електронски апарати за анализа на гас или на чад

парч.

9027 10 10

26.51.53.19.00

Неелектронски апарати за анализа на гас или на чад

парч.

9027 10 90

парч.

9027 20

парч.

9027 30

парч.

9027 50

парч.

9027 80 11

парч.

9027[.80(.13 + .17)]

парч.

9027[.80(.05 + .91 + .99)]

парч.

9012[.10(.10 + .90)]

парч.

9024[.10(.11 + .13 + .19)]

парч.

9024 10 90

парч.

9024[.80(.11 + .19)]

парч.

9024 80 90

26.51.53.20.00
26.51.53.30.00
26.51.53.50.00
26.51.53.81.00
26.51.53.83.00
26.51.53.90.00

Хроматографи и инструменти за мерење на
електрофореза (катафореза)
Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи што
користат оптички зрачења
Инструменти и апарати што користат оптичко зрачење,
неспомнати на друго место
Електронски ph метри, rh метри и други апарати за
мерење на спроводливост
Други електронски инструменти и апарати за физичка
или хемиска анализа, неспомнати на друго место
Други инструменти и апарати за физичка или хемиска
анализа, неспомнати на друго место

26.51.61

Микроскопи (освен оптички) и дифракциони апарати

26.51.61.00.00

Микроскопи (освен оптички) и дифракциони апарати

26.51.62

26.51.62.10.00

26.51.62.30.00
26.51.62.55.00

26.51.62.59.00

26.51.63

Машини и апарати за испитување на механичките
особини на материјалите
Електронски машини и апарати за испитување
на механичките особини на металите (освен
металографски машини или апарати, инструменти за
откривање дефекти)
Неелектронски машини и апарати за испитување на
механичките особини на металите
Електронски машини и апарати за испитување на
механичките особини на материјалите (освен за
метали)
Неелектронски машини и апарати за испитување
на механичките особини на материјалите (освен
за метали, вклучувајќи за текстил, хартија, картон,
пластика, дрво, бетон, гума, кожа/линолеум)
Мерачи на потрошувачка и производство на гасови,
течности и електрична енергија

26.51.63.30.00

Гасометри (вклучувајќи и калибрирани)

парч.

9028 10

26.51.63.50.00

Мерачи на течности (вклучувајќи и калибрирани)

парч.

9028 20

26.51.63.70.00

Електрични броила (вклучуваќи и калибрирани)

парч.

9028[.30(.11 + .19 + .90)]

парч.

9029 10

26.51.64
26.51.64.30.00

Бројачи на вртежи и производство, таксиметри;
покажувачи на брзина и тахометри; стробоскопи
Бројачи на вртежи, бројачи на производство,
таксиметри, бројачи на километри, бројачи на чекори
и слично

26.51.64.53.00

Покажувачи на брзина на возила

парч.

9029 20 31

26.51.64.55.00

Покажувачи на брзина и тахиметри (освен за патнички
возила)

парч.

9029 20 38

26.51.64.70.00

Стробоскопи

парч.

9029 20 90

Инструменти и апарати за автоматска регулација и
контрола, хидраулични или пневматски
Инструменти и апарати за автоматска регулација и
контрола, хидраулични или пневматски
Инструменти, уреди и машини за мерење или
контрола, неспомнати на друго место

парч.

9032 81

kg

9031 20

26.51.65
26.51.65.00.00
26.51.66
26.51.66.20.00

Пробни маси

26.51.66.30.00

Оптички инструменти и апарати за мерење и контрола,
неспомнати на друго место од HS 90
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26.51.66.50.00
26.51.66.70.00
26.51.66.83.00
26.51.66.89.00
26.51.70

Главна
индустриска
група

Назив
Електронски инструменти и апарати за мерење и
контрола на геометриски големини
Други електронски инструменти, апарати и машини за
мерење и контрола
Други инструменти, апарати и машини за мерење и
контрола на геометриски големини
Други инструменти и апарати за мерење и контрола,
неелектронски
Термостати, маностати, други инструменти и апарати
за автоматска регулација или контрола

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

9031[.80(.32 + .34)]

парч.

9031 80 38

парч.

9031 80 91

парч.

9031 80 98

26.51.70.15.00

Електронски термостати

парч.

9032 10 20

26.51.70.19.00

Неелектронски термостати

парч.

9032[.10(.81 + .89)]

26.51.70.30.00

Маностати

парч.

9032 20

26.51.70.90.00

Инструменти и апарати за автоматска регулација и
контрола, неспомнати на друго место

парч.

9032 89

26.51.81

Делови за радари и апарати за радионавигација
парч.

8529[.90(.65 + .97)]

26.51.81.00.00
26.51.82

26.51.82.00.00
26.51.83
26.51.83.00.00
26.51.84

Делови за радари и радионавигациски помошни
апарати
Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.12,
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми;
делови неспомнати на друго место
Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.12,
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми;
делови, неспомнати на друго место
Делови и прибор за микроскопи (освен оптички) и
дифракциони апарати
Делови и прибор за микроскопи и за дифракциони
апарати, освен за оптички микроскопи
Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.63
и 26.51.64

9015 90 + 9017 90 + 9025 90 + 9026 90 +
илј.парч. 9027[.90(.10 + .50 + .80)] + 9030[.90(.20 +
.85)] + 9033

kg

9012[.90(.10 + .90)]

26.51.84.33.00

Делови и прибор за електрични броила

kg

9028 90 10

26.51.84.35.00

Делови и прибор за гасомери и мерачи за течности

kg

9028 90 90

26.51.84.50.00

Делови и прибор за инструменти и апарати од HS 9029

kg

9029 90

kg

9031[.90(.20 + .30 + .85)]

kg

9032 90

kg

9014 90 + 9024 90

26.51.85
26.51.85.20.00
26.51.85.50.00
26.51.86
26.51.86.00.00
26.52
26.52.11

26.52.11.00.00
26.52.12
26.52.12.00.00

Делови и прибор за инструменти и апарати од
шифрите 26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70
Делови и прибор за инструменти, апарати и машини за
мерење и контрола од HS 9031
Делови и прибор за инструменти и апарати за
автоматска регулација и контрола
Делови и прибор за инструменти и апарати од
шифрите 26.51.11 и 26.51.62
Делови и прибор за инструменти и апарати од
шифрите 26.51.11 и 26.51.62
Производство на саати и часовници

Рачни, џебни и други лични часовници, со куќишта
од благородни метали или од метали платинирани со
благородни метали
Рачни, џебни и други лични часовници, со куќишта
од благородни метали или од метали платинирани со илј.парч. 9101[.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .99]
благородни метали
Други рачни, џебни и други лични часовници,
вклучувајќи и штоперки
Други рачни, џебни и лични часовници, вклучувајќи и
илј.парч. 9102[.11 + .12 + .19 + .21 + .29 + .91 + .99]
штоперки
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Главна
индустриска
група

Назив

26.52.13.00.00
26.52.14
26.52.14.00.00
26.52.21

Механизми за саати и часовници
Механизми за лични часовници, комплетни и
составени
Механизми за други часовници, комплетни или
составени
Механизми за други часовници, комплетни или
составени
Комплетни механизми за часовници, несоставени
или делумно составени; некомплетни механизми за
часовници, составени
Комплетни механизми за часовници, несоставени
или делумно составени; некомплетни механизми,
составени

26.52.21.00.00
26.52.22
26.52.22.00.00
26.52.23

26.52.23.00.00
26.52.24

Недовршени механизми за часовници

26.52.24.00.00

Недовршени механизми за часовници
Комплетни, некомплетни и недовршени механизми
за часовници, несоставени
Комплетни, некомплетни и недовршени механизми за
часовници, несоставени

26.52.25
26.52.25.00.00
26.52.26

Куќишта за саати и часовници и нивни делови

26.52.26.00.00

Куќишта за саати и часовници и нивни делови

26.52.27

Други делови за саати и часовници

26.52.27.00.00

Други делови за саати и часовници

26.52.28
26.52.28.10.00

26.52.28.40.00

26.52.28.70.00

26.60
26.60.11
26.60.11.15.00
26.60.11.19.00
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HS/CN-2015

Часовници за инструмент-табли и слични часовници
за возила
Часовници за инструмент-табли и часовници од сличен
тип за возила, воздухоплови, вселенски летала или
илј.парч. 9104
пловила
Часовници со механизам; будилници и ѕидни
часовници; други часовници
Часовници со механизам, будилници, ѕидни часовници
9103[.10 + .90] + 9105[.11 + .19 + .21 + .29 +
илј.парч.
и други часовници
.91 + .99]

26.52.13

26.6

Единица
мерка

BB

Апарати за контрола и регистрирање на време,
часовници за паркиралишта, временски склопки со
механизам за часовници
Апарати за регистрирање само на време; апарати за
регистрирање и време и датум
Апарати за регистрирање на време и датум и
апарати за мерење, регистрирање или на друг
начин покажување на временски интервали, со
часовници или механизам за лични часовници или со
синхрон-мотор (освен часовници од HS 9101 до 9105,
регистратори и снимачи на време)
Временски прекинувачи со механизам за часовници
или со синхрон-мотор
Производство на опрема за зрачење,
електромедицинска и електротерапевтска опрема
Производство на опрема за зрачење,
електромедицинска и електротерапевтска опрема
Рендген-апарати и апарати кои користат алфа, бета
или гама зраци
Рендген-апарати за медицинска, хируршка, забарска
и ветеринарна употреба (вклучувајќи и апарати за
радиографија или радиотерапија)
Рендген-апарати за друга употреба, неспомнати на
друго место

илј.парч. 9108[.11 + .12 + .19 + .20 + .90]

илј.парч. 9109[.10 + .90]

kg

9110[.11(.10 + .90) + .12]

илј.парч. 9110 19

kg

9110 90

илј.парч. 9111[.10 + .20 + .80 + .90] + 9112[.20 + .90]

kg

9114[.10 + .30 + .40 + .90]

илј.парч. 9106 10

илј.парч. 9106 90

илј.парч. 9107

парч.

9022[.12 + .13 + .14]

парч.

9022 19
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

26.60.11.30.00

Апарати со алфа, бета или гама-зрачење, кои се
користат за медицинска, хируршка, забарска,
ветеринарна или друга употреба, вклучувајќи и
апарати за радиографија или радиотерапија

парч.

9022[.21 + .29]

26.60.11.50.00

Рендгенски цевки

парч.

9022 30

парч.

9022 90

парч.

9018 11

парч.

9018[.12 + .13 + .14 + .19(.10 + .90)]

парч.

9018 20

парч.

9021 40

парч.

9021 90 10

парч.

9021 50

парч.

9002 11

парч.

9006[.10 + .30]

парч.

8525 80 30

парч.

9006[.40 + .51 + .52 + .53(.10 + .80) + .59]

парч.

9007 10

парч.

9007 20 + 9008 50 00a

Рендген-генератори, генератори со висок напон,
вклучувајќи и делови од HS 9022
Електродијагностички апарати кои се користат во
медицината

26.60.11.70.00
26.60.12
26.60.12.30.00

Електрокардиографи (ЕКГ)
Електродијагностички апарати (освен ЕКГ), неспомнати
на друго место
Апарати со ултравиолетови или инфрацрвени зраци
за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна
наука
Апарати со ултравиолетови и инфрацрвени зраци за
медицина, хирургија, стоматологија и ветерина
Апарати за стимулирање на работата на срцето
(пејсмејкери); апарати за подобрување на слухот
Апарати за подобрување на слухот (освен делови и
прибор)

26.60.12.80.00
26.60.13
26.60.13.00.00
26.60.14
26.60.14.33.00
26.60.14.39.00

Делови и прибор за апарати за подобрување на слухот

26.60.14.50.00
26.7
26.70
26.70.11

26.70.11.00.00

26.70.12

26.70.12.50.00

CD

Апарати за стимулација на работата на срцевите
мускули (пејсмејкери), освен делови и прибор
Производство на оптички инструменти и фотографска
опрема
Производство на оптички инструменти и фотографска
опрема
Леќи на објективи за фотографски апарати,
проектори и фотографски апарати за зголемување и н
амалување
Монтирани леќи за објективи од сите видови
материјали, за фотоапарати, проектори или за апарати
за фотографски зголемувања или намалувања
Фотографски апарати за подготвување на печатарски
плочи и цилиндри; фотографски апарати за снимање
на документи на микрофилм, микрофиш и слично
Фотографски апарати за подготвување на печатарски
плочи или на цилиндри, фотографски апарати
специјално конструирани за фотографирање под вода,
за геодетски снимања од воздух или за медицинско
или хируршко испитување на внатрешните органи;
споредбени камери за форензничарски или
криминолошки лаборатории

26.70.13

Дигитални фотоапарати

26.70.13.00.00

Дигитални фотоапарати

26.70.14
26.70.14.00.00

Фотографски апарати за моментна-брза фотографија
и други фотографски апарати
Фотографски апарати за моментна-брза фотографија и
други фотографски апарати

26.70.15

Кинематографски камери

26.70.15.00.00

Кинематографски камери за филм

26.70.16

Кинематографски проектори

26.70.16.00.00

Кинематографски проектори; проектори на
дијапозитиви; други проектори на слики
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26.70.17

26.70.17.00.00
26.70.18
26.70.18.00.00
26.70.19
26.70.19.00.00

26.70.21

26.70.21.53.00
26.70.21.55.00
26.70.21.70.00

26.70.21.80.00

26.70.22
26.70.22.30.00
26.70.22.50.00
26.70.22.70.00

26.70.23
26.70.23.10.00
26.70.23.30.00
26.70.23.90.00
26.70.24
26.70.24.10.00
26.70.24.30.00
26.70.25
26.70.25.00.00
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Главна
индустриска
група

Назив
Флеш-сијалици; апарати за зголемување на
фотографии; апарати за фотолабаратории;
негатоскопи, екрани за проектирање
Флеш-сијалици; апарати за зголемување на
фотографии; апарати за фотолабаратории;
негатоскопи, екрани за проектирање
Читачи на микрофилмови, микрофиши и други
микроформи
Читачи на микрофилмови, микрофиши и други
микроформи
Друга фотографска опрема; делови и прибор за
фотографска опрема
Делови и прибор за фотографска опрема

Единица
мерка

парч.

HS/CN-2015

9006[.61 + .69(.00a)] + 9008 50 00b +
9010[.10 + .50 + .60]

илј.парч. 9008 50 00c

илј.парч.

9006[.91 + .99] + 9007[.91 + .92] + 9008 90 +
9010 90

Листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи,
призми, огледала и други оптички елементи (освен
од оптички необработено стакло), монтирани или
немонтирани, различни од оние за фотографски
апарат, проектори или фотографски зголемувачи или
намалувачи
Призми, огледала и други оптички елементи,
t
9001 90
неспомнати на друго место
Монтирани леќи, призми, огледала итн., од сите
илј.парч. 9002 90
видови материјали, неспомнати на друго место
Монтирани леќи за објективи, од сите видови
материјали (освен фотоапарати, проектори или за
илј.парч. 9002 19
апарати за фотографско зголемување или намалување)
Листови и плочи од поларизирачки материјали,
немонтирани и монтирани филтри, од сите видови
t
9001 20 + 9002 20
материјали
Дурбини, монокулари и други оптички телескопи;
други астрономски инструменти; оптички микроско
пи
Двогледи со два објектива (бинокулари, вклучувајќи и
парч. 9005 10
за ноќно гледање)
Оптички телескопи и други астрономски инструменти
парч. 9005 80
(освен двогледи со два објектива - бинокулари)
Оптички микроскопи, вклучувајќи ги и оние за
микрофотографија, микрокинематографија или
парч. 9011[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .80]
микропроекција
Уреди со течни кристали; ласери, освен ласерски
диоди; други оптички уреди, апарати и инструменти,
неспомнати на друго место
Телескопски нишани за оружје, перископи, телескопи
парч. 9013 10
за машини и апарати
Ласери, освен ласерски диоди
Други оптички апарати и инструменти, неспомнати на
друго место од HS 90
Делови и прибор за двогледи со два објектива, со
еден објектив и други оптички телескопи; други
астрономски инструменти; оптички микроскопи
Делови и прибор (вклучувајќи и рамки) за двогледи,
оптички телескопи итн.
Делови и прибор за оптички микроскопи од HS 9011
Делови и прибор за уреди со течни кристали, ласери
(освен ласерски диоди), други оптички уреди и
инструменти, неспомнати на друго место
Делови и прибор за оптички уреди, апарати и
инструменти од HS 9013

парч.

9013 20

парч.

9013[.80(.20 + .30 + .90)]

парч.

9005 90

парч.

9011[.90(.10 + .90)]

парч.

9013[.90(.10 + .90)]

Dr`aven zavod za statistika

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра
26.8

Главна
индустриска
група
AI

26.80

Назив
Производство на магнетски и оптички медиуми
Магнетни медиуми, неснимени, освен картички со
магнетни ленти
Магнетни ленти и дискови, неснимени, за снимање на
звук и слично

26.80.11.00.00
26.80.12

Оптички медиуми за снимање на звук и слично,
неснимени
Други медиуми за снимање, вклучувајќи матрици и
мастери за производство на дискови
Други снимени медиуми, вклучувајќи матрици и
оргинали за продукција на дискови

26.80.13
26.80.13.00.00
26.80.14

Картички со магнетни ленти

26.80.14.00.00

Картички кои содржат магнетна лента

27

Производство на електрична опрема

27.11.10

27.11.10.10.00

27.11.10.30.00

27.11.10.50.00

27.11.10.70.00

27.11.10.90.00
27.11.21
27.11.21.00.00
27.11.22
27.11.22.30.00
27.11.22.50.00
27.11.23
27.11.23.00.00

t

8523 29 15

t

8523[.41(.10 + .30 + .90)]

t

8523[.59(.10) + .80(.10)]

t

8523 21

Оптички медиуми, неснимени

26.80.12.00.00

27.11

HS/CN-2015

Производство на магнетски и оптички медиуми

26.80.11

27.1

Единица
мерка

AI

Производство на електромотори, генератори,
трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола
на електрична енергија
Производство на електромотори, генератори и
трансформатори
Мотори со моќ помала или еднаква на 37,5 W;
други мотори за еднонасочна струја; генератори за
еднонасочна струја
Мотори со моќност до 37,5 W (вклучувајќи и синхрони
мотори со моќ до 18 W, универзални AC/DC мотори,
AC мотори за наизменична струја и DC мотори за
еднонасочна струја)
DC мотори и генератори за еднонасочна струја, со
моќ од 37,5 W до 750 W (освен стартери за мотори со
внатрешно согорување)
DC мотори и генератори за еднонасочна струја, со
моќ од 750 W до 75 kW (освен стартери за мотори со
внатрешно согорување)
DC мотори и генератори за еднонасочна струја, со
моќ од 75 kW до 375 kW (освен стартери за мотори со
внатрешно согорување)
DC мотори и генератори за еднонасочна струја, со моќ
над 375 kW (освен стартери за мотори со внатрешно
согорување)
Универзални мотори AC/DC (за наизменична и
еднонасочна струја), со моќ поголема од 37,5 W
Универзални мотори AC/DC (за наизменична и
еднонасочна струја), со моќ поголема од 37,5 W

парч.

8501[.10(.10 + .91 + .93 + .99)]

парч.

8501 31

парч.

8501 32

парч.

8501 33

парч.

8501 34

парч.

8501 20

парч.

8501 40 20

парч.

8501 40 80

парч.

8501 51

AC мотори за наизменична струја, монофазни
AC мотори за наизменична струја, монофазни, со моќ
до 750 W
AC мотори за наизменична струја, монофазни, со моќ
над 750 W
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со
моќ помала и еднаква на 750 W
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
до 750 W
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27.11.24
27.11.24.03.00
27.11.24.05.00
27.11.24.07.00
27.11.25
27.11.25.30.00
27.11.25.40.00
27.11.25.60.00
27.11.25.90.00
27.11.26
27.11.26.10.00
27.11.26.30.00
27.11.26.50.00
27.11.26.70.00
27.11.31

27.11.31.10.00

27.11.31.30.00

27.11.31.50.00

27.11.31.70.00

27.11.32

27.11.32.33.00

27.11.32.35.00

27.11.32.50.00

Главна
индустриска
група

Назив
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со
моќ поголема од 750 W, но помала или еднаква на
75 kW
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
од 0,75 kW до 7,5 kW
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
од 7,5 kW до 37 kW
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
од 37 kW до 75 kW
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со
моќ поголема од 75 kW
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
над 75 kW; влечни мотори
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
од 75 kW до 375 kW (освен влечни мотори)
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
од 375 kW до 750 kW (освен влечни мотори)
AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ
над 750 kW (освен влечни мотори)

HS/CN-2015

парч.

8501 52 20

парч.

8501 52 30

парч.

8501 52 90

парч.

8501 53 50

парч.

8501 53 81

парч.

8501 53 94

парч.

8501 53 99

парч.

8501[.61(.20 + .80)]

парч.

8501 62

парч.

8501 63

парч.

8501 64

парч.

8502[.11(.20 + .80)]

парч.

8502 12

парч.

8502 13 20

парч.

8502[.13(.40 + .80)]

парч.

8502 20 20

парч.

8502[.20(.40 + .60 + .80)]

парч.

8502[.39(.20 + .80)]

парч.

8502 40

парч.

8504 21

Генератори за наизменична струја (алтернатори)
Генератори за наизменична струја (алтернатори), со
моќ до 75 kVA
Генератори за наизменична струја (алтернатори), со
моќ од 75 kVA до 375 kVA
Генератори за наизменична струја (алтернатори), со
моќ од 375 kVA до 750 kVA
Генератори за наизменична струја (алтернатори), со
моќ над 750 kVA
Генераторски агрегати со клипни мотори со
внатрешно согорување на палење со помош на ком
пресија
Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно
согорување на палење со помош на компресија (дизел
или полудизел мотори) со моќ до 75 kVA
Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно
согорување на палење со помош на компресија (дизел
или полудизел мотори), со моќ од 75 kVA до 375 kVA
Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно
согорување на палење со помош на компресија (дизел
или полудизел мотори) со моќ од 375 kVA до 750 kVA
Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно
согорување на палење со помош на компресија (дизел
или полудизел мотори) со моќ над 750 kVA
Генераторски агрегати со мотори на палење со помош
на свеќички; други генераторски агрегати; електрични
ротациони конвертори
Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно
согорување на палење со помош на свеќички со моќ
до 7,5 kVA
Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно
согорување на палење со помош на свеќички со моќ
над 7,5 kVA
Генераторски агрегати (освен оние кои работат со
помош на ветер и со мотори со внатрешно согорување
на палење со помош на свеќички)

27.11.32.70.00

Електрични ротациони конвертори

27.11.41

Трансформатори со течен диелектрик

27.11.41.20.00

Трансформатори со течен диелектрик, со моќ до 650
kVA
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Единица
мерка
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27.11.41.50.00
27.11.41.80.00
27.11.42
27.11.42.20.00
27.11.42.40.00

Главна
индустриска
група

Назив
Трансформатори со течен диелектрик, со моќ од 650
kVA до 10000 kVA
Трансформатори со течен диелектрик, со моќ над
10000 kVA
Други трансформатори, со моќ помала или еднаква
на 16 kVA
Мерни трансформатори, со моќ до 1 kVA (вклучувајќи
ги и напонските трансформатори)
Други трансформатори, неспомнати на друго место, со
моќ до 1 kVA

27.11.42.60.00

Други трансформатори, со моќ од 1 kVA до 16 kVA

27.11.43

Други трансформатори, со моќ поголема од 16 kVA

27.11.43.30.00
27.11.43.80.00
27.11.50

Трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ
од 16 kVA до 500 kVA
Трансформатори, неспомнати на друго место, со моќ
над 500 kVA
Баласти за сијалици и цевки со празнење; други
индуктори

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8504[.22(.10 + .90)]

парч.

8504 23

парч.

8504[.31(.21 + .29)]

парч.

8504 31 80

парч.

8504 32

парч.

8504 33

парч.

8504 34

27.11.50.13.00

Баласти за сијалици и цевки со празнење: индуктори

парч.

8504 10 20

27.11.50.15.00

Други баласти за сијалици и цевки со празнење

парч.

8504 10 80

27.11.50.30.00

Исправувачи (освен оние што се употребуваат
со телекомуникациските апарати, машините за
автоматска обработка на податоци и нивните единици)

парч.

8504 40 82

27.11.50.33.00

Полначи за акумулатори

парч.

8504 40 55

27.11.50.40.00

Единици за енергетско напојување на машини за
телекомуникациски апарати, машини за автоматска
обработка на податоци и нивни единици

парч.

8504 40 30

27.11.50.53.00

Инвертори со моќ до 7,5 kVA

парч.

8504 40 84

27.11.50.55.00

Инвертори со моќ над 7,5 kVA

парч.

8504 40 88

27.11.50.70.00

Други статички конвертори

парч.

8504 40 90

27.11.50.80.00

Индуктори (без индукциски намотки, намотки за
катодни цевки и лампи и цевки за празнење)

парч.

8504[.50(.20 + .95)]

27.11.61

Делови за електромотори и генератори

27.11.61.00.00
27.11.62
27.11.62.03.00
27.11.62.05.00
27.11.62.07.00
27.12
27.12.10

Делови за електромотори, генератори, електрични
генераторски агрегати и ротациони конвертори за
струја
Делови за трансформатори, индуктори и статички ко
нвертори
Делови за трансформатори и индуктори со феритни
јадра
Други делови за трансформатори и индуктори, освен
со феритни јадра
Делови на статички конвертори

t

8503[.00(.10 + .91 + .99)]

t

8504 90 11

t

8504[.90(.05 + .18)]

t

8504[.90(.91 + .99)]

Производство на апарати за дистрибуција и контрола
на електричната енергија
Електрични апарати за вклучување/исклучување
и заштита на електрични струјни кола, за напон
поголем од 1000 V

27.12.10.10.00

Осигурувачи за напон над 1 kV

парч.

8535 10

27.12.10.20.00

Автоматски прекинувачи на струјни кола за напон над
1 kV

парч.

8535[.21 + .29]

27.12.10.30.00

Изолациски разделувачи и склопки за напон над 1 kV

парч.

8535[.30(.10 + .90)]

27.12.10.40.00

Громобрани, ограничувачи на напон и пригушувачи на
бранови со висока фреквенција за напон над 1 kV

парч.

8535 40
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Главна
индустриска
група

Назив

27.12.10.90.00

Други прекинувачи за напон над 1 kV

27.12.21

Осигурувачи за напон помал или еднаков на 1000 V
Осигурувачи за напон до 1 kV и за јачина на струја до
10 А
Осигурувачи за напон до 1 kV и за јачина на струја од
10 А до 63 А
Осигурувачи за напон до 1 kV и за јачина на струја над
63 А
Автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни
кола за напон помал или еднаков на 1000 V
Автоматски прекинувачи на струјни кола, за напон до 1
kV и за јачина на струја до 63 А
Автоматски прекинувачи на струјни кола за напон до 1
kV и за јачина на струја над 63 А
Апарати за заштита на струјни кола, неспомнати на
друго место, за напон помал или еднаков на 1000 V
Други апарати за заштита на струјни кола, за напон до
1 kV и за јачина на струја до 16 А (освен осигурувачи и
автоматски прекинувачи)
Други електрични апарати за заштита на струјни кола,
за напон до 1 kV, за јачина на струја од 16 А до 125 А
(освен осигурувачи и автоматски прекинувачи)
Други електрични апарати за заштита на струјни кола,
за напон до 1 kV, за јачина на струја над 125 А (освен
осигурувачи и автоматски прекинувачи)

27.12.21.30.00
27.12.21.50.00
27.12.21.70.00
27.12.22
27.12.22.30.00
27.12.22.50.00
27.12.23
27.12.23.30.00

27.12.23.50.00

27.12.23.70.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8535 90

парч.

8536 10 10

парч.

8536 10 50

парч.

8536 10 90

парч.

8536 20 10

парч.

8536 20 90

парч.

8536 30 10

парч.

8536 30 30

парч.

8536 30 90

27.12.24

Релеи за напон помал или еднаков на 1000 V

27.12.24.33.00

Релеи за напон до 60 V, за јачина на струја до 2 А

парч.

8536 41 10

27.12.24.35.00

Релеи за напон до 60 V, за јачина на струја над 2 А

парч.

8536 41 90

27.12.24.50.00

Релеи за напон од 60 V до 1 kV

парч.

8536 49

парч.

8537 10 10

парч.

8537 10 91

парч.

8537 10 99

парч.

8537 20 91

парч.

8537 20 99

парч.

8538 10

Пултови и други основи со уреди за вклучување/
исклучување и заштита, со напон помал или еднаков
на 1000 V
Пултови за нумеричко управување, со вградена
машина за автоматска обработка на податоци, за
напон до 1 kV
Управувачи (контролори) со програмирачка меморија,
за напон до 1 kV
Други основи за електрично управување и
дистрибуција на електрична енергија, за напон до 1 kV
Пултови и други основи со уреди за вклучување/
исклучување и заштита, со напон над 1000 V
Пултови за нумеричко управување, за напон од 1 kV до
72,5 kV
Пултови за нумеричко управување, за напон над 72,5
kV
Делови за апарати за дистрибуција и контрола на
електрична енергија
Ормани, пултови, конзоли, плочи, маси и други основи
на уредите за управување со електрична енергија (без
приклучни уреди)

27.12.31

27.12.31.30.00
27.12.31.50.00
27.12.31.70.00
27.12.32
27.12.32.03.00
27.12.32.05.00
27.12.40
27.12.40.30.00
27.12.40.90.00
27.2

Други делови на апарати од HS 8535, 8536, 8537
AI

8538[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

Производство на батерии и акумулатори

27.20

Производство на батерии и акумулатори

27.20.11

Примарни ќелии и примарни батерии

27.20.11.00.00

Примарни ќелии и примарни батерии

174

t

парч.

8506[.10(.11 + .18 + .91 + .98) + .30 + .40 +
.50(.10 + .30 + .90) + .60 + .80(.05 + .80)]
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Главна
индустриска
група

Назив

27.20.12

Делови на примарни ќелии и примарни батерии

27.20.12.00.00

Делови на примарни батерии и ќелии

27.20.21
27.20.21.00.00
27.20.22
27.20.22.00.00
27.20.23

27.20.23.00.00
27.20.24
27.20.24.00.00
27.3
27.31
27.31.11
27.31.11.00.00
27.31.12
27.31.12.00.00
27.32

AI

Оловни акумулатори за задвижување на клипни мо
тори
Оловни акумулатори за задвижување на клипни
мотори
Оловни акумулатори освен за задвижување на
клипни мотори
Оловни акумулатори освен за задвижување на клипни
мотори
Никел-кадмиумови, никел-метал хибридни, литиумјонски, литиум-полимерни и други електрични акум
улатори
Никел-кадмиумови, никел-метал хибридни, литиумјонски, литиум полимерни и други електрични
акумулатори
Делови за електрични акумулатори, вклучувајќи сеп
аратори
Делови за електрични акумулатори, вклучувајќи
сепаратори
Производство на кабли и електроинсталациски
материјали
Фибер оптички кабли од поединечно обложени
оптички влакна
Фибер оптички кабли од поединечно обложени
оптички влакна, со или без проводници или конектори
Оптички влакна, снопови и кабли од оптички влакна
(освен оние кои се поединечно изолирани)
Оптички влакна, снопови и кабли од оптички влакна
(освен оние кои се поединечно изолирани)
Производство на други електронски и електрични
жици и кабли
Изолирана жица за намотки

27.32.11.00.00

Жица за намотки за електрична намена

27.32.12.00.00
27.32.13
27.32.13.40.00
27.32.13.80.00

kg

HS/CN-2015

8506 90

парч.; t

8507[.10(.20 + .80)]

парч.; t

8507[.20(.20 + .80)]

парч.; kg 8507[.30(.20 + .80) + .40 + .50 + .60 + .80]

kg

8507[.90(.30 + .80)]

t

8544 70

t

9001[.10(.10 + .90)]

t

8544[.11(.10 + .90) + .19]

t

8544 20

t

8544[.42(.10 + .90)]

t

8544[.49(.20 + .91 + .93 + .95 + .99)]

t

8544[.60(.10 + .90)]

Производство на кабли од оптички влакна

27.32.11

27.32.12

Единица
мерка

Коаксијални кабли и други коаксијални електрични
спроводници
Изолирани коаксијални кабли и други коаксијални
електрични проводници за пренос на податоци и
контрола, со или без конектори
Други електрични спроводници, за напон помал или
еднаков на 1000 V
Други електрични проводници со конектор, за напон
до 1000 V
Други електрични проводници без конектор, за напон
до 1000 V

27.32.14

Електрични спроводници за напон над 1000 V

27.32.14.00.00

Изолирани електрични кабли за напон над 1 kV (освен
коаксијални кабли и проводници, жичани и други
уреди за стартување на возила, авиони и бродови)

27.33

Производство на електроинсталациски материјал

27.33.11

Прекинувачи за напон помал или еднаков на 1000 V

27.33.11.00.00

Елекрична опрема за вклучување/исклучување на
струјни кола за напон до 1 kV (вклучувајќи ги тастерите
и ротирачките прекинувачи)(без релеи)
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8536[.50(.03 + .05 + .07 + .11 + .15 + .19 +
.80)]
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Главна
индустриска
група

Назив

27.33.12

Грла за електрични сијалици за напон помал или
еднаков на 1000 V

27.33.12.00.00

Сијалични грла, за напон до 1 kV
Електрични приклучоци, штекери и други уреди за
вклучување / исклучување и заштита на електрични
струјни кола, неспомнати на друго место
Штекери и вклучници за коаксијални кабли, за напон
до 1 kV
Штекери и вклучници за печатени кола, за напон до 1
kV
Штекери и вклучници за напон до 1 kV (освен за
коаксијални кабли и печатени кола)
Монтажни елементи за електрични струјни кола, за
напон до 1 kV
Приклучни и контактни елементи за жици и кабли, за
напон до 1 kV
Други уреди за поврзување во електрично струјно
коло, за напон до 1 kV

27.33.13
27.33.13.10.00
27.33.13.30.00
27.33.13.50.00
27.33.13.60.00
27.33.13.70.00
27.33.13.80.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8536[.61(.10 + .90)]

парч.

8536 69 10

парч.

8536 69 30

парч.

8536 69 90

парч.

8536 90 01

парч.

8536 90 10

парч.

8536[.70 + .90(.20 + .85)]

27.33.14

Електричен изолациски прибор, од пластични маси

27.33.14.10.00

Канали за електрични кабли, од пластични маси

t

3925 90 20

27.33.14.30.00

Изолациски прибор од пластични маси за електрични
машини, апарати или опрема (освен електрични
изолатори)

t

8547 20

27.4

AI

Производство на електрична опрема за осветлување

27.40

Производство на електрична опрема за осветлување

27.40.11

Затворени рефлекторски влошки со вградени сијал
ици

27.40.11.00.00

Затворени рефлекторски влошки, со вградени сијалици илј.парч. 8539 10

27.40.12
27.40.12.50.00

27.40.12.93.00

27.40.12.95.00

27.40.13
27.40.13.00.00
27.40.14
27.40.14.60.00
27.40.14.90.00
27.40.15

27.40.15.10.00
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Волфрам-халогени сијалици со нишки, освен
ултравиолетови и инфрацрвени
Волфрам-халогени сијалици со нишки (освен
ултравиолетови и инфрацрвени), за мотоцикли и
моторни возила
Волфрам-халогени сијалици со нишки (освен
ултравиолетови и инфрацрвени, за мотоцикли и
моторни возила), за напон над 100 V
Волфрам-халогени сијалици со нишки (освен
ултравиолетови и инфрацрвени, за мотоцикли и
моторни возила), за напон до 100 V
Сијалици со усвитена нишка, со моќ помала или
еднаква на 200 W, за напон поголем од 100 V,
неспомнати на друго место
Сијалици со усвитена нишка, со моќ до 200 W, за напон
над 100 V, неспомнати на друго место
Електрични сијалици со усвитена нишка, неспомнати
на друго место
Други сијалици со усвитена нишка за мотоцикли или
други моторни возила
Сијалици со усвитена нишка, неспомнати на друго
место
Електрични сијалици со празнење; ултравиолетови
и инфрацрвени електрични сијалици; лачни
електрични сијалици
Сијалици со празнење (освен ултравиолетови
сијалици), флуоросцентни, со усвитена катода, со две
подножја на краевите

илј.парч. 8539 21 30

илј.парч. 8539 21 92

илј.парч. 8539 21 98

илј.парч. 8539[.22(.10 + .90)]

илј.парч. 8539 29 30
илј.парч. 8539[.29(.92 + .98)]

илј.парч. 8539 31 10
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

27.40.15.30.00

Сијалици со празнење (освен ултравиолетови
сијалици и сијалици со две подножја на краевите),
флуоросцентни, со усвитена катода

илј.парч. 8539 31 90

27.40.15.50.00

Други сијалици со празнење (освен ултравиолетови)

илј.парч. 8539[.32(.20 + .90) + .39]

27.40.15.70.00
27.40.21

27.40.21.00.00
27.40.22
27.40.22.00.00

Ултравиолетови и инфрацрвени сијалици, лачни
сијалици
Преносни електрични сијалици со сопствен извор на
енергија (на пр. суви батерии, акумулатори или елек
тромагнети)
Преносни електрични сијалици со сопствен извор на
енергија како суви батерии, акумулатори или магнети
(освен за велосипеди или моторни возила)
Електрични ламби за на маса, покрај кревет или за
на под
Електрични ламби за на маса, покрај кревет или за на
под

27.40.23

Неелектрични ламби и светлечки тела

27.40.23.00.00

Неелектрични ламби и светлечки тела

27.40.24

Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и сли
чно

27.40.24.00.00

Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично

27.40.25
27.40.25.00.00

Лустери и други електрични тавански и ѕидни
светлечки тела
Лустери и други електрични тавански и ѕидни
светлечки тела (освен за осветлување на јавни
отворени простори)

27.40.31

Фотографски флеш-сијалици, флеш-коцки и слично

27.40.31.00.00

Фотографски флеш-сијалици, флеш-коцки и слично

27.40.32

Сетови за осветлување на новогодишни елки

27.40.32.00.00

Сетови за осветлување на новогодишни елки

27.40.33

Рефлектори за отворени простори

27.40.33.00.00

Рефлектори за отворени простори

27.40.39

27.40.39.10.00

27.40.39.30.00
27.40.41

27.40.41.00.00
27.40.42
27.40.42.30.00

27.40.42.50.00

Други светлечки тела и опрема за осветлување,
неспомнати на друго место
Опрема за осветлување и за визуелна сигнализација,
за моторни возила (освен електрични сијалици
со нишки или електрични сијалици со празнење,
затворени рефлекторски влошки со вградени сијалици,
ултравиолетови, инфрацрвени сијалици и лачни
сијалици)
Други електрични ламби и опрема за осветлување од
пластични маси и други материјали, за сијалици со
нишки и со флуоресцентни цевки
Делови за електрични сијалици со нишки и со празн
ење
Делови за сијалици со нишки или со празнење
(вклучувајќи и затворени рефлекторски влошки со
вградени сијалици, ултравиолетови или инфрацрвени
сијалици, лачни сијалици)

илј.парч. 8539[.41 + .49]

илј.парч. 8513 10

парч.

9405[.20(.11 + .40 + .50 + .91 + .99)]

парч.

9405 50

парч.

9405[.60(.20 + .80)]

парч.

9405[.10(.21 + .40 + .50 + .91 + .98)]

парч.

9006 69 00b

парч.

9405 30

парч.

9405 40 10

kg

парч.

8512 20

9405[.40(.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)]

kg

8539[.90(.10 + .90)]

kg

8513 90

kg

9405 99

Делови за светлечки тела и опрема за осветлување
Делови за преносни електрични сијалици со сопствен
извор на енергија како суви батерии, акумулатори или
магнети (освен за велосипеди или моторни возила)
Делови за сијалици (освен од стакло или пластика) и
опрема за осветлување, осветлени знаци, осветлени
плочки со имиња и слично, неспомнати на друго место
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27.5

Главна
индустриска
група
CD

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Производство на уреди за домаќинството

27.51

Производство на електрични апарати за
домаќинството

27.51.11

Фрижидери и замрзнувачи за домаќинствата

27.51.11.10.00

Комбинации на фрижидери и замрзнувачи со посебни
надворешни врати

парч.

8418[.10(.20 + .80)]

27.51.11.33.00

Фрижидери за домаќинствата (освен за вградување)

парч.

8418[.21(.10 + .51 + .91 + .99) + .29]

27.51.11.35.00

Компресиони фрижидери за вградување

парч.

8418 21 59

парч.

8418[.30(.20 + .80)]

парч.

8418[.40(.20 + .80)]

парч.

8422 11

парч.

8450[.11(.11 + .19 + .90) + .12 + .19] + 8451
21

парч.

6301 10

парч.

8414 51

парч.

8414 60

парч.

8508 11

27.51.11.50.00
27.51.11.70.00

Замрзнувачи во облик на сандаци за длабоко
замрзнување, со капацитет до 800 l
Замрзнувачи, вертикални, за длабоко замрзнување, со
капацитет до 900 l

27.51.12

Машини за миење садови за домаќинствата

27.51.12.00.00

Машини за миење садови за домаќинствата

27.51.13

Машини за перење и сушење алишта за домаќинст
вата

27.51.13.00.00

Машини за перење и сушење алишта за домаќинствата

27.51.14

Електрични ќебиња

27.51.14.00.00

Електрични ќебиња

27.51.15
27.51.15.30.00
27.51.15.80.00
27.51.21
27.51.21.23.00

Вентилатори и отстранувачи на мирис за домаќинст
вата
Вентилатори за на маса, под, ѕид, прозорци, за таван
или покрив, со вграден електромотор, со моќ до 125 W
Отстранувачи на мирис, со хоризонтална страница до
120 cm
Електромеханички апарати за домаќинствата, со
вграден електромотор
Правосмукалки со вграден електромотор со сила до
1500 W, со вреќа за прав, со капацитет до 20 l

27.51.21.25.00

Други правосмукалки со вграден електромотор

парч.

8508 19

27.51.21.70.00

Апарати за мелење, мешање и сечење храна,
соковници за овошје и зеленчук

парч.

8509 40

27.51.21.90.00

Други електромеханички апарати

t; парч.

8509 80

Апарати за бричење, потстрижување и депилирање,
со вграден електромотор
Апарати за бричење, потстрижување и депилирање, со
вграден електромотор
Електротермички апарати за уредување на коса и
апарати за сушење раце; електрични пегли на пареа

парч.

8510[.10 + .20 + .30]

27.51.23.10.00

Апарати за сушење коса

парч.

8516 31

27.51.23.30.00

Други апарати за уредување коса

парч.

8516 32

27.51.23.50.00

Апарати за сушење раце

парч.

8516 33

27.51.23.70.00

Електрични пегли на пареа

парч.

8516 40

27.51.24

Други електротермички апарати

27.51.24.10.00

Други правосмукалки (освен оние со вграден
електромотор)

парч.

8508 60

27.51.24.30.00

Електрични апарати за подготвување кафе или чај

парч.

8516 71

27.51.24.50.00

Електрични тостери

парч.

8516 72

27.51.24.90.00

Други електротермички апарати за домаќинствата

парч.

8516[.79(.20 + .70)]

27.51.22
27.51.22.00.00
27.51.23
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

27.51.25

Електрични проточни или акумулациони грејачи на
вода и потопувачки грејачи

27.51.25.30.00

Електрични бојлери, проточни

парч.

8516 10 11

27.51.25.60.00

Електрични акумулациони бојлери и потопувачки
грејачи (освен проточни бојлери)

парч.

8516 10 80

27.51.26

Електрични грејачи на простории и подови

27.51.26.30.00

Електрични термоакумулациони печки

парч.

8516 21

27.51.26.50.00

Електрични радијатори, наполнети со течност,
електрични конвекторски грејни тела и електрични
грејни тела, со вграден вентилатор

парч.

8516[.29(.10 + .50 + .91)]

27.51.26.90.00

Други електрични грејни тела за простории

парч.

8516 29 99

27.51.27

Микробранови печки

27.51.27.00.00

Микробранови печки за домаќинствата

парч.

8516 50

27.51.28

Други електрични печки; шпорети, решоа и плочи за
готвење; скари и ражни

27.51.28.10.00

Електрични шпорети за домаќинствата

парч.

8516 60 10

27.51.28.30.00

Електрични решоа и комбинирани плочи за готвење,
за домаќинствата

парч.

8516 60 50

27.51.28.50.00

Електрични скари и ражни, за домаќинствата

парч.

8516 60 70

27.51.28.70.00

Електрични печки за вградување, за домаќинствата

парч.

8516 60 80

27.51.28.90.00

Други електрични печки, за домаќинствата

парч.

8516 60 90

27.51.29

Електрични грејачи отпорници

27.51.29.00.00

Електрични грејачи отпорници

27.51.30

Делови за електрични апарати за домаќинствата

27.51.30.10.00

Делови за правосмукалки

27.51.30.30.00
27.51.30.50.00
27.51.30.70.00
27.52
27.52.11
27.52.11.13.00

27.52.11.15.00
27.52.11.90.00
27.52.12

27.52.12.34.00
27.52.12.50.00
27.52.12.70.00

Делови на електромеханички апарати за
домаќинствата со вграден мотор (освен
правосмукалки)
Делови на апарати за бричење и потстрижување, со
вграден електромотор
Делови на апарати од HS 8516
Производство на неелектрични апарати за
домаќинството
Неелектрични апарати за готвење и греење на оброци
за домаќинствата од железо, челик или бакар
Шпорети и апарати за готвење и греење оброци, на гас
(или на гас и на други горива), со рерна, од железо или
од челик
Шпорети и други апарати за готвење и греење оброци,
на гас (или на гас и на други горива), без рерна, од
железо или од челик
Други неелектрични апарати за готвење и греење
оброци, од железо, челик или бакар
Други грејачи за простории за домаќинствата, на гас
или комбинирани на гас и други горива, на течни или
цврсти горива
Печки за загревање на простории, шпорети,
решеткасти огништа, кујнски печки, печки на гас, или
на гас и на други горива, од железо или од челик
Печки за загревање на простории, на течни горива, од
железо или од челик
Печки за загревање на простории, на цврсти горива, од
железо или челик
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t

8516[.80(.20 + .80)]

t

8508 70

t

8509 90

t

8510 90

t

8516 90

парч.

7321 11 10

парч.

7321 11 90

парч.

7321[.12 + .19] + 7418 10 10

парч.

7321 81

парч.

7321 82

парч.

7321 89
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Главна
индустриска
група

Неелектрични грејачи на воздух и дистрибутери на
топол воздух, неспомнати на друго место, од железо
или челик
Неелектрични грејачи на воздух и дистрибутери на
топол воздух, неспомнати на друго место, од железо
или од челик
Неелектрични проточни и акумулациони грејачи на в
ода
Неелектрични проточни и акумулациони грејачи на
вода
Делови на печки, шпорети и слични неелектрични
апарати за домаќинствата
Делови на печки, шпорети, грејачи за чинии и слични
неелектрични апарати за домаќинствата, од железо
или челик

27.52.13

27.52.13.00.00
27.52.14
27.52.14.00.00
27.52.20
27.52.20.00.00
27.9

Назив

AI

Производство на друга електрична опрема

27.90.11

Електрични машини и апарати со посебни функции

27.90.12
27.90.12.30.00

27.90.12.80.00

27.90.13

HS/CN-2015

парч.

7322 90

парч.

8419[.11 + .19]

t; парч.

7321 90

Производство на друга електрична опрема

27.90

27.90.11.50.00

Единица
мерка

Електрични машини со функција за превод или речник;
антенски засилувачи и други електрични машини и
апарати со посебни функции, неспомнати на друго
место (освен солариуми, ламби за сончање и слични
апарати за сончање)
Електрични изолатори; изолационен прибор за
електрични машини и опрема; електрични цевки
Електрични изолатори (освен од стакло или керамика)
Изолациски прибор, освен од стакло и керамика; за
машини, апарати и електрични инсталации; цевки
за електрични проводници и спојници за нив, од
неблагородни метали обложени со изолациски
материјал
Јаглени електроди и други производи од графит и
друг јаглен за употреба во електротехниката

парч.

kg

8543[.70(.10 + .30 + .60 + .90)]

8546[.90(.10 + .90)]

kg; парч. 8547 90

27.90.13.30.00

Јаглени електроди, за печки

kg

8545 11

27.90.13.50.00

Јаглени електроди (освен за печки)

kg

8545 19

27.90.13.70.00

Јаглени четкички

kg

8545 20

kg

8545[.90(.10 + .90)]

kg

8531[.20(.40 + .95)]

kg

8531 20 20

kg

8531[.80(.20 + .95)]

27.90.13.90.00
27.90.20
27.90.20.20.00
27.90.20.50.00
27.90.20.80.00

27.90.31
27.90.31.09.00
27.90.31.18.00
27.90.31.45.00
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Производи од графит или друг јаглен, неспомнати на
друго место, за употреба во електротехниката
Индикаторски табли со уреди со течен кристал или
диоди за емитување светлина; апарати за електрична,
звучна или визуелна сигнализација
Индикаторски табли со вградени уреди со течни
кристали (LCD)
Индикаторски табли со диоди за емитување светлина
(LED)
Електрични уреди за звучна и визуелна сигнализација,
неспомнати на друго место
Електрични машини и апарати за лемење, калење и
заварување, електрични машини и апарати за врело
прскање на метали или синтерување на метални
карбиди
Лемилки и пиштоли за лемење
Машини и апарати за лемење и калење, неспомнати
на друго место
Електрични машини и апарати за електроотпорно
заварување на метали

парч.

8515 11

парч.

8515 19

парч.

8515[.21 + .29]
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27.90.31.54.00
27.90.31.63.00
27.90.31.72.00
27.90.31.81.00
27.90.31.91.00

27.90.32
27.90.32.00.00
27.90.33

27.90.33.30.00

27.90.33.50.00

27.90.33.70.00
27.90.33.90.00

27.90.40

Главна
индустриска
група

Назив
Машини и апарати за заварување на метали со
електролак (вклучувајќи и лак на плазма), автоматски и
полуавтоматски
Други машини и апарати за рачно заварување со
електролак, со обложени електроди
Други машини и апарати за рачно заварување со
електролак
Електрични машини и апарати за заварување/прскање
на метали, неспомнати на друго место
Електрични машини и апарати за заварување на
термопластични материјали
Делови за електрични машини и апарати за лемење,
калење и заварување, електрични машини и апарати
за врело прскање на метали или синтерување на
метални карбиди
Делови за машини и апарати од HS 8515
Делови за друга електрична опрема; електрични
делови на машини или апарати, неспомнати на друго
место
Делови на електрична опрема за сигнализација,
сигурност, управување или контрола на сообраќајот
на железнички пруги, трамвајски пруги, друмови,
внатрешни водени патишта, паркиралишта,
пристанишни инсталации или аеродроми
Делови на електрични апарати за звучна или визуелна
сигнализација, (на пр. ѕвона, сирени, индикаторски
табли, алармни апарати за заштита од пожари или
кражби)
Делови на електрични машини и уреди, со посебни
функции, неспомнати на друго место
Електрични делови за машини и апарати, неспомнати
на друго место
Друга електрична опрема, неспомната на друго
место, вклучувајќи електромагнети, електромагнетни
квачила и кочници, електромагнетни глави за
кревање, електрични акцелератори на честички,
сигнал генератори

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8515 31

парч.

8515[.39(.13 + .18)]

парч.

8515 39 90

парч.

8515 80 10

парч.

8515 80 90

t

8515 90

kg

8530 90

kg

8531[.90(.20 + .85)]

kg

8543 90

kg

8548[.90(.20 + .90)]

27.90.40.10.00

Акцелератори на честички

kg

8543 10

27.90.40.30.00

Сигнал генератори

kg

8543 20

парч.

8505 20

27.90.40.50.00

27.90.40.60.00

27.90.40.70.00
27.90.51

27.90.51.00.00
27.90.52
27.90.52.20.00
27.90.52.40.00

Електромагнетни спојници, менувачи на брзина и
сопирачки
Електромагнети и електромагнетски стегачки глави
и нивни делови (освен магнети за медицинска
употреба), електромагнетски или перманентни
магнетски стегачки глави и слично, и нивни делови
Кревети за сончање, ламби за сончање и слична
опрема за сончање
Непроменливи кондензатори за употреба во струјни
кола со фреквенција од 50/60 Hz и со реактивна сила
поголема или еднаква на 0,5 kvar
Непроменливи кондензатори со фреквенција од 50/60
Hz, за употреба во струјни кола, со реактивна сила
поголема или еднаква на 0,5 kvаr

kg

парч.; t

8505[.90(.20 + .50 + .90)]

8543 70 50

парч.

8532 10

парч.

8532[.21 + .22]

парч.

8532[.23 + .24 + .25 + .29]

Други непроменливи кондензатори
Непроменливи електрични кондензатори, од тантал
или електролитички алуминиум
Други непроменливи електрични кондезатори,
неспомнати на друго место
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Главна
индустриска
група

Назив
Променливи или прилагодливи (однапред
прилагодени) кондензатори
Променливи или прилагодливи (однапред
прилагодени) кондензатори

27.90.53
27.90.53.00.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8532 30

27.90.60

Електрични отпорници, освен грејни отпорници

27.90.60.35.00

Други непроменливи отпорници, со моќ до 20 W

парч.

8533 21

27.90.60.37.00

Други непроменливи отпорници, со моќ над 20 W

парч.

8533 29

27.90.60.55.00

Променливи жичани отпорници, со моќ до 20 W

парч.

8533 31

27.90.60.57.00

Променливи жичани отпорници, со моќ над 20 W

парч.

8533 39

парч.

8533[.10 + .40(.10 + .90)]

Непроменливи јаглени отпорници, композициони или
слоевити, други променливи отпорници, (вклучувајќи
реостати и потенциометри)
Електрична опрема за сигнализација, сигурност,
управување или контрола на сообраќајот на
железнички пруги, трамвајски пруги, друмови,
внатрешни водни патишта, паркиралишта,
пристанишни инсталации или аеродроми
Електрична опрема за сигнализација, сигурност,
управување или контрола на сообраќајот на
железнички пруги или трамвајски пруги
Електрична опрема за сигнализација, сигурност,
управување или контрола на патнички сообраќај,
внатрешни водени патишта, паркиралишта,
пристанишни инсталации или аеродроми

27.90.60.80.00

27.90.70

27.90.70.10.00

27.90.70.30.00
27.90.81

Делови за електрични кондензатори, променливи или
прилагодливи
Делови за електрични отпорници, реостати и потенц
иометри
Делови на електрични отпорници, реостати и
потенциометри

27.90.82
27.90.82.00.00

BB

Производство на мотори и турбини, освен мотори за
авиони и моторни возила

28.11.11

Вонбродски мотори за придвижување на пловила

28.11.11.00.00

Вонбродски мотори за придвижување на пловила

28.11.13
28.11.13.11.00

28.11.13.15.00

182

kg; парч. 8533 90

Производство на машини за општа намена

28.11

28.11.12.00.00

kg; парч. 8532 90

Производство на машини и уреди, неспомнати
на друго место

28

28.11.12

kg; парч. 8530 80

Делови за електрични кондензатори

27.90.81.00.00

28.1

kg; парч. 8530 10

Клипни мотори на палење со помош на свеќички, за
движење на пловила; други мотори
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на свеќички, со наизменично или ротационо
движење на клипот, за придвижување на пловила
(освен вонбродски мотори), и за друга намена (освен
авионски мотори и мотори за возила од поглавието 87
од CN)
Други клипни мотори со внатрешно согорување, со
палење со помош на компресија
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), со моќ до 200 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), со моќ од 200 kW до 1000 kW

парч.

8407[.21(.10 + .91 + .99)]

парч.

8407[.29 + .90(.10 + .50 + .80 + .90)]

парч.

8408[.10(.23 + .27 + .31 + .39 + .41 + .49)]

парч.

8408[.10(.51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79)]
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28.11.13.19.00

28.11.13.20.00

28.11.13.31.00

28.11.13.33.00

28.11.13.35.00

28.11.13.37.00

28.11.13.53.00

28.11.13.55.00

28.11.13.57.00

28.11.13.73.00

28.11.13.75.00

Главна
индустриска
група

Назив
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), со моќ поголема од 1000 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за шински возила
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ до 15 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 15 до
30 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 30 до
50 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 50 до
100 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 100 до
200 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 200 до
300 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 300 до
500 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полу-дизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ од 500 до
1000 kW
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизел или полудизел
мотори), за употреба во индустријата, со моќ над 1000
kW

28.11.21

Турбини на пареа

28.11.21.60.00

Турбини на водена пареа и други парни турбини

28.11.22

Хидраулични турбини и водни кола

28.11.22.00.00

Хидраулични турбини и водени кола

28.11.23

Гасни турбини, освен турбомлазни и
турбопропелерни

28.11.23.00.00

Гасни турбини, освен турбомлазни и турбопропелерни

28.11.24

Турбини на ветер

28.11.24.00.00

Турбини на ветер

28.11.31

Делови за парни турбини

28.11.31.00.00

Делови за парни турбини

28.11.32
28.11.32.00.00

Делови за хидраулични турбини и водни кола,
вклучувајќи и регулатори
Делови за хидраулични турбини и водени кола,
вклучувајќи и регулатори
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Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8408[.10(.81 + .89 + .91 + .99)]

парч.

8408 90 21

парч.

8408 90 41

парч.

8408 90 43

парч.

8408 90 45

парч.

8408 90 47

парч.

8408 90 61

парч.

8408 90 65

парч.

8408 90 67

парч.

8408 90 81

парч.

8408[.90(.85 + .89)]

kW

8406[.10 + .81 + .82]

kW

8410[.11 + .12 + .13]

kW

8411[.81 + .82(.20 + .60 + .80)]

парч.

8502 31

t

8406[.90(.10 + .90)]

t

8410 90
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28.11.33
28.11.33.00.00
28.11.41

28.11.41.00.00
28.11.42
28.11.42.00.00
28.12
28.12.11
28.12.11.30.00
28.12.11.80.00

Главна
индустриска
група

Назив
Делови за гасни турбини освен турбомлазни и турбо
пропелерски
Делови за гасни турбини, освен турбомлазни и
турбопропелерни
Делови за клипни мотори со внатрешно согорување,
на палење со помош на свеќички, освен за мотори на
воздухоплови
Делови за клипни мотори со внатрешно согорување,
на палење со помош на свеќички (бензиски мотори),
освен за мотори на воздухоплови

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

8411 99

kg

8409 91

kg

8409 99

Делови за други мотори, неспомнати на друго место
Делови за клипни мотори со внатрешно согорување,
на палење со помош на компресија (дизел или
полудизел мотори)
Производство на хидраулични погонски уреди
(хидраулична опрема)
Хидраулични и пневматски мотори со линеарно
движење (цилиндри)
Хидраулични мотори, со линеарно движење
(цилиндри)
Пневматски мотори, со линеарно движење
(вклучувајќи и цилиндри)

парч.

8412 21 80

парч.

8412 31

парч.

8412[.29(.81 + .89) + .39 + .80(.10 + .80)]

28.12.12

Ротациони хидраулични и пневматски мотори

28.12.12.00.00

Ротациони хидраулични и пневматски мотори

28.12.13

Хидраулични пумпи

28.12.13.20.00

Хидраулични пумпи (клипни)

парч.

8413 50 61

28.12.13.50.00

Хидраулични пумпи (запчести)

парч.

8413 60 31

28.12.13.80.00

Хидраулични пумпи (крилни)

парч.

8413 60 61

28.12.14

Хидраулични и пневматски вентили
t

8481 10 05

t

8481 20 10

t

8481 20 90

парч.

8413 50 20

парч.

8413 60 20

28.12.14.20.00
28.12.14.50.00

Вентили за намалување на притисок комбинирани со
филтри или лубрикати
Вентили за контрола на маслено-хидраулични
трансмисии

28.12.14.80.00

Вентили за контрола на пневматски трансмисии

28.12.15

Хидраулични агрегати

28.12.15.30.00
28.12.15.80.00

Хидраулични единици за потиснување со наизменично
движење, со пумпи
Хидраулични единици за потиснување со ротационо
движење, со пумпи

28.12.16

Хидраулични системи

28.12.16.30.00

Хидраулични системи со цилиндри како погони

парч.

8412 21 20

28.12.16.80.00

Хидраулични системи со погони различни од цилиндри

парч.

8412 29 20

28.12.20

Делови за хидраулична опрема

28.12.20.00.00

Делови за хидраулична опрема

28.13

Производство на други пумпи и компресори

28.13.11

28.13.11.05.00
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Пумпи за гориво, подмачкување, разладни медиуми
и бетон
Пумпи опремени или дизајнирани да бидат опремени
со мерни уреди, за точење на гориво или мазиво,
што се употребуваат на бензинските станици или во
гаражите

t

парч.

8412[.90(.20 + .40 + .80)]

8413 11
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

28.13.11.25.00

Пумпи опремени или дизајнирани да бидат опремени
со мерни уреди, за точење на течности (освен пумпи за
точење на гориво или мазиво, што се употребуваат на
бензинските станици или во гаражите)

парч.

8413 19

28.13.11.45.00

Рачни пумпи за течности

парч.

8413 20

28.13.11.65.00

Пумпи за гориво, мазиво и ладење, за мотори со
внатрешно согорување

парч.

8413[.30(.20 + .80)]

28.13.11.85.00

Пумпи за бетон

парч.

8413 40

28.13.12

Други пумпи за потиснување со наизменично
движење, за течности

28.13.12.20.00

Дозатори и мешалки

парч.

8413 50 40

парч.

8413 50 69

парч.

8413 50 80

Шифра

28.13.12.50.00
28.13.12.80.00
28.13.13

Други клипни пумпи, со линеарно движење
(цилиндри)
Други пумпи, за потиснување, со наизменично
движење (мембрански пумпи)
Други пумпи за потиснување со ротационо движење,
за течности

HS/CN-2015

28.13.13.20.00

Ротациони пумпи за течности, запчести пумпи

парч.

8413 60 39

28.13.13.40.00

Ротациони пумпи за течности, крилни пумпи

парч.

8413 60 69

28.13.13.60.00

Ротациони пумпи за течности, навојно вретенести
пумпи

парч.

8413 60 70

28.13.13.80.00

Други ротациони пумпи за течности

парч.

8413 60 80

28.13.14

Други центрифугални пумпи за течности; други пумпи

28.13.14.13.00

Потопни пумпи, со едно ниво

парч.

8413 70 21

28.13.14.15.00

Потопни пумпи, со повеќе нивоа

парч.

8413 70 29

парч.

8413 70 30

парч.

8413 70 35

парч.

8413 70 45

парч.

8413 70 51

парч.

8413 70 59

парч.

8413 70 65

парч.

8413 70 75

28.13.14.17.00
28.13.14.20.00
28.13.14.30.00

28.13.14.51.00

28.13.14.53.00
28.13.14.55.00
28.13.14.60.00

Погонски пумпи за грејни системи и снабдување со
топла вода
Центрифугални пумпи за течности, со еден излез, со
дијаметар до 15 mm
Канални пропелерски пумпи и странични канални
пумпи, со надворешен дијаметар што надминува 15
mm
Центрифугални пумпи, со надворешен дијаметар
што надминува 15 mm, еднофазни, еднонасочни, со
моноблок
Центрифугални пумпи, со надворешен дијаметар што
надминува 15 mm, еднофазни, еднонасочни, освен со
моноблок
Центрифугални пумпи, со надворешен дијаметар што
надминува 15 mm, еднофазни, повеќенасочни
Центрифугални пумпи, со надворешен дијаметар што
надминува 15 mm, повеќефазни

28.13.14.71.00

Други центрифугални пумпи, еднофазни

парч.

8413 70 81

28.13.14.75.00

Други центрифугални пумпи, повеќефазни

парч.

8413 70 89

28.13.14.80.00

Пумпи за течности, елеватори за течности

парч.

8413[.81 + .82]

28.13.21

Вакуум пумпи
парч.

8414[.10(.25 + .81)]

парч.

8414[.10(.20 + .89)]

парч.

8414[.20(.20 + .80)]

28.13.21.70.00
28.13.21.90.00

Пумпи со подвижен погон, молекуларни пумпи,
ротациони пумпи, пумпи за дифузија, крио пумпи и
апсорпциони пумпи
Вакуум-пумпи, други, освен пумпи со подвижен погон
и пумпи за дифузија

28.13.22

Воздушни пумпи на рачен и ножен погон

28.13.22.00.00

Воздушни пумпи на рачен или ножен погон
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Главна
индустриска
група

Назив

28.13.23

Компресори за разладни уреди

28.13.23.00.00

Компресори за разладни уреди

28.13.24
28.13.24.00.00

Воздушни компресори, вградени на шасија на прик
олка
Воздушни компресори, вградени на шасија на
приколки

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8414[.30(.20 + .81 + .89)]

парч.

8414[.40(.10 + .90)]

28.13.25

Турбокомпресори

28.13.25.30.00

Турбокомпресори, еднофазни

парч.

8414 80 11

28.13.25.50.00

Турбокомпресори, повеќефазни

парч.

8414 80 19

28.13.26

Осцилаторни потисни компресори
парч.

8414 80 22

парч.

8414 80 28

парч.

8414 80 51

парч.

8414 80 59

парч.

8414 80 73

парч.

8414 80 75

парч.

8414 80 78

парч.

8414 80 80

28.13.26.30.00
28.13.26.50.00
28.13.26.70.00
28.13.26.90.00
28.13.27
28.13.27.30.00
28.13.27.53.00
28.13.27.55.00

Осцилаторни потисни компресори кои создаваат
притисок до 15 бари, со проток до 60 m3/час
Осцилаторни потисни компресори кои создаваат
притисок до 15 бари, со проток над 60 m3/час
Осцилаторни потисни компресори кои создаваат
притисок поголем од 15 бари, со проток до 120 m3/час
Осцилаторни потисни компресори кои создаваат
притисок поголем од 15 бари, со проток над 120 m3/час
Ротациони потисни компресори, со една или повеќе
оски
Ротациони потисни компресори со една оска
Ротациони потисни компресори со повеќе оски,
навојни
Други ротациони потисни компресори со повеќе
осовини, освен навојни

28.13.28

Други компресори

28.13.28.00.00

Воздушни пумпи и вентилациони или рециркулациони
отсранувачи на мирис со вграден вентилатор, со или
без филтери, со максимална хоризонтална страна
поголема или еднаква на 120 cm (освен вакуумски
пумпи, воздушни пумпи на рачен или ножен погон и
компресори)

28.13.31

Делови за пумпи; елеватори на течности

28.13.31.00.00

Делови за пумпи и елеватори на течности

28.13.32
28.13.32.00.00
28.14
28.14.11
28.14.11.20.00

28.14.11.40.00
28.14.11.60.00

Делови на воздушни и вакуум пумпи, воздушни и
гасни компресори и вентилатори
Делови за воздушни и вакуум-пумпи, воздушни и гасни
компресори и вентилатори

t

8413[.91 + .92]

t

8414 90

t

8481 10 19

t

8481 10 99

t

8481[.30(.91 + .99)]

Производство на други славини и вентили
Вентили за намалување на притисок, контролни и
сигурносни вентили
Вентили за намалување на притисок, од леано
железо или од челик, некомбинирани со филтри или
подмачкувачи
Вентили за намалување на притисок, освен од леано
железо или од челик, некомбинирани со филтри или
подмачкувачи
Неповратни вентили за цевки, бојлери, резервоари и
слично

28.14.11.70.00

Вентили за пневматски и внатрешни гуми

t

8481 80 40

28.14.11.80.00

Сигуроносни или преливни вентили за цевки, бојлери,
резервоари и слично

t

8481[.40(.10 + .90)]

186

Dr`aven zavod za statistika

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

28.14.12

28.14.12.33.00
28.14.12.35.00
28.14.12.53.00
28.14.12.55.00
28.14.13
28.14.13.13.00
28.14.13.15.00

Главна
индустриска
група

Назив
Славини, вентили за садопери, мијалници, бидеа,
кади и слични предмети; славини за радијатори за
централно греење
Славини и вентили за мешање на ладна и топла вода,
за садопери, мијалници, бидеа, котлиња за вода, кади
и слично
Друга санитарна водопроводна арматура
Термостатски вентили за радијатори за централно
греење
Вентили за радијатори за централно греење (освен
термостатски вентили)
Вентили за регулирање и контрола на процеси,
тркалезни и други вентили
Вентили за регулирање на температура (освен
термостатски вентили за радијатори за централно
греење)
Други вентили за регулирање (освен за регулирање на
температура)

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

8481 80 11

t

8481 80 19

t

8481 80 31

t

8481 80 39

t

8481 80 51

t

8481 80 59

28.14.13.33.00

Занусни вентили од леано железо

t

8481 80 61

28.14.13.35.00

Занусни вентили од челик

t

8481 80 63

28.14.13.37.00

Други занусни вентили

t

8481 80 69

28.14.13.53.00

Топчести вентили од леано железо

t

8481 80 71

28.14.13.55.00

Топчести вентили од челик

t

8481 80 73

28.14.13.57.00

Топчести вентили, други

t

8481 80 79

28.14.13.73.00

Вентили со пловка или чеп

t

8481 80 81

28.14.13.75.00

Крилести вентили

t

8481 80 85

28.14.13.77.00

Мембрански вентили

t

8481 80 87

28.14.13.80.00

Други вентили

t

8481 80 99

28.14.20

Делови на славини, вентили и слични производи

28.14.20.00.00

Делови за славини, вентили и слични производи

t

8481 90

28.15

Производство на лежишта, преносници, како и
преносни и погонски елементи

28.15.10

Топчести и валчести лежишта

28.15.10.30.00

Топчести лежишта

t

8482[.10(.10 + .90)]

28.15.10.53.00

Конусно-валчести лежишта, вклучувајќи и склопови од
внатрешен прстен и монтирани валјаци

t

8482 20

28.15.10.55.00

Сферно-валчести лежишта (бочвести)

t

8482 30

28.15.10.57.00

Цилиндрично-валчести лежишта (освен игличестовалчести лежишта)

t

8482 50

28.15.10.70.00

Иглесто-валчести лежишта

t

8482 40

t

8482 80

t

7315 11 10

t

7315 11 90

t

7315 12

28.15.10.90.00
28.15.21
28.15.21.30.00
28.15.21.50.00
28.15.21.70.00

Лагерски и валчести лежишта (вклучувајќи и
комбинирани лагерско-валчести лежишта),
неспомнати на друго место
Преносни членковидни синџири, од железо или
челик
Валчести преносни синџири за велосипеди и
мотоцикли, од железо или од челик
Други валчести преносни синџири, од железо или од
челик
Преносни членковидни синџири (освен валчести
синџири), од железо или од челик
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

28.15.22

Преносни оски (вклучувајќи брегасти и коленести
оски) и колена

28.15.22.30.00

Брегасти и коленести оски

t

8483[.10(.21 + .25 + .29)]

28.15.22.50.00

Кардански оски

t

8483 10 50

28.15.22.70.00

Други оски

t

8483 10 95

28.15.23

Куќишта за лежишта и лизгачки лежишта

28.15.23.30.00

Куќишта со вградени лагерски или валчести лежишта

t

8483 20

t

8483[.30(.32 + .38 + .80)]

t

8483 40 21

t

8483 40 23

t

8483 40 25

Куќишта за лежишта без вградени лагерски или
валчести лежишта, лизгачки лежишта
Запчаници; топчести и валчести вретена; менувачки
кутии и други менувачи на брзини
Запчести менувачки кутии за неподвижна опрема,
гребенести и хеликоидни
Запчести менувачки кутии за неподвижна опрема,
цилиндрични и цилиндрично/гребенести
Запчести менувачки кутии за неподвижна опрема,
полжавести

28.15.23.50.00
28.15.24
28.15.24.32.00
28.15.24.33.00
28.15.24.34.00
28.15.24.40.00

Други запчести менувачки кутии

t

8483 40 29

28.15.24.50.00

Менувачки кутии и други менувачи на брзини за
машини, копнени и водени возила

t

8483[.40(.51 + .59)]

28.15.24.73.00

Навојни вретена со топчиња или валјаци

t

8483 40 30

28.15.24.75.00

Други преносни елементи

t

8483 40 90

Замавници, ременици и јажаници, вклучувајќи и за
калеми
Замавници, ременици и јажаници, вклучувајќи и за
калеми
Вклучно-исклучни спојници и спојници за вратила,
вклучувајќи и универзални спојници

t

8483[.50(.20 + .80)]

Спојници и спојки, вклучувајќи и универзални спојници

t

8483[.60(.20 + .80)]

t

8482[.91(.10 + .90)]

Делови на топчести и валчести лежишта

t

8482 99

Делови за преносни членковидни синџири, од железо
или челик
Делови за членковидни синџири, од железо или од
челик
Делови на лежишта и погонски елементи,
неспомнати на друго место

t

7315 19

28.15.39.30.00

Делови за куќишта за сите видови лежишта

t

8483 90 20

28.15.39.50.00

Делови за трансмисија, запци на тркала и коленести
вратила, оски, лизгачки лежишта, запчаници,
топчести/валчести завртки, менувачки кутии,
хидротрансформатори, замавници, макари, осовински
спојки, универзални спојници

t

8483[.90(.81 + .89)]

28.15.25
28.15.25.00.00
28.15.26
28.15.26.00.00

Топчиња, иглички, валјаци; делови на топчести и
валчести лежишта
Топчиња, иглички, валјаци, делови на топчести и
валчести лежишта

28.15.31
28.15.31.30.00
28.15.31.50.00
28.15.32
28.15.32.00.00
28.15.39

28.2

BB

Производство на други машини за општа намена

28.21

Производство на печки и горилници

28.21.11

Горилници, механички уреди за ложење; механички
отстранувачи на пепел и слично

28.21.11.30.00

Горилници на течни горива

парч.

8416[.10(.10 + .90)]

28.21.11.50.00

Горилници на цврсти горива или на гас, вклучувајќи и
комбинирани горилници

парч.

8416[.20(.10 + .20 + .80)]
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28.21.11.70.00
28.21.12

28.21.12.30.00
28.21.12.70.00
28.21.13
28.21.13.30.00
28.21.13.51.00
28.21.13.53.00
28.21.13.54.00
28.21.14
28.21.14.30.00
28.21.14.50.00
28.21.14.70.00

Главна
индустриска
група

Назив
Механички уреди за ложење, вклучувајќи и механички
отстранувачи, решетки итн.
Неелектрични индустриски и лабораториски
горилници и печки, вклучувајќи печки за спалување,
освен пекарски печки
Неелектрични индустриски и лабораториски печки
за топење, пржење или друга термичка обработка на
руди, пирит или на метали
Други неелектрични печки за спалување на отпадоци,
индустриски или лабораториски печки
Електрични индустриски и лабораториски горилници
и печки, индукциона и диелектрична опрема за
греење
Електрични пекарски печки и печки за бисквити
Електрични печки со загревање со електричен отпор,
за индустриски и лабораториски цели, освен пекарски
и печки за бисквити
Индукциски електрични печки, за индустриски и
лабораториски цели
Електрични печки (освен индукциски и печки
загревани со електричен отпор); опрема за топлотно
третирање на материјали со индукција

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8416 30

парч.

8417 10

t

8417[.80(.30 + .50 + .70)]

парч.

8514 10 10

t

8514 10 80

t

8514 20 10

t

8514[.20(.80) + .30 + .40]

t

8416 90

t

8417 90

t

8514 90

Делови за горилници и печки
Делови за горилници на течни, цврсти или гасни
горива, механички решетки, механички отстранувачи
на пепел и слична опрема
Делови за неелектрични печки за индустриски и
лабораториски цели
Делови за електрични печки за индустриски и
лабораториски цели, индукциски или диелектрични
печки и опрема

28.22

Производство на уреди за кревање и пренесување

28.22.11

Дигалки-макари и чекреци, неспомнати на друго
место

28.22.11.30.00

Дигалки-макари и чекреци, со електромотор

парч.

8425 11

28.22.11.70.00

Рачни дигалки-макари и чекреци

парч.

8425 19

парч.

8425[.31 + .39]

парч.

8425 41

парч.

8425 42

парч.

8425 49

28.22.12
28.22.12.00.00
28.22.13
28.22.13.30.00
28.22.13.50.00
28.22.13.70.00
28.22.14

Чекреци за рударски дигалки; дигалки за работа под
земја; други дигалки; вертикални дигалки
Витла, хоризонтални и вертикални (освен оние што се
употребуваат за кревање на возила)
Дигалки за големи, тешки товари; дигалки за
подигање возила
Дигалки, неподвижни, за вградување во работилници
за поправка на патнички возила
Хидраулични дигалки за големи товари и хидраулични
дигалки за возила
Дигалки за големи товари и дигалки за возила,
неспомнати на друго место
Дигалки-столбни; кранови; портални дигалки,
подвижни носачи и товарни камиони опремени со
кран

28.22.14.20.00

Мостни претоварни дигалки со фиксни столбови

парч.

8426 11

28.22.14.33.00

Портални подвижни дигалки на пневматски тркала

парч.

8426 12

28.22.14.35.00

Претоварни дигалки, неспомнати на друго место

парч.

8426 19

28.22.14.40.00

Вртежни дигалки за столбови и портални подвижни
дигалки, вклучувајќи и со стрела

парч.

8426[.20 + .30]
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

28.22.14.50.00

Самоодни дигалки кои се придвижуваат на железнички
пруги, градежни објекти, каменоломи и слично

парч.

8426[.41 + .49]

28.22.14.60.00

Дигалки за вградување на друмски возила

парч.

8426[.91(.10 + .90)]

28.22.14.70.00

Дигалки, неспомнати на друго место

парч.

8426 99

парч.

8427 10 10

парч.

8427 10 90

парч.

8427[.20(.11 + .19 + .90)]

парч.

8427 90

парч.

8709[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

Шифра

28.22.15

28.22.15.13.00

28.22.15.15.00
28.22.15.30.00
28.22.15.50.00

28.22.15.70.00

Виљушкари; други товарни работни колички; влечни
возила кои се користат на платформи на железнички
станици
Самоодни работни колички (автокари), електрични,
опремени со опрема за дигање или ракување, за
кревање на товар на висина од 1 m или повеќе
Самоодни работни колички (автокари), електрични,
опремени со опрема за дигање или ракување, за
кревање на товар на висина до 1 m
Самоодни работни колички (автокари), неелектрични,
опремени со опрема за дигање или ракување
Работни колички, опремени со опрема за дигање или
ракување (освен самоодни)
Работни колички, самоодни, без уред за кревање или
манипулација што се користат во фабрики, складишта,
докови или аеродроми, за транспорт на кратки
растојанија

HS/CN-2015

28.22.16

Лифтови, подвижни скали и патеки

28.22.16.30.00

Лифтови, електрични

парч.

8428 10 20

28.22.16.50.00

Лифтови, (освен електрични)

парч.

8428 10 80

28.22.16.70.00

Подвижни скали и патеки

парч.

8428 40

28.22.17

Пневматски и други дигалки и транспортери кои
работат континуирано, за стоки или материјали

28.22.17.40.00

Пневматски дигалки и транспортери

парч.

8428[.20(.20 + .80)]

28.22.17.50.00

Дигалки и транспортери со корпи

парч.

8428 32

28.22.17.70.00

Дигалки и транспортери со лента или ремен

парч.

8428 33

28.22.17.93.00

Дигалки и транспортери, валчести, со тркала

парч.

8428 39 20

28.22.17.95.00

Дигалки и транспортери, неспомнати на друго место

парч.

8428 39 90

парч.

8428 60

парч.

8428 90 90

парч.

8428[.90(.71 + .79)]

28.22.18
28.22.18.20.00
28.22.18.40.00
28.22.18.50.00

Други дигалки и други натоварни и претоварни
средства
Жичарници, ски-лифтови и други влечни механизми за
шински лифтови
Машини за кревање, манипулација, товарење и
претовар, неспомнати на друго место
Уреди за кревање, манипулација, товарење и
претовар, за употреба во земјоделството

28.22.19

Делови на опрема за кревање и пренесување

28.22.19.30.00

Делови за машини од HS 8425, 8427 и 8428 (освен за
лифтови, кранови за тешки товари со мала висина на
дигање или подвижни скали-ескалатори)

t; парч.

8431[.10 + .20 + .39]

28.22.19.50.00

Делови за лифтови или подвижни скали

t; парч.

8431 31

28.22.19.70.00

Делови за самоодни работни колички (автокари),
без опрема за дигање или ракување, што се користат
во фабриките, складиштата, пристаништата или
аеродромите, за превоз на стока на кратки растојанија,
вклучувајќи и влечни возила што се користат на
пероните на железничките станици, неспомнати на
друго место

t; парч.

8709 90
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28.22.20
28.22.20.00.00
28.23
28.23.11
28.23.11.00.00
28.23.12

28.23.12.00.00

28.23.13

28.23.13.00.00

28.23.21

28.23.21.00.00
28.23.22
28.23.22.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Ведриња, лажици, лопати, гребалки, фаќачи и
клешти за дигалки, кранови и слично
Ведриња, лажици, лопати, гребалки, фаќачи и клешти
за дигалки, кранови и слично
Производство на канцелариски машини и опрема
(освен производство на компјутери и периферна
опрема)
Машини за пишување и машини за обработка на
текст
Машини за пишување и машини за обработка на текст
Електронски машини за сметање и џебни машини
за снимање (складирање), репродукција и
прикажување на податоци, со пресметковни функции
Електонски машини за сметање и џебни машини за
снимање (складирање), репродукција и ппикажување
на податоци, со пресметковни функции
Книговодствени машини, регистарски благајни,
машини за наплаќање на поштенски пратки, машини
за издавање билети и слични машини со вградени
уреди за внесување и сметање
Книговодствени машини, регистарски благајни,
машини за наплаќање на поштенски пратки, машини
за издавање билети и слични машини со вградени
уреди за внесување и сметање
Апарати за фотокопирање со вграден оптички
систем, апарати за контактно копирање и апарати за
термичко копирање
Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем,
апарати за контактно копирање и апарати за термичко
копирање
Офсет печатарски машини, на хартија за пишување,
од канцелариски тип
Машини за офсет-печатење, од канцелариски тип, на
хартија за пишување со формат 22 x 36 cm

28.23.23

Други канцелариски машини

28.23.23.00.00

Други канцелариски машини

28.23.24
28.23.24.00.00

Делови и прибор за машини за пишување и машини
за сметање
Делови и прибор за машини за пишување и машини за
сметање

28.23.25

Делови и прибор за други канцелариски машини

28.23.25.00.00

Делови и прибор за други канцелариски машини од
HS 8472

28.23.26

Делови и прибор за апарати за фотокопирање

28.23.26.00.00

Делови и прибор за машини од HS 8443 3

28.24

Производство на механизирани рачни алати

28.24.11
28.24.11.13.00
28.24.11.15.00
28.24.11.17.00
28.24.11.20.00

Електромеханички рачен алат со вграден електричен
мотор
Електромеханички рачни дупчалки за работа без
надворешен извор на енергија
Електропневматски рачни дупчалки
Други електромеханички рачни дупчалки (освен
дупчалки без надворешен извор на енергија и
електропневматски дупчалки)
Електромеханички рачни алати, без надворешен извор
на енергија (освен компресори и пили)
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Единица
мерка

t

HS/CN-2015

8431 41

парч.

8469[.00(.10 + .91 + .99)]

парч.

8470[.10 + .21 + .29]

парч.

8470[.30 + .50 + .90]

парч.

8443[.39(.10 + .31 + .39)]

парч.

8443 12

парч.

8472[.10 + .30 + .90(.10 + .70)] + 8519 81 51

t

8473[.10(.11 + .19 + .90) + .21(.10 + .90) +
.29(.10 + .90)]

t

8473[.40(.11 + .18 + .80)]

t

8443[.99(.10 + .90)]

парч.; t

8467 21 10

парч.; t

8467 21 91

парч.; t

8467 21 99

парч.; t

8467 29 20
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

28.24.11.23.00

Електромеханички верижни пили

парч.; t

8467 22 10

28.24.11.25.00

Електромеханички циркуларни пили

парч.; t

8467 22 30

парч.; t

8467 22 90

парч.; t

8467[.29(.51 + .53 + .59 + .70)]

парч.; t

8467 29 80

парч.; t

8467 29 85

28.24.11.27.00
28.24.11.50.00
28.24.11.80.00

28.24.11.85.00

Електомеханички рачни пили (освен верижни и
циркуларни)
Рачни аголни машини за брусење и пескарење со
вграден електромотор кој работи со надворешен извор
на енергија
Електромеханички градинарски ножици и ножици за
косење трева
Електромеханички рачни алати со сопствен електричен
мотор кој работи со надворешен извор на енергија
(освен пили, дупчалки, брусилки, рендалки, ножици за
поткастување и косилки за трева)

28.24.12

Друг преносен механички рачен алат

28.24.12.40.00

Пневматски рачен алат, вклучувајќи и комбиниран
ротационо-перкусионен

парч.; t

8467[.11(.10 + .90) + .19]

28.24.12.60.00

Верижни пили со вграден неелектричен мотор

парч.; t

8467 81

парч.; t

8467 89

t; парч.

8467[.91 + .99]

t; парч.

8467 92

28.24.12.80.00
28.24.21
28.24.21.00.00

Рачни алати, хидраулични или со вграден
неелектричен мотор, неспомнати на друго место
Делови за електромеханички рачен алат со вграден
електричен мотор
Делови за верижни пили и за други рачни алати со
вграден мотор (освен пневматски алати)

28.24.22

Делови за преносен механички рачен алат

28.24.22.50.00

Делови за пневматски рачни алати

28.25
28.25.11

Производство на разладна и вентилациска опрема
која не е за примена во домаќинството
Изменувачи на топлина и уреди за производство на
течен воздух и други гасови

28.25.11.30.00

Изменувачи на топлина

парч.

8419 50

28.25.11.50.00

Уреди за претворање на воздух и други гасови во
течност

парч.

8419 60

28.25.12

Уреди за климатизација

28.25.12.20.00

Уреди за климатизација, прозорски или ѕидни,
самостојни или сплит-системи

парч.

8415[.10(.10 + .90)]

28.25.12.40.00

Уреди за климатизација, за моторни возила

парч.

8415 20

парч.

8415[.81 + .82]

парч.

8415 83

28.25.12.50.00
28.25.12.70.00
28.25.13
28.25.13.33.00
28.25.13.35.00

28.25.13.60.00

28.25.13.80.00
28.25.13.90.00
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Други уреди за климатизација, со вградени разладни
единици
Уреди за климатизација, без вградени разладни
единици
Опрема за ладење и замрзнување, како и топлински
пумпи, освен за домаќинствата
Витрини и сандаци, за ладење или замрзнување на
храна
Витрини и сандаци, за ладење или замрзнување
(освен за замрзнување на храна)
Апарати за ладење со единица за ладење или
испарувач (освен комбинирани апарати за ладење и
замрзнување, со одделни надворешни врати, апарати
за ладење за домаќинствата, витрини и сандаци)
Топлински пумпи освен уреди за климатизација од HS
8415
Друга опрема за ладење и замрзнување

парч.;
t; hl
парч.;
t; hl

8418 50 11
8418 50 19

парч.;
t; hl

8418 50 90

парч.; t

8418 61

парч.; t

8418 69
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28.25.14
28.25.14.10.00
28.25.14.30.00
28.25.14.40.00
28.25.20

Главна
индустриска
група

Назив
Уреди и апарати за филтрирање и прочистување на
гасови, неспомнати на друго место
Машини и апарати за филтрирање и пречистување на
воздух
Машини и апарати за филтрирање и пречистување
на гасови (освен за воздух и оние кои работат со
каталитичка постапка и изотоп сепаратори)
Машини и апарати за филтрирање и пречистување на
гасови, со каталитичка постапка (катализатори)
Вентилатори, освен за на маса, под, ѕид, прозорец,
таван и покрив

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8421 39 20

парч.

8421 39 80

парч.

8421 39 60

28.25.20.30.00

Осовински (аксијални) вентилатори

парч.

8414 59 20

28.25.20.50.00

Центрифугални вентилатори

парч.

8414 59 40

28.25.20.70.00

Други вентилатори

парч.

8414 59 80

28.25.30

Делови на опрема за ладење и замрзнување и
топлотни пумпи

28.25.30.10.00

Делови за уреди за климатизација

28.25.30.30.00

28.25.30.50.00
28.25.30.70.00

28.25.30.80.00

28.29
28.29.11
28.29.11.00.00
28.29.12
28.29.12.30.00
28.29.12.50.00
28.29.12.70.00
28.29.13
28.29.13.30.00
28.29.13.50.00
28.29.21
28.29.21.20.00
28.29.21.50.00

Делови наменети за вградување на разладна опрема
(вклучувајќи разладна опрема со вградена разладна
единица и со вентил за промена на циклусот на
ладењето или греењето (евапоратор))
Делови за разладна опрема, освен разладна опрема
за домаќинството (вклучувајќи евапоратори и
кондензатори)
Делови за опрема за ладење и замрзнување и делови
за топлотни пумпи, неспомнати на друго место
Делови на машини, уреди или лабораториска опрема,
електрично загревани или електрично незагревани, за
обработка на материјали со промена на температурата
и проточни или акумулациони грејачи за вода,
неелектрични, неспомнати на друго место
Производство на други машини за општа намена,
неспомнати на друго место
Генератори за генераторски и воден гас; ацетиленски
генератори и слично; уреди за дестилација и ректиф
икација
Генератори за генераторски или воден гас, ацетиленски
генератори, уреди за дестилација и ректификација
Машини и апарати за филтрирање и прочистување на
течности
Машини и апарати за филтрирање или пречистување
на вода
Машини и апарати за филтрирање или пречистување
на пијалаци (освен вода)
Машини и апарати за филтрирање и пречистување на
течности, неспомнати на друго место
Филтри за масло, гориво и воздух, за мотори со
внатрешно согорување
Филтри за масло и гориво, за мотори со внатрешно
согорување
Филтри за воздух, за мотори со внатрешно согорување
Машини за чистење, полнење, пакување и
завиткување на шишиња и друга амбалажа
Машини за чистење и сушење на шишиња и други
садови
Машини за полнење, затворање, етикетирање и
слично на шишиња, лименки, кутии и слични садови,
машини за газирање на пијалаци
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t

8415 90

парч.

8418 91

парч.

8418 99 10

t

8418 99 90

t

8419[.90(.15 + .85)]

парч.

8405 10 + 8419 40

парч.

8421 21

парч.

8421 22

парч.

8421 29

парч.

8421 23

парч.

8421 31

парч.

8422 20

парч.

8422 30
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28.29.21.80.00
28.29.22

Главна
индустриска
група

Назив
Машини за пакување или завиткување, неспомнати на
друго место
Апарати за гасење пожар, пиштоли за прскање,
машини за исфрлање пареа или песок и слични
апарати, освен за употреба во земјоделството

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8422 40

28.29.22.10.00

Апарати за гаснење пожар

парч.

8424 10

28.29.22.20.00

Пиштоли за прскање и слични апарати

парч.

8424 20

парч.

8424[.30(.01 + .08 + .10 + .90)]

парч.

8424 89

28.29.22.30.00
28.29.22.40.00
28.29.23
28.29.23.00.00

28.29.31
28.29.31.30.00
28.29.31.80.00
28.29.32
28.29.32.00.00

Машини за исфрлање пареа или песок и слични
машини за исфрлање млаз
Други механички апарати за исфрлање, распрскување
и прскање
Заптивки од метални листови; механички заптивки
Заптивки (дихтунзи) и слични споеви од метални
листови комбинирани со друг материјал или со два
или повеќе слоеви на метал; механички заптивки
Ваги за мерење во индустријата; ваги за
континуирано мерење на стоки на конвеери; ваги
за константна маса или за испуштање на однапред
одредена маса
Ваги за континуирано мерење на стоки на конвеери
Ваги за константна маса и ваги за испуштање на
однапред одредени маси
Ваги за мерење тежина на лица, ваги за
домаќинствата
Ваги за мерење тежина на лица, вклучувајќи и ваги за
бебиња и ваги за домаќинствата

t

8484[.10 + .20]

парч.

8423 20

парч.

8423 30

парч.

8423[.10(.10 + .90)]

28.29.39

Други ваги за мерење и дозирање

28.29.39.10.00

Ваги за автоматска контрола и сортирање, со
максимален капацитет на мерењето што не надминува
5000 kg

парч.

8423[.81(.10) + .82(.10)]

28.29.39.30.00

Машини за мерење и етикетирање и други ваги

парч.

8423[.81(.30 + .90) + .82(.90) + .89]

28.29.39.50.00

Неавтоматски ваги за продавници, со капацитет до 30
kg тежина

парч.

8423 81 50

28.29.39.60.00

Апарати за нивелирање

парч.

9015[.30(.10 + .90)]

парч.

9017 80 10

парч.

9017 80 90

парч.

8421 19 70

парч.

8420[.10(.10 + .30 + .80)]

парч.

8476[.21 + .81]

парч.

8476[.29 + .89]

парч.

8422 19

28.29.39.75.00
28.29.39.79.00
28.29.41
28.29.41.00.00
28.29.42
28.29.42.00.00
28.29.43
28.29.43.30.00
28.29.43.50.00

Мерни прачки, мерни ленти, линеари за рачна
употреба
Рачни инструменти за мерење на должина,
неспомнати на друго место
Центрифуги, неспомнати на друго место
Центрифуги (освен сепаратори на павлака, сушилници
за алишта и тие кои се користат во лабараториите)
Каландери и други машини за валање, освен за
метали и стакло
Каландери и други машини за валање, освен за метал
или стакло
Автоматски машини (автомати) за продажба на стока
Автоматски машини за продажба на стоки, со вграден
уред за загревање или ладење
Автоматски машини за продажба на стоки (вклучувајќи
и машини за менување на пари), освен оние со
вграден уред за загревање или ладење

28.29.50

Машини за миење садови, за индустријата

28.29.50.00.00

Машини за миење садови (освен за домаќинството)
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Главна
индустриска
група

Назив
Машини, неспомнати на друго место, за обработка на
материјали со промена на температурата
Разладни кули и слични постројки за директно ладење
со помош на циркулирачка вода

28.29.60
28.29.60.30.00
28.29.60.50.00

Вакумирани постројки за депонирање на метал
Машини и апарати или лабараториска опрема
за обработка на материјали со промена на
температурата, неспомнати на друго место
Неелектрични машини и апарати за лемење и
заварување и нивни делови; машини и апарати на гас
за површинско калење
Рачни пламеници за лемење, заварување и
површинско калење
Машини и апарати за лемење, заварување и
површинско калење, неспомнати на друго место

28.29.60.90.00

28.29.70
28.29.70.20.00
28.29.70.90.00
28.29.81

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8419 89 10

парч.

8419 89 30

парч.

8419 89 98

парч.; t

8468 10

парч.; t

8468[.20 + .80]

Делови за генератори за гас и воден гас
Делови за генератори за генераторски или воден
гас, ацетиленски генератори и слични генератори на
влажна постапка
Делови на центрифуги; делови на машини и апарати
за филтрирање и прочистување на течности и гасови

28.29.81.00.00
28.29.82
28.29.82.20.00

Делови за центрифуги и центрифуги за сушење
Делови на апарати за филтрирање или пречистување
на течности или гасови
Делови на каландери и други машини за валање;
делови на апарати за прскање; тегови за ваги
Валјаци за каландери или други машини за валање
(освен оние за метал или стакло)
Делови за каландери и други машини за валање,
(освен оние за метал или стакло)

28.29.82.50.00
28.29.83
28.29.83.13.00
28.29.83.15.00
28.29.83.20.00

Тегови за ваги, од сите видови, делови за ваги
Делови на механички апарати за исфрлање,
распрскување и прскање
Делови на автоматски машини за продажба на стоки
(вклучувајќи машини за менување на пари)
Делови за машини, апарати и уреди кои не содржат
електрични приклучоци, неспомнати на друго место
Делови за машини, апарати и уреди кои не содржат
електрични приклучоци, неспомнати на друго место
Делови за машини за миење садови и машини за
чистење, полнење, пакување и замотување

28.29.83.40.00
28.29.83.50.00
28.29.84
28.29.84.00.00
28.29.85

t

8405 90

t

8421 91

t

8421 99

парч.

8420[.91(.10 + .80)]

t

8420 99

t

8423 90

t

8424 90

t

8476 90

t

8487[.90(.40 + .51 + .57 + .59 + .90)]

28.29.85.10.00

Делови за машини за миење садови

t

8422 90 10

28.29.85.20.00

Делови за машини за пакување и завиткување

t

8422 90 90

t

8468 90

парч.

8701 10

28.29.86
28.29.86.00.00
28.3
28.30

BB

Делови за неелектрични машини и апарати за
лемење и заварување; машини и апарати на гас за
површинско калење
Делови за машини и апарати за лемење и заварување,
неелектрични
Производство на машини за земјоделството и
шумарството
Производство на машини за земјоделството и
шумарството

28.30.10

Трактори, едноосовински (мотокултиватори)

28.30.10.00.00

Трактори, едноосовински (монокултиватори)

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

195

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

28.30.21

Трактори со моќ помала или еднаква на 37 kW

28.30.21.00.00

Земјоделски и шумски трактори со моќ до 37 kW

28.30.22
28.30.22.00.00
28.30.23
28.30.23.30.00
28.30.23.50.00

Трактори со моќ поголема од 37 kW и помала или
еднаква на 59 kW
Земјоделски и шумски трактори со моќ од 37 kW до 59
kW

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8701[.90(.11 + .20)]

парч.

8701 90 25

парч.

8701 90 31

парч.

8701 90 35

Трактори со моќ поголема од 59 kW
Земјоделски и шумски трактори со моќ од 59 kW до 75
kW
Земјоделски и шумски трактори со моќ од 75 kW до 90
kW

28.30.23.70.00

Земјоделски и шумски трактори со моќ над 90 kW

парч.

8701 90 39

28.30.23.90.00

Други трактори, неспомнати на друго место

парч.

8701 90 90

28.30.31

Плугови

28.30.31.40.00

Плугови

28.30.32

Брани, култиватори, машини за плевење и копање

28.30.32.10.00

парч.; t

8432 10

Тањирачи и култиватори

парч.; t

8432 29 10

28.30.32.20.00

Дискови култиватори

парч.; t

8432 21

28.30.32.30.00

Брани со запци

парч.; t

8432 29 30

28.30.32.50.00

Ротофрези

парч.; t

8432 29 50

28.30.32.70.00

Други брани, култиватори и ротофрези

парч.; t

8432 29 90

28.30.33

Машини за сеење, садење и расадување

28.30.33.33.00

Машини за прецизна сеидба

парч.; t

8432 30 11

28.30.33.35.00

Други машини за сеење

парч.; t

8432 30 19

28.30.33.50.00

Машини за садење и расадување

парч.; t

8432 30 90

28.30.34

Растурачи на шталско, минерално и хемиско ѓубриво

28.30.34.30.00

Растурачи на минерално или хемиско ѓубриво

парч.; t

8432 40 10

28.30.34.50.00

Други растурачи на ѓубриво

парч.; t

8432 40 90

28.30.39

Други машини за обработка на земја
парч.; t

8432 80

парч.; t

8433[.11(.10) + .19(.10)]

парч.; t

8433[.11(.51 + .59 + .90)]

парч.; t

8433[.19(.51 + .59 + .70)]

парч.; t

8433 19 90

28.30.39.00.00
28.30.40
28.30.40.10.00
28.30.40.30.00
28.30.40.50.00
28.30.40.70.00
28.30.51

Земјоделски и шумски машини, неспомнати на друго
место, валјаци за тревници и спортски терени
Косилки за трева за ледини, паркови и спортски тер
ени
Електрични косачки за трева
Самоодна косачка за трева, неелектрична, со
хоризонтално поставен апарат за ротационо косење
Самоодна косачка за трева, неелектрична, со
вертикално поставен апарат за ротационо косење
Косачки за тревници, паркови или спортски терени,
без мотор
Косилки (вклучувајќи и лостни приклучни косилки за
монтажа на трактор), неспомнати на друго место

28.30.51.30.00

Моторни косачки

парч.; t

8433 20 10

28.30.51.50.00

Косачки агрегатирани за трактор

парч.; t

8433 20 50

28.30.51.70.00

Други косачки без мотор, освен агрегатирани за
трактор

парч.; t

8433 20 90

28.30.52

Машини за производство на сено
парч.; t

8433 30

28.30.52.00.00
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28.30.53
28.30.53.40.00

Главна
индустриска
група

Назив
Машини за балирање на слама или сточна храна,
вклучувајќи и преси за балирање
Машини за балирање на слама или добиточна
храна, вклучувајќи и преси за балирање

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8433 40

28.30.54

Машини за вадење на коренести и кртолести
растенија

28.30.54.20.00

Машини за вадење и собирање компири

парч.; t

8433 53 10

28.30.54.50.00

Машини за вадење шеќерна репка

парч.; t

8433 53 30

парч.; t

8433 53 90

28.30.54.80.00
28.30.59

Други машини за вадење и собирање на коренести и
кртолести растенија
Машини за жетва и вршидба, неспомнати на друго м
есто

28.30.59.15.00

Житен комбајн

парч.; t

8433 51

28.30.59.30.00

Машини за вршидба на земјоделски производи,
неспомнати на друго место

парч.; t

8433 52

28.30.59.45.00

Силажни комбајни агрегатирани за трактор

парч.; t

8433 59 19

28.30.59.60.00

Самоодни силажни комбајни

парч.; t

8433 59 11

28.30.59.70.00

Други машини за берба

парч.; t

8433 59 85

парч.; t

8424 81 10

парч.; t

8424 81 30

парч.; t

8424 81 91

парч.; t

8424 81 99

парч.; t

8716 20

парч.; t

8433 60

парч.; t

8434 10

парч.; t

8436 10

парч.; t

8436 21

парч.; t

8436 29

28.30.60
28.30.60.10.00
28.30.60.30.00
28.30.60.50.00
28.30.60.90.00
28.30.70
28.30.70.40.00
28.30.81
28.30.81.00.00

Машини за исфрлање, распрскување и прскање на
течности или прав, за земјоделството и градинарств
ото
Прскалки за течност и прав, за земјоделството и
градинарството
Преносни прскалки, со и без мотор, за земјоделството
и градинарството, за течности или прав
Моторни прскалки, за вградување или агрегатирање за
тракторот
Други прскалки и слични уреди за земјоделството и
градинарството
Самонатоварни и самоистоварни приколки и
полуприколки за земјоделството
Самотоварни или истоварни приколки и полуприколки
за земјоделството
Машини за чистење, сортирање и селектирање на
јајца, овошје и други земјоделски производи, освен
семиња, зрна или сушен мешункаст зеленчук
Машини за чистење, сортирање и класирање на јајца,
овошје и други земјоделски производи

28.30.82

Машини за молзење млеко

28.30.82.00.00

Машини за молзење млеко

28.30.83

Машини за подготвување на добиточна храна

28.30.83.00.00

Машини за подготвување на добиточна храна

28.30.84

Инкубатори и топли батерии за пилиња

28.30.84.00.00

Инкубатори и топли батерии за пилиња

28.30.85

Машини за живинарството

28.30.85.00.00

Машини за живинарство, неспомнати на друго место

28.30.86

Машини за земјоделството, шумарството,
живинарството и одгледување на пчели, неспомнати
на друго место

28.30.86.30.00

Машини за шумарството

парч.; t

8436 80 10

28.30.86.60.00

Други машини од HS 8436

парч.; t

8436 80 90
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Главна
индустриска
група

Назив
Делови за машини за жетва и вршидба, неспомнати
на друго место
Делови за машини и апарати за берба, жетва, вршидба
и слично

28.30.91
28.30.91.00.00
28.30.92

Делови за машини за обработка на почва

28.30.92.00.00

Делови за машини за подготовка на почвата или
култивирање, за земјоделството и шумарството

28.30.93

Делови за други земјоделски машини

28.30.93.30.00
28.30.93.80.00
28.30.94
28.30.94.00.00
28.4
28.41
28.41.11

28.41.11.10.00

28.41.11.30.00
28.41.11.50.00
28.41.11.70.00

28.41.11.80.00

28.41.12
28.41.12.20.00
28.41.12.40.00
28.41.12.50.00
28.41.12.70.00
28.41.21
28.41.21.23.00
28.41.21.27.00

BB

Делови за машини за живинарството, инкубатори и
топли батерии за кокошки
Делови за машини за земјоделството, градинарството
и шумарството, неспомнати на друго место
Делови за машини за молзење млеко и производство
на млечни производи, неспомнати на друго место
Делови за машини за молзење млеко и производство
на млечни производи
Производство на алатни машини за обработка на
метали и машински средства (алати)
Производство на алатни машини за обработка на
метал
Алатни машини за обработка на метал со
отстранување на материјали со ласер, ултразвук и
слично
Алатни машини за обработка на сите видови на
материјали со отстранување на материјали со ласер
или со друг светлосен или фотонски сноп
Алатни машини управувани со ултразвук (освен
машини за производство на полупроводници или
електронски интегрални кола)
Алатни машини кои работат на база на електроерозија
Алатни машини управувани со електрохемиска
постапка, со електронски сноп, со јонски сноп или со
млаз на плазма
Алатни машини управувани со ултразвук за
производство на полупроводници или електронски
интегрални кола
Центри за машинска обработка, машини изградени
врз принципот на стандардни единици (со една
станица) и трансфер-машини со повеќе станици, за
обработка на метал
Центри за машинска обработка, хоризонтални
Центри за машинска обработка, вертикални
(вклучувајќи и комбинирани хоризонтални и
вертикални)
Машини изградени врз принципот на стандардни
единици (со една станица), за обработка на метали
Трансфер-машини со повеќе станици, за обработка на
метали

Единица
мерка

HS/CN-2015

t; парч.

8433 90

t; парч.

8432 90

t; парч.

8436 91

t; парч.

8436 99

t

8434 90

парч.; t

8456 10

парч.; t

8456 20

парч.; t

8456[.30(.11 + .19 + .90)]

парч.; t

8456 90 80

парч.; t

8486 20 10

парч.; t

8457 10 10

парч.; t

8457 10 90

парч.; t

8457 20

парч.; t

8457[.30(.10 + .90)]

парч.; t

8458 11 20

парч.; t

8458[.11(.41 + .49)]

Стругови за обработка на метали
Стругови (вклучувајќи свртувачки центри) за обработка
на метали, хоризонтални, нумерички управувани
Автоматски стругови за обработка на метали,
хоризонтални, нумерички управувани

28.41.21.29.00

Други стругови, хоризонтални, нумерички управувани

парч.; t

8458 11 80

28.41.21.40.00

Стругови за обработка на метали, хоризонтални, освен
нумерички управувани

парч.; t

8458 19

198

Dr`aven zavod za statistika

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра
28.41.21.60.00

28.41.22

28.41.22.13.00
28.41.22.17.00
28.41.22.23.00
28.41.22.25.00
28.41.22.33.00
28.41.22.35.00
28.41.22.40.00
28.41.22.60.00
28.41.22.70.00
28.41.22.80.00
28.41.23
28.41.23.05.00

28.41.23.15.00

28.41.23.25.00

28.41.23.35.00

28.41.23.45.00

28.41.23.55.00

28.41.23.65.00
28.41.23.75.00

Главна
индустриска
група

Назив
Стругови за обработка на метали, вклучувајќи
свртувачки центри (освен хоризонтални стругови)
Алатни машини за дупчење, проширување на отвори
и глодање на метали; алатни машини за врежување
или нарежување на навои, неспомнати на друго
место
Дупчалки за обработка на метали со отстранување на
честички, нумерички управувани
Глодалки со конзола за обработка на метали,
нумерички управувани
Алатни глодалки за обработка на метали, нумерички
управувани
Други глодалки нумерички управувани, (вклучувајќи
плано-глодалки) за обработка на метали
Алатни машини за обработка на метали со
отстранување на честичките, со работни единици на
водилки
Дупчалки за обработка на метали со отстранување на
честичките, освен нумерички управувани
Комбинирани машини за обработка и проширување на
отвори со дупчење и глодање, нумерички управувани
Комбинирани машини за обработка и проширување
на отвори со дупчење и глодање, освен нумерички
управувани
Глодалки со конзола, за обработка на метали, освен
нумерички управувани
Машини за врежување или нарежување на навои,
неспомнати на друго место
Алатни машини за чистење, острење, брусење или
друга обработка на метал
Машини за рамно брусење кај кои позиционирањето
во која и да е оска може да се постави до точност од
најмалку 0,01 mm, нумерички управувани
Машини за кружно брусење кај кои позиционирањето
во која и да е оска може да се постави до точност од
најмалку 0,01 mm, нумерички управувани
Други машини за брусење кај кои позиционирањето
во која и да е оска може да се постави со точност од
најмалку 0,01 mm, нумерички управувани
Машини за рамно брусење кај кои позиционирањето
во која и да е оска може да се постави до точност од
најмалку 0,01 mm, освен нумерички управувани
Машини за кружно брусење, неспомнати на друго
место, кај кои позиционирањето во која и да е оска
може да се постави до точност од најмалку 0,01 mm,
освен нумерички управувани
Машини за брусење за обработка на метал, освен
нумерички управувани, кај кои позиционирањето
во која и да е оска може да се постави со точност од
најмалку 0,01 mm, освен за рамно брусење, брусење
на цилиндрични површини
Машини за острење (алати или острилки), нумерички
управувани
Машини за острење (алати и острилки), освен
нумерички управувани

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8458[.91(.20 + .80) + .99]

парч.; t

8459 21

парч.; t

8459 51

парч.; t

8459 61 10

парч.; t

8459 61 90

парч.; t

8459 10

парч.; t

8459 29

парч.; t

8459[.31 + .40(.10)]

парч.; t

8459[.39 + .40(.90)]

парч.; t

8459[.59 + .69(.10 + .90)]

парч.; t

8459 70

парч.; t

8460 11

парч.; t

8460[.21(.11 + .15 + .19)]

парч.; t

8460 21 90

парч.; t

8460 19

парч.; t

8460 29 10

парч.; t

8460 29 90

парч.; t

8460 31

парч.; t

8460 39

28.41.23.85.00

Машини за фино брусење или мазнење

парч.; t

8460[.40(.10 + .90)]

28.41.23.95.00

Машини за отстранување на нерамнини, брусење,
полирање, итн. на метали, неспомнати на друго место

парч.; t

8460[.90(.10 + .90)]
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28.41.24
28.41.24.10.00

28.41.24.30.00

28.41.24.70.00
28.41.24.90.00
28.41.31
28.41.31.20.00

28.41.31.40.00

28.41.31.60.00

28.41.31.80.00
28.41.32
28.41.32.20.00

28.41.32.40.00

28.41.32.60.00

28.41.32.80.00

28.41.33
28.41.33.10.00
28.41.33.20.00
28.41.33.50.00
28.41.33.60.00
28.41.34

28.41.34.10.00
28.41.34.30.00

200

Главна
индустриска
група

Назив
Алатни машини за режење, брусење, сечење и друга
обработка на метали
Машини за провлекување за обработка на метали,
метални карбиди или кермети
Машини за изработка на запчаници со режење,
брусење или со довршување на запчаници, за
обработка на метали, метални карбид или кермети
(освен машини за стругање, ковање и провлекување)
Машински пили или машини за отсечување, за
обработка на метали, метални карбиди или кермети
Машини за стругање, просечување или ковање и други
алатни машини за обработка на метали, метални
карбиди или кермети, неспомнати на друго место
Машини за свиткување, превиткување и исправување
на метали
Машини (вклучувајќи и преси) за обработка на
метали со свиткување, превиткување, исправување и
порамнување, нумерички управувани
Други машини (вклучувајќи и преси) за обработка на
метали со свиткување, превиткување, исправување и
порамнување, нумерички управувани
Машини (вклучувајќи и преси) за обработка на
метали со свиткување, превиткување, исправување и
порамнување, освен нумерички управувани
Други машини (вклучувајќи и преси) за обработка на
метали со свиткување, превиткување, исправување,
порамнување и освен нумерички управувани

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8461[.30(.10 + .90)]

парч.; t

8461[.40(.11 + .19 + .31 + .39 + .71 + .79 +
.90)]

парч.; t

8461[.50(.11 + .19 + .90)]

парч.; t

8461[.20 + .90]

парч.; t

8462 21 10

парч.; t

8462 21 80

парч.; t

8462 29 10

парч.; t

8462[.29(.91 + .98)]

парч.; t

8462 31

парч.; t

8462[.41(.10 + .90)]

парч.; t

8462[.39(.10 + .91 + .99)]

парч.; t

8462[.49(.10 + .90)]

парч.; t

8462 10 10

парч.; t

8462 10 90

парч.; t

8462[.91(.20 + .80)]

парч.; t

8462[.99(.20 + .80)]

парч.; t

8463[.10(.10 + .90)]

парч.; t

8463 20

Машини за сечење и пресекување на метали
Машини-ножици за сечење метали, нумерички
управувани, (вклучувајќи и преси), освен комбинирани
машини за сечење и пресекување
Машини за просечување или отсекување, нумерички
управувани (вклучувајќи и преси, комбинирани
машини за просечување и отсекување)
Машини-ножици за сечење метали, освен нумерички
управувани (вклучувајќи и преси, освен комбинирани
машини за сечење и пресекување)
Машини за просечување или исечување, освен
нумерички управувани (вклучувајќи и преси,
комбинирани машини за просечување и отсекување)
Машински чекани, ковачки машини и преси,
хидраулични преси и преси за обработка на метали,
неспомнати на друго место
Машини за слободно ковање или за ковање во калап
(вклучувајќи и преси), нумерички управувани
Машини за слободно ковање или за ковање во калап
(вклучувајќи и преси), освен нумерички управувани
Хидраулични преси за обработка на метал, неспомнати
на друго место
Нехидраулични преси за обработка на метал,
неспомнати на друго место
Алатни машини, неспомнати на друго место, за
обработка на метали, синтерувани метални карбиди
или кермети, без отстранување на честички
Машини за влечење прачки, цевки, профили, жици
или слично од метал, синтерувани метални карбиди
или кермети
Машини за изработка на навои со валање, од метал,
синтерувани метални карбиди или кермети
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28.41.34.50.00
28.41.34.70.00
28.41.40
28.41.40.30.00
28.41.40.50.00
28.41.40.70.00
28.49
28.49.11

28.49.11.30.00

28.49.11.50.00

28.49.11.70.00

28.49.12

28.49.12.10.00

28.49.12.20.00

28.49.12.33.00

28.49.12.35.00

28.49.12.37.00

28.49.12.50.00

28.49.12.63.00

28.49.12.65.00

28.49.12.67.00

28.49.12.75.00

Главна
индустриска
група

Назив
Машини за обработка и преработка на метални жици,
без отстранување на честички
Машиниски алати за обработка или преработка на
метали без отстранување на честички
Делови и прибор за алатни машини за обработка на
метали
Делови и прибор за алатни машини за обработка на
метали, со отстранување на честички
Делови и прибор за алатни машини за обработка на
метали, освен со отстранување на честички
Делови и прибор за алатни машини што работат со
ултразвук

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8463 30

парч.; t

8463 90

t; парч.

8466 93 70

t; парч.

8466 94

t; парч.

8486 90 70

парч.; t

8464 10

парч.; t

8464[.20(.11 + .19 + .80)]

парч.; t

8464 90

парч.; t

8465 10 10

парч.; t

8465 10 90

парч.; t

8465 91 10

парч.; t

8465 91 20

парч.; t

8465 91 90

парч.; t

8465 92

парч.; t

8465 93

парч.; t

8465 94

парч.; t

8465 95

парч.; t

8465 96

Производство на други алатни машини
Алатни машини за обработка на камен, керамика,
бетон и слични минерални материјали и машини за
ладна обработка на стакло
Машински пили за обработка на камен, керамика,
бетон, азбест-цемент или слични минерални
материјали или за ладна обработка на стакло
Машини за брусење и полирање на камен, керамика,
бетон, азбест-цемент или слични минерални
материјали или за ладна обработка на стакло
Алатни машини за обработка на камен, керамика,
бетон, азбест-цемент или слични минерални
материјали или за ладна обработка на стакло (освен
машински пили и машини за брусење и полирање)
Алатни машини за обработка на дрво, плута,
коски, тврди гуми, тврди пластики и слични тврди
материјали; машини за галванизација
Повеќенаменски машини со рачна измена на алатот
меѓу секоја операција, за дрво, плута, коски, тврда
гума, тврда пластика или слични тврди материјали
Повеќенаменски машини со автоматска измена
на алатот меѓу секоја операција, за дрво, плута,
коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди
материјали
Машински пили (прави) за режење на дрво, плута,
коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди
материјали
Машински пили (циркуларни) за режење на дрво,
плута, коски, тврда гума, тврда пластика или слични
тврди материјали
Други машински пили за режење на дрво, плута,
коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди
материјали
Машини за рендање, глодање или обликување со
режење на дрво, плута, коски, тврда гума, тврда
пластика или слични тврди материјали
Машини за брусење, мазнење или полирање на дрво,
плута, коски, тврда гума, тврда пластика или слични
тврди материјали
Машини за свиткување или спојување на дрво, плута,
коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди
материјали
Машини за дупчење или длабење на дрво, плута,
коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди
материјали
Машини за цепење или лупење на дрво, плута,
коски, тврда гума, тврда пластика или слични тврди
материјали
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Главна
индустриска
група

Назив
Алатни машини за обработка на дрво, плута, коски,
тврда гума, тврда пластика или сличен тврд материјал,
неспомнати на друго место
Машини и апарати за галванизација, електролиза и
електрофореза
Преси за производство на плочи-иверки или плочивлакнатици од дрво или од друг дрвенест материјал
и други машини со посебни функции за третирање на
дрво или плута
Држачи за алат и самоотворачки глави за режење на
навои, за алатни машини
Држачи за дрво, држачи за бургии или сврдла и
наглавки

28.49.12.79.00
28.49.12.83.00

28.49.12.87.00

28.49.21
28.49.21.10.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8465 99

t; парч.

8543 30

парч.; t

8479[.30(.10 + .90)]

t

8466 10 20

28.49.21.30.00

Држачи за алати за стружење

t

8466 10 31

28.49.21.40.00

Држачи за алат и самоотворачки глави за режење
на навои; држачи за работни предмети кои се
користат исклучиво или главно за производство на
полупроводнички картички и плочи, полупроводнички
единици, електронски интегрирани кола или рамни
панел дисплеи

t

8486 90 10

28.49.21.50.00

Држачи за алати, неспомнати на друго место

t

8466 10 38

28.49.21.70.00

Самоотворачки глави за режење на навои, за алатни
машини

t

8466 10 80

28.49.22

Држачи за материјали за алатни машини

28.49.22.30.00

Матрици и прицврстувачи за специфична примена
и комплети на стандардна матрица и компоненти за
прицврстување

t

8466 20 20

28.49.22.50.00

Држачи за материјали за стругови

t

8466 20 91

28.49.22.70.00

Други држачи за материјали

t

8466 20 98

t

8466 30

t

8466[.91(.20 + .95)]

t

8466[.92(.20 + .80)]

28.49.23
28.49.23.50.00
28.49.24

28.49.24.30.00

28.49.24.50.00
28.9
28.91
28.91.11
28.91.11.30.00
28.91.11.53.00
28.91.11.57.00
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BB

Разделни глави и други посебни дополнителни уреди
за алатни машини
Разделни глави и други специјални дополнителни
уреди за алатни машини, неспомнати на друго место
Делови и прибор за алатни машини за обработка
на дрво, плута, коски, тврди гуми, тврди пластики и
слични тврди материјали
Делови и прибор за машини за обработка на камен,
керамика, бетон, минерални материјали, вклучувајќи и
ладна обработка на стакло
Делови и прибор за машини за обработка на дрво,
плута, коски, тврда гума, пластика и други тврди
материјали
Производство на други машини за специјални
(посебни) потреби
Производство на машини за металургијата
Конвертори, лонци за леење, калапи за инготи и
машини за леење метал; машини за валање метали
Конвертори, лонци за леење, калапи за инготи
и машини за леење, што се употребуваат во
металургијата или во леарниците за метали
Валавнички станови и пруги за цевки за топло или
комбинирано топло и ладно валање на метали
Валавнички станови и пруги за ладно валање на
метали

парч.; t

8454[.10 + .20 + .30(.10 + .90)]

парч.; t

8455[.10 + .21]

парч.; t

8455 22
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28.91.12
28.91.12.30.00

Главна
индустриска
група

Назив
Делови на машини за металургија; делови на
машини за валање на метали
Делови на конвертори, лонци за леење, калапи
за инготи и машини за леење, што се користат во
металургијата или во леарниците за метали

28.91.12.50.00

Валјаци за валавнички станови и пруги

28.91.12.70.00

Делови за валавнички станови и пруги (освен валјаци)

28.92
28.92.11
28.92.11.00.00
28.92.12
28.92.12.33.00
28.92.12.35.00
28.92.12.53.00
28.92.12.55.00

Производство на машини за рударство, каменоломи
и градежништво
Елеватори и конвеери (транспортери) кои работат
континуирано, за работа под земја
Елеватори и конвеери (транспортери) кои работат
континуирано, за работа под земја
Машини за сечење на јаглен и карпи, машини
за дупчење тунели; други машини за дупчење и
длабинско дупчење
Самоодни машини за сечење јаглен или карпи и
машини за дупчење тунели
Машини за сечење јаглен или карпи и машини за
дупчење тунели (освен самоодни)
Самоодни машини за дупчење и длабинско дупчење
на земја, минерали и руди
Други машини за дупчење и длабинско дупчење на
земја, минерали и руди (освен самоодни)

Единица
мерка

t
t; парч.

HS/CN-2015

8454 90
8455[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

t

8455 90

парч.; t

8428 31

парч.; t

8430 31

парч.; t

8430 39

парч.; t

8430 41

парч.; t

8430 49

28.92.21

Булдожери, англдозери, самоодни

28.92.21.30.00

Булдозери и англдозери, гасеничари, самоодни

парч.; t

8429 11

28.92.21.50.00

Булдозери и англдозери, самоодни (освен гасеничари)

парч.; t

8429 19

28.92.22

Порамнувачи и грејдери, самоодни

28.92.22.00.00

Порамнувачи и грејдери самоодни

парч.; t

8429 20

28.92.23

Скрепери, самоодни

28.92.23.00.00

Моторни скрепери

парч.; t

8429 30

28.92.24

Машини за набивање и друмски валјаци, самоодни

28.92.24.00.00

Машини за набивање, опрема и слично

парч.; t

8429[.40(.10 + .30 + .90)]

28.92.25

Натоварувачи со предна лопата, самоодни
парч.; t

8429 51 10

парч.; t

8429[.51(.91 + .99)]

парч.; t

8429[.52(.10 + .90)]

парч.; t

8429 59

28.92.25.30.00
28.92.25.50.00

28.92.26

28.92.26.00.00

28.92.27

28.92.27.30.00

Натоварувачи со предна лопата, проектирани за
работа под земја
Натоварувачи со предна лопата што се движат по
бескрајна лента (освен специјално проектирани за
работа под земја)
Самоодни механички натоварувачи (багери),
хидраулични багери (ескаватори) и натоварувачи со
лопати, со можност за вртење за 360 степени, освен
натоварувачи со предна лопата
Самоодни механички натоварувачи (багери),
хидраулични багери (ескаватори) и натоварувачи со
лопата со можност за свртување за 360 степени, освен
натоварувачи со предна лопата
Други механички багери, хидраулични багери
(ескаватори) и товарачи со лопати; други самоодни
машини за рудници
Самоодни механички багери, хидраулични багери
(ескаватори) и натоварувачи со лопати (освен
самоодни механички багери со можност за свртување
за 360 степени и натоварувачи со предна лопата
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Главна
индустриска
група

Назив

28.92.27.50.00

Самоодни машини за преместување на земја,
ископување, порамнување итн., неспомнати на друго
место

28.92.28

Листови за булдозери и за англдозери

28.92.28.00.00

Листови за булдозери и за англдозери

28.92.29
28.92.29.00.00

Дампери (самоистоварни моторни возила), за
употреба надвор од патната мрежа
Самоистоварни моторни возила (дампери),
конструирани за работа надвор од патната мрежа

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8430 50

парч.; t

8431 42

парч.; t

8704[.10(.10 + .90)]

28.92.30

Други машини за ископување

28.92.30.10.00

Макари и машини за вадење шипови

парч.; t

8430 10

28.92.30.30.00

Снежни плугови и дувалки за снег

парч.; t

8430 20

28.92.30.50.00

Машини за набивање (освен самоодни)

парч.; t

8430 61

28.92.30.70.00

Скрепери, освен самоодни

парч.; t

8430 69

парч.; t

8479 10

парч.; t

8474[.10 + .20 + .39]

28.92.30.90.00
28.92.40
28.92.40.30.00

Машини за градење улици, патишта, високоградба,
нискоградба и слично, неспомнати на друго место
Машини за сортирање, мелење, мешање и слична
обработка на земја, камен, руда и други минерални
материјали
Машини за сортирање, просејување, сепарација или
миење; машини за дробење или мелење

28.92.40.50.00

Машини за мешање бетон и малтер

парч.; t

8474 31

28.92.40.70.00

Машини за мешање на минерални материјали со
битумен

парч.; t

8474 32

28.92.50

Трактори-гасеничари

28.92.50.00.00

Трактори-гасеничари

парч.; t

8701 30

28.92.61

Делови на машини за дупчење, длабинско дупчење и
ископување; делови на дигалки (кранови)

28.92.61.30.00

Делови на машини за дупчење, длабинско дупчење

t

8431 43

t

8431[.49(.20 + .80)]

t

8474[.90(.10 + .90)]

28.92.61.50.00
28.92.62

28.92.62.00.00

28.93

Делови за машини за преместување на земја,
ископување, порамнување итн.
Делови на машини за сортирање, мелење, мешање
и слична обработка на земја, камен и слични
материјали
Делови за машини за сортирање, просејување,
сепарација, миење, дробење, мелење, мешање или
гмечење на земја, камен, руда или на други минерални
материи, во цврста состојба
Производство на машини за индустријата за храна,
пијалаци и тутун

28.93.11

Центрифугални сепаратори за павлака

28.93.11.00.00

Центрифугални сепаратори за павлака

28.93.12

Машини за преработка на млеко

28.93.12.00.00

28.93.13
28.93.13.00.00
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Машини за преработка на млеко (вклучувајќи
хомогенизери, машини за зрачење, машини за
производство на путер, машини за производство на
сирење)
Машини за мелење и обработка на жита и сушен
зеленчук, неспомнати на друго место
Машини за мелничката индустрија или за преработка
на жита или на сушен мешункаст зеленчук (освен
машини за земјоделските стопанства)

парч.; t

8421 11

парч.; t

8434 20

парч.; t

8437 80
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28.93.14
28.93.14.00.00
28.93.15
28.93.15.30.00
28.93.15.60.00
28.93.15.80.00

Главна
индустриска
група

Назив
Машини за производство на вино, јаболкова ракија,
овошни сокови и слични пијалаци
Преси, уреди, апарати и слични машини за
производство на вино, јаболкова ракија, овошни
сокови и слични напивки и пијалаци
Неелектрични пекарски печки; апарати за готвење и
греење, освен за домаќинствата
Пекарски печки вклучувајќи и печки за бисквити,
неелектрични
Апарати за подготвување кафе и други топли напивки,
освен за домаќинствата
Други апарати за готвење или греење храна, освен за
домаќинствата

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8435 10

парч.; t

8417[.20(.10 + .90)]

парч.; t

8419 81 20

парч.; t

8419 81 80

парч.; t

8419 31

28.93.16

Сушилници за земјоделски производи

28.93.16.00.00

Сушилници за земјоделски производи

28.93.17

Машини за индустриско подготвување и
производство на храна и пијалаци, вклучувајќи масти
и масла

28.93.17.13.00

Пекарски машини (освен печки и ваљаци за тесто)

парч.; t

8438 10 10

28.93.17.15.00

Машини за производство на макарони, шпагети и
слични производи

парч.; t

8438 10 90

28.93.17.20.00

Машини за производство на слатки, какао и чоколада

парч.; t

8438 20

28.93.17.30.00

Машини за производство на шеќер

парч.; t

8438 30

28.93.17.40.00

Машини за пиварството

парч.; t

8438 40

28.93.17.50.00

Машини за подготвување на живинско или друго месо

парч.; t

8438 50

парч.; t

8438 60

парч.; t

8438[.80(.10 + .91 + .99)]

парч.; t

8479 20

парч.; t

8478 10

парч.; t

8437 10

t

8435 90

t

8438 90

t

8478 90

t

8437 90

28.93.17.60.00
28.93.17.70.00
28.93.17.80.00
28.93.19
28.93.19.00.00
28.93.20
28.93.20.00.00

Машини за подготвување на овошје, ореви и слично
јаткасто овошје и зеленчук
Машини за преработка или производство на храна и
пијалаци, неспомнати на друго место
Машини за екстракција и подготовка на животински и
растителни масла и масти
Машини за подготовка и преработка на тутун,
неспомнати на друго место
Машини за подготовка и преработка на тутун,
неспомнати на друго место
Машини за чистење, сортирање и класирање на
семиња, зрна и сушен мешункаст зеленчук
Машини за чистење, сортирање и класирање на
семиња, зрна или сушен зеленчук

28.93.31

Делови за машини за индустријата на пијалаци

28.93.31.00.00

Делови за преси и други машини и апарати за
производство на вино, јаболкова ракија, овошни
сокови и слични напивки и пијалаци

28.93.32

Делови за машини за индустријата на храна

28.93.32.00.00

Делови за машини од HS 8438

28.93.33

Делови за машини за подготовка и преработка на
тутун

28.93.33.00.00

Делови за машини за подготовка и преработка на тутун

28.93.34

Делови за машини за чистење, сортирање и
класирање на семиња, зрна и сушен мешункаст
зеленчук

28.93.34.00.00

Делови за машини од HS 8437
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28.94

28.94.11

28.94.11.00.00

28.94.12
28.94.12.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Производство на машини за индустријата за текстил,
облека и кожа
Машини за екструдирање (истиснување),
извлекување, текстурирање или сечење на вештачки
или на синтетички текстилни материјали; машини за
подготвување на текстилни влакна
Машини за екструдирање (истиснување), извлекување,
текстурирање или сечење на вештачки или на
синтетички текстилни материјали; машини за
подготвување на текстилни влакна
Машини за предење текстил; машини за дублирање,
кончење и намотување на текстил
Машини за предење текстил; машини за дублирање,
кончење и намотување на текстил

28.94.13

Машини за ткаење (разбои)

28.94.13.00.00

Машини за ткаење

28.94.14

Машини за плетење, шивачко-преплетувачки и
слични машини; тафтинг машини

28.94.14.30.00

Машини за кружно плетење

28.94.14.50.00
28.94.14.70.00
28.94.15
28.94.15.10.00
28.94.15.30.00

28.94.21

28.94.21.10.00

28.94.21.30.00
28.94.21.50.00
28.94.21.70.00

28.94.21.80.00

28.94.22
28.94.22.30.00
28.94.22.50.00
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Машини за рамно плетење и шивачко-преплетувачки
машини
Машини за изработка на гајтани, тул, тантела, вез,
позамантерија, плетеници или мрежи и тафтингмашини
Помошни машини за употреба со машините за
обработка на текстил; машини за печатење на текстил
Помошни машини за употреба со машините од HS
8444, 8445, 8446 или 8447
Машини за печатење на текстилни материјали (освен
за офсет, флексографско и гравирано печатење)
Машини за перење, чистење, цедење, пеглање,
пресување, сушење, намотување и слично
на текстилни предива и ткаенини; машини за
довршување на филц
Машини за производство или завршна обработка
на филц или на неткаени материјали во метража
или во определени форми (вклучувајќи и машини за
изработка на шапки од филц, калапи за изработка на
шапки)
Машини и преси за пеглање на текстил (вклучувајќи и
преси за фиксирање)
Машини и апарати за перење, белење и боење на
текстил
Машини за намотување, одмотување, свиткување,
сечење или запчесто изрежување на текстилни
материјали
Машини за производство на линолеум или други
подни покривки, за нанесување на паста на основната
ткаенина или на друга подлога; машини и апарати за
довршување, цедење, сушење, пресвлекување или
импрегнирање на текстилно предиво
Машини за перење алишта; машини за хемиско
чистење; машини за сушење на алишта, со капацитет
над 10 kg
Машини за перење алишта, со капацитет над 10 kg
(вклучувајќи и машини за перење и сушење)
Машини за хемиско чистење на алишта

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8444[.00(.10 + .90)] + 8445[.11 + .12 + .13 +
.19]

парч.; t

8445[.20 + .30 + .40 + .90]

парч.; t

8446[.10 + .21 + .29 + .30]

парч.; t

8447[.11 + .12]

парч.; t

8447[.20(.20 + .80)]

парч.; t

8447 90

t; парч.

8448[.11 + .19]

парч.; t

8443 19 20

t; парч.

8449

парч.; t

8451 30

парч.; t

8451 40

парч.; t

8451 50

парч.; t

8451[.80(.10 + .30 + .80)]

парч.; t

8450 20

парч.; t

8451 10

Dr`aven zavod za statistika

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

28.94.22.70.00

Машини за сушење алишта, со капацитет на суви
алишта поголем од 10 kg

28.94.23

Центрифугални машини за сушење алишта

28.94.23.00.00

Центрифугални машини за сушење алишта

28.94.24
28.94.24.30.00
28.94.24.50.00
28.94.30
28.94.30.30.00

Машини за шиење, освен машини за прошивање
книги и машини за шиење за домаќинствата
Автоматски машини за шиење во индустријата (освен
машини за прошивање на книги)
Машини за шиење во индустријата (освен машини за
прошивање на книги и автоматски машини)
Машини за обработка на штавени и сурови кожи
или за производство и поправка на обувки и други
предмети од сурова и штавена кожа
Машини за подготовка, штавење и обработка на
сурови и штавени кожи

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8451 29

парч.; t

8421 12

парч.; t

8452 21

парч.; t

8452 29

парч.; t

8453 10

28.94.30.50.00

Машини за производство и поправка на обувки

парч.; t

8453 20

28.94.30.70.00

Машини за производство и поправка на предмети од
сурова и штавена кожа, неспомнати на друго место

парч.; t

8453 80

28.94.40

Машини за шиење за домаќинствата

28.94.40.00.00

Машини за шиење за домаќинствата

парч.; t

8452[.10(.11 + .19 + .90)]

t

8448[.20 + .31 + .32 + .39]

t

8448 33

t

8448[.42 + .49]

t

8448[.51(.10 + .90) + .59]

t

8450 90

t

8451 90

kg

8452 30

t

8452 90

t

8453 90

парч.; t

8439 10

28.94.51
28.94.51.10.00
28.94.51.30.00
28.94.51.50.00
28.94.51.70.00
28.94.52
28.94.52.10.00
28.94.52.20.00
28.94.52.30.00
28.94.52.60.00
28.94.52.80.00
28.95
28.95.11
28.95.11.13.00

Делови и прибор за машини за предење и машини
за ткаење
Делови и прибор за машини за обработка на текстилни
влакна и нивни помошни машини
Вретена, крила за вретена, предилнички прстени и
подвижни прстени
Делови и прибор за машини за ткаење или за нивни
помошни машини (вклучувајќи брда за разбои,
ничаници и листови за ничаници)
Делови и прибор за машини за плетење и нивни
помошни машини
Делови на машини за друго производство и
обработка на текстил, облека и кожа
Делови за машини за перење и сушење на алишта за
домаќинството
Делови за машини и апарати за перење, белење,
бојосување итн., на текстил
Игли за машини за шиење
Мебел, постаменти и капаци за машини за шиење и
нивни делови; други делови за машини за шиење
Делови за машини и апарати за производство и
поправање на предмети од сурова или штавена кожа
Производство на машини за индустријата за хартија
и картон
Машини за индустријата за хартија и картон, освен
нивни делови
Машини за производство на целулоза, од влакнести
целулозни материјали

28.95.11.15.00

Машини за производство на хартија и картон

парч.; t

8439 20

28.95.11.17.00

Машини за довршување на хартија и картон

парч.; t

8439 30

парч.; t

8441 10 10

парч.; t

8441 10 20

парч.; t

8441 10 30

28.95.11.33.00
28.95.11.35.00
28.95.11.37.00

Комбинирани машини за сечење со калем во ленти и
за повторно намотување, за хартија и картон
Други машини за сечење во ленти или напречно
сечење
Машински нож за брзо режење хартија или картон
(гилотина)
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28.95.11.40.00
28.95.11.50.00
28.95.11.60.00
28.95.11.70.00
28.95.11.90.00
28.95.12
28.95.12.30.00
28.95.12.50.00
28.95.12.70.00
28.96
28.96.10

28.96.10.10.00

28.96.10.30.00

28.96.10.40.00

28.96.10.50.00

28.96.10.60.00
28.96.10.73.00
28.96.10.75.00
28.96.10.82.00
28.96.10.84.00
28.96.10.91.00
28.96.10.93.00
28.96.10.95.00

28.96.10.97.00
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Главна
индустриска
група

Назив
Други машини за режење на хартија и картон
Машини за изработка на ќесиња, вреќи и пликови, од
хартија и картон
Машини за изработка на кутии, фишеци, цевки,
барабани или слични контејнери од хартија или картон
(освен машини за обликување на производи)
Машини за обликување на производи од хартиена
маса, хартија или картон, со пресување
Машини за изработка на хартиена маса, хартија или
картон, неспомнати на друго место
Делови за машини за индустријата за хартија и
картон
Делови за машини за производство на целулоза, од
влакнести целулозни материјали
Делови за машини за производство и довршување
хартија и картон
Делови за машини за изработка на хартија и картон
Производство на машини за обработка на пластика
и гума
Машини за обработка на гума и пластични маси или
за изработка на производи од нив, неспомнати на
друго место
Машини за леење во калап со вбризгување, за гума
или пластични маси или за изработка на производи од
тие материјали
Машини за истискување (екструдери) за гума или
пластични маси или за изработка на производи од тие
материјали
Машини за обликување на гума или пластични маси
или за изработка на производи од тие материјали, со
дување
Машини за обликување на гума или пластични маси
или за изработка на производи од тие материјали, со
вакуум и други машини за топлинско обликување на
гума или пластика
Машини за обликување или протектирање на
надворешни пневматски гуми или за поинакво
обликување на внатрешни гуми или пластика
Други преси за обликување или формирање на гума
или пластични маси, неспомнати на друго место
Машини за обликување или формирање на гума или
пластични маси, неспомнати на друго место
Машини за обработка на реактивни смоли
Машини за производство на пенасти производи (освен
машини за обработка на реактивни смоли)
Опрема за намалување на големината, за обработка на
гума или пластични маси
Миксери, гмечалки и раздвижувачи, за подготовка на
гума или пластични маси
Машини за сечење, цепење и лупење, за гума или
пластични маси или за изработка на производи од тие
материјали
Машини за подготовка и изработка на гума или
пластични маси или за изработка на производи од тие
материјали, неспомнати на друго место

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8441 10 70

парч.; t

8441 20

парч.; t

8441 30

парч.; t

8441 40

парч.; t

8441 80

t

8439 91

t

8439 99

t

8441[.90(.10 + .90)]

парч.; t

8477 10

парч.; t

8477 20

парч.; t

8477 30

парч.; t

8477 40

парч.; t

8477 51

парч.; t

8477 59 10

парч.; t

8477 59 80

парч.; t

8477 80 11

парч.; t

8477 80 19

парч.; t

8477 80 91

парч.; t

8477 80 93

парч.; t

8477 80 95

парч.; t

8477 80 99
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28.96.20

28.96.20.00.00
28.99
28.99.11

Главна
индустриска
група

Назив
Делови за машини за обработка на гума и пластични
маси или за изработка на производи од нив,
неспомнати на друго место
Делови за машини за обработка на гума или пластични
маси или за изработка на производи од гума или
пластични маси (освен калапи)
Производство на други специјализирани машини,
неспомнати на друго место
Книговезачки машини, вклучувајќи машини за
прошивање книги

Единица
мерка

t

HS/CN-2015

8477[.90(.10 + .80)]

28.99.11.10.00

Книговезачки машини за свиткување на хартија

парч.; t

8440 10 10

28.99.11.30.00

Книговезачки машини за сложување на хартија

парч.; t

8440 10 20

28.99.11.50.00

Книговезачки машини, за шиење, спојување со жичани
копчиња и прошивување со жица

парч.; t

8440 10 30

28.99.11.70.00

Книговезачки машини за сврзување со лепење

парч.; t

8440 10 40

28.99.11.90.00

Други книговезачки машини

парч.; t

8440 10 90

Машини, апарати и опрема за сложување, подготовка
или печатење на плочи
Машини, апарати и опрема за сложување, подготовка
или печатење на плочи
Машини за офсет-печатење, освен од канцелариски
вид

парч.; t

8442[.30(.10 + .91 + .99)]

28.99.13.30.00

Машини за офсет-печатење на хартија, во ролни

парч.; t

8443 11

28.99.13.90.00

Други машини за офсет-печатење на хартија

парч.; t

8443[.13(.31 + .35 + .39 + .90)]

парч.; t

8443 14

28.99.12
28.99.12.00.00
28.99.13

28.99.14
28.99.14.10.00

Други машини за печатење, освен од канцелариски
вид
Машини за висок печат, на хартија во ролна (освен
машини за флексографски печат)

28.99.14.30.00

Машини за флексографски печат

парч.; t

8443 16

28.99.14.50.00

Печатарски машини за длабок печат

парч.; t

8443 17

парч.; t

8443[.15 + .19(.40 + .70) + .39(.90)]

парч.; t

8486 10

парч.; t

8486 20 90

парч.; t

8486[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

парч.; t

8419 32

парч.; t

8419 39

28.99.14.90.00

28.99.20

28.99.20.20.00

28.99.20.40.00

28.99.20.60.00
28.99.31
28.99.31.30.00
28.99.31.50.00
28.99.32
28.99.32.00.00

Други машини за печатење, освен канцелариски,
неспомнати на друго место
Машини и апарати кои се користат за производство
на полупроводнички картички и плочи,
полупроводнички единици, електронски интегрални
кола или рамни панел дисплеи
Машини и апарати кои се користат за производство на
полупроводнички картички и плочи
Машини и апарати за производство на
полупроводнички единици или електронски
интегрирани кола (освен алатни машини коишто
работат со ултразвук)
Машини и апарати кои се користат за производство на
рамни панел дисплеи
Сушилници за дрво, хартиена маса, хартија
или картон; сушилници, освен за домаќинство,
неспомнати на друго место
Сушилници за дрво, хартиена маса, хартија или картон
Сушилници, освен за домаќинствата, неспомнати на
друго место
Вртелешки, лулашки, стрелишта и други саемски
објекти за забава
Вртелешки, лулашки, стрелишта и други саемски
објекти за забава

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

парч.

9508[.10 + .90]

209

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

28.99.39

28.99.39.05.00
28.99.39.10.00
28.99.39.15.00

28.99.39.20.00

Главна
индустриска
група

Назив
Опрема за лансирање на воздухоплови; палубни
запирачи на воздухоплови или слична опрема;
опрема за балансирање на гуми; машини за посебна
намена, неспомнати на друго место
Машини за обработка на метали, со посебни функции
(освен роботи)
Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни
делови
Машини и механички апарати за гмечење, дробење,
мелење, просејување, решетање, хомогенизација или
емулзификација, со посебни функции (освен роботи)
Машини за склопување на електрични или
електронски сијалици, ламби, цевки или флешсијалици во стаклени обвивки

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.; t

8479 81

парч.; t

8401 20

парч.; t

8479 82

парч.; t

8475 10

28.99.39.25.00

Подвижни хидраулични јамски потпирачи

парч.; t

8479 89 30

28.99.39.30.00

Машини за изработка или топла обработка на стакло и
на производи од стакло

парч.; t

8475[.21 + .29]

28.99.39.35.00

Повеќенаменски индустриски роботи

парч.; t

8479 50

28.99.39.40.00

Системи за централно подмачкување

парч.; t

8479 89 60

28.99.39.45.00

Машини и апарати кои се користат за а) производство
или поправка на маски или решетки, б) склопување
на полупроводнички прибори или електронски
интегрални кола и в) кревање, пренесување и полнење
на картички и плочи, полупроводнички единици,
електронски интегрирани кола или рамни панел
дисплеи

парч.; t

8486 40

28.99.39.50.00

Машини за изработка на јажиња и кабли

парч.; t

8479 40

парч.; t

8474[.80(.10 + .90)]

парч.; t

8456 90 20 + 8479[.60 + .71 + .79 + .89(.97)]

28.99.39.53.00
28.99.39.55.00
28.99.39.65.00

Други машини за обработка на земја, камен, руда и сл.,
неспомнати на друго место
Други машини и механички апарати, со посебни
функции, неспомнати на друго место
Опрема за лансирање на воздухоплови и нејзини
делови; палубни запирачи на воздухоплови и слична
опрема и нивни делови, за цивилни цели

28.99.39.70.00

Машини за урамнотежување на механички делови

28.99.40

Делови за машини за печатење и книговезачки
машини

28.99.40.00.00

Делови за печатарски и книговезачки машини

28.99.51

28.99.51.00.00
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Делови за машини и апарати кои се користат
исклучиво или главно за производство
на полупроводнички картички и плочи,
полупроводнички единици, електронски интегрални
кола или рамни панел дисплеи
Делови за машини и апарати кои се користат за а)
производство на картички и плочи, полупроводнички
единици, електронски интегрирани кола или
рамни панел дисплеи, б) за производство или
поправка на маски или решетки, в) склопување
на полупроводнички прибори или електронски
интегрирани кола и г) подигање, пренесување и
полнење на картички и плочи, полупроводнички
единици, електронски интегрирани кола или рамни
панел дисплеи

t

8805[.10(.10 + .90)]

kg

9031 10

t

8440 90 + 8442 40 + 8443[.91(.10 + .91 + .99)]

t

8486[.90(.20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Делови на други машини за посебна намена,
неспомнати на друго место
Делови на машини за склопување на електрични
или електронски сијалици, ламби или цевки или
флеш-сијалици, во стаклени обвивки; машини за
производство или топла обработка на стакло или на
производи од стакло
Делови на машини и механички апарати со посебни
функции

28.99.52

28.99.52.30.00

28.99.52.80.00

29.10
29.10.11

29.10.11.00.00

29.10.12

29.10.12.00.00

29.10.13

29.10.13.00.00

29.10.21

29.10.21.00.00

29.10.22

29.10.22.30.00

29.10.22.50.00

29.10.23

29.10.23.10.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

t

8475 90

t

8466 93 30 + 8479[.90(.20 + .80)]

Производство на моторни возила, приколки и
полуприколки

29
29.1

Назив

BB

Производство на моторни возила
Производство на моторни возила
Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење
со помош на свеќички, за возила со зафатнина
помала или еднаква на 1000 cm3
Клипни бензински мотори со внатрешно согорување,
со палење со помош на свеќички за автомобили и
трактори (освен за мотоцикли) со зафатнина до 1000
cm3
Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење
со помош на свеќички, за возила со зафатнина над
1000 cm3
Клипни бензински мотори со внатрешно согорување,
со палење со помош на свеќички за автомобили и
трактори (освен за мотоцикли), со зафатнина поголема
од 1000 cm3
Клипен мотор, со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија (дизелски или полудизелски)
Клипен мотор, со внатрешно согорување, на палење
со помош на компресија, за возила (дизелски или
полудизелски) (освен за железнички и трамвајски
вагони)
Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно
согорување, со палење со помош на свеќички, со
зафатнина помала или еднаква на 1500 cm3
Патнички автомобили со клипен мотор со внатрешно
согорување, со палење со помош на свеќички, со
зафатнина до 1500 cm3
Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно
согорување, со палење со помош на свеќички, со
зафатнина над 1500 cm3
Патнички автомобили со бензински мотор, со
внатрешно согорување, со палење со помош на
свеќички, со зафатнина над 1500 cm3 (вклучувајќи и
патнички каравани со зафатнина над 3000 cm3) (освен
возила за транспорт на повеќе од 10 лица, возила за
снег, терени за голф и слични возила)
Моторни каравани, со бензински мотор, со внатрешно
согорување, со палење со помош на свеќички, со
зафатнина од 1500 до 3000 cm3
Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно
согорување, со палење со помош на компресија
(дизелски или полудизелски)
Патнички автомобили, со дизелски или полудизелски
мотори, со зафатнина до 1500 cm3 (освен возила за
транспорт на повеќе од 10 лица, возила за снег, терени
за голф и слични возила)
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парч.; t

8407[.31(.00a) + .32(.10a + .90a) + .33(.20a
+ .80a)]

парч.; t

8407[.34(.10a + .91a + .99a)]

парч.; t

8408[.20(.10 + .31 + .35 + .37 + .51 + .55 + .57
+ .99)]

парч.; t

8703[.21(.10) + .22(.10)]

парч.; t

8703[.23(.19) + .24(.10)]

парч.; t

8703 23 11

парч.; t

8703 31 10
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29.10.23.30.00

29.10.23.40.00

29.10.23.53.00
29.10.23.55.00
29.10.24
29.10.24.00.00
29.10.30
29.10.30.00.70
29.10.30.00.01
29.10.30.00.02
29.10.30.00.03
29.10.30.00.04
29.10.41

29.10.41.10.00

29.10.41.30.00

29.10.41.40.00

29.10.42

29.10.42.00.00

Главна
индустриска
група

Назив
Патнички автомобили, со дизелски или полудизелски
мотори, со зафатнина од 1500 до 2500 cm3 (освен
возила за транспорт на повеќе од 10 лица, возила за
снег, терени за голф и слични возила)
Патнички автомобили, со дизелски или полудизелски
мотори, со зафатнина поголема од 2500 cm3 (освен
возила за транспорт на повеќе од 10 лица, возила за
снег, терени за голф и слични возила)
Каравани за кампување, со дизелски или полудизелски
мотори, со зафатнина од 1500 до 2500 cm3
Каравани за кампување, со дизелски или полудизелски
мотори, со зафатнина поголема од 2500 cm3

HS/CN-2015

парч.; t

8703 32 19

парч.; t

8703 33 19

парч.; t

8703 32 11

парч.; t

8703 33 11

парч.; t

8703[.90(.10 + .90)]

парч.; t

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

парч.; t

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

парч.; t

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

парч.; t

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

парч.; t

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

парч.; t

8704[.21(.10 + .31 + .91)]

парч.; t

8704[.22(.10 + .91)]

парч.; t

8704[.23(.10 + .91)]

парч.; t

8704[.31(.10 + .31 + .91) + .32(.10 + .91) + .90]

парч.; t

8701 20 10

парч.; t

8706[.00(.11 + .19 + .91 + .99)]

парч.; t

8705 10

Други моторни возила за превоз на лица
Други моторни возила за превоз на лица (освен возила
за транспорт на повеќе од 10 лица, возила за снег,
терени за голф и слични возила)
Моторни возила за превоз на 10 или повеќе од 10
лица
Моторни возила (автобуси и други возила) за превоз
на 10 или повеќе од 10 лица
Автобуси и други возила, меѓуградски, монтажа на
каросерии на шасија
Автобуси и други возила, туристички, монтажа на
каросерии на шасија
Автобуси и други возила, градски, монтажа на
каросерии на шасија
Автобуси и други возила, приградски, монтажа на
каросерии на шасија
Возила за превоз на стоки, со клипен мотор, со
внатрешно согорување, со палење со помош на
компресија (дизелски или полудизелски)
Камиони, со дизелски или полудизелски мотор, со
дозволена вкупна тежина до 5 t, освен самоистоварни
(дампери) конструирани за работа надвор од патната
мрежа
Камиони, со дизелски или полудизелски мотор, со
дозволена вкупна тежина од 5 до 20 t (вклучувајќи
вагони), освен самоистоварни (дампери) конструирани
за работа надвор од патната мрежа
Камиони, со дизелски или полудизелски мотор, со
дозволена вкупна тежина поголема од 20 t, освен
самоистоварни (дампери) конструирани за работа
надвор од патната мрежа
Возила за превоз на стоки, со клипен мотор, со
внатрешно согорување, со палење со помош на
свеќички; други возила за превоз на стоки
Возила за превоз на стоки, со клипен бензиски мотор,
со внатрешно согорување, со палење со помош на
свеќички; други возила за превоз на стоки

29.10.43

Друмски трактори за полуприколки

29.10.43.00.00

Друмски трактори, за полуприколки

29.10.44

Шасии со вградени мотори, за моторни возила

29.10.44.00.00

Шасии со вградени мотори, за трактори, моторни
возила и други возила за транспорт на лица и стока и
моторни возила за специјални намени, вклучувајќи и
за трки

29.10.51

Возила со дигалка

29.10.51.00.00

Возила со дигалка
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мерка
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

Возила за возење по снег; возила за голф и слично,
со мотор
Возила конструирани за возење по снег; возила за
превоз на лица на терени за голф и слични возила
Моторни возила за посебна намена, неспомнати на
друго место

парч.; t

8703[.10(.11 + .18)]

29.10.59.30.00

Пожарникарски возила

парч.; t

8705 30

29.10.59.50.00

Возила со вградени мешалки за бетон

парч.; t

8705 40

парч.; t

8705[.20 + .90(.30 + .80)]

парч.; t

8707[.10(.10 + .90)]

парч.; t

8707[.90(.10 + .90)]

парч.; t

8609[.00(.10 + .90)]

парч.; t

8716 10 92

парч.; t

8716 10 98

парч.; t

8716[.31 + .39(.10 + .30 + .50) + .40]

парч.; t

8716 90 10

парч.; t

8716 90 30

парч.; t

8716 90 50

t; парч.

8716 90 90

29.10.52
29.10.52.00.00
29.10.59

29.10.59.90.00
29.2

BB

29.20
29.20.10

Други возила за специјална намена, неспомнати на
друго место
Производство на каросерии за моторни возила,
производство на приколки и полуприколки
Производство на каросерии за моторни возила,
приколки и полуприколки
Каросерии за моторни возила
Каросерии (вклучувајќи и кабини) за патнички возила и
други возила за транспорт на лица
Каросерии (вклучувајќи и кабини) за други моторни
возила
Контејнери специјално конструирани и опремени за
еден или повеќе видови превоз
Контејнери (вклучувајќи и контејнери за превоз на
течности) специјално конструирани и опремени за
еден или повеќе начини на транспорт
Приколки и полуприколки од типот на караван, за
домување или кампување
Приколки и полуприколки за домување или
кампување, со тежина до 1600 kg
Приколки и полуприколки за домување или
кампување, со тежина поголема од 1600 kg

29.20.10.30.00
29.20.10.50.00
29.20.21
29.20.21.00.00
29.20.22
29.20.22.92.00
29.20.22.98.00
29.20.23

Други приколки и полуприколки

29.20.23.00.00

Други приколки и полуприколки за превоз на стока

29.20.30
29.20.30.30.00
29.20.30.50.00
29.20.30.70.00
29.20.30.90.00
29.3
29.31
29.31.10
29.31.10.00.00
29.31.21

BB

Делови за приколки и полуприколки и други возила
кои не се движат сами
Шасии за приколки, полуприколки и други несамоодни
возила
Каросерии за приколки, полуприколки и други
несамоодни возила
Оски за приколки, полуприколки и други несамоодни
возила
Други делови за приколки, полуприколки и други
несамоодни возила (освен шасии, каросерии и
осовини)
Производство на делови и дополнителен прибор за
моторни возила
Производство на електрична и електронска опрема за
моторни возила
Сетови на спроводници за палење и други
спроводници за возила, воздухоплови или бродови
Изолирани жичани склопови за палење и други
жичани склопови за возила, воздухоплови и бродови
Свеќички за палење; магнети за палење; динамомагнети; магнетни замавници; разводници; калеми
за палење

29.31.21.30.00

Свеќички за палење

29.31.21.50.00

Магнети за палење, динамо-магнети, магнетни
замавници
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t

8544 30

илј.парч. 8511 10
kg

8511 20
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29.31.21.70.00
29.31.22
29.31.22.30.00
29.31.22.50.00
29.31.22.70.00
29.31.23
29.31.23.10.00
29.31.23.30.00
29.31.23.50.00
29.31.23.70.00
29.31.30
29.31.30.30.00

29.31.30.80.00
29.32

Главна
индустриска
група

Назив
Разводници и калеми за палење
Електрозадвижувачи и електрозадвижувачигенератори за двојна намена; други генератори и оп
рема
Електрозадвижувачи и електрозадвижувачигенератори со двојна намена
Генератори, неспомнати на друго место, за мотори со
внатрешно согорување
Опрема за мотори со внатрешно согорување,
неспомната на друго место
Електрична опрема за осветлување и сигнализација,
бришачи на стакло, уреди за одмрзнување, уреди за
одмаглување за мотоцикли и моторни возила
Опрема за осветлување и за визуелна сигнализација,
за велосипеди
Електрични звучни аларми за заштита од кражби, за
моторни возила
Електрична опрема за звучна сигнализација за
велосипеди или моторни возила (освен аларми за
заштита од кражби за моторни возила)
Бришачи за стакло, уреди за одмрзнување и уреди за
одмаглување за мотоцикли или моторни возила
Делови за друга електрична опрема за моторни
возила и мотоцикли
Делови за електрична опрема за палење и
придвижување на мотори со внатрешно согорување,
што се палат со помош на свеќичка и со компресија
Делови за електрична опрема за осветлување,
сигнализација и делови за бришачи, уреди за
одмрзнување итн., за мотоцикли и моторни возила
Производство на други делови и дополнителен
прибор за моторни возила

29.32.10

Седишта за моторни возила

29.32.10.00.00

Седишта за моторни возила

29.32.20

Сигурносни појаси, сигурносни воздушни перничиња,
делови и прибор за каросерии

29.32.20.30.00

Сигурносни појаси

29.32.20.50.00
29.32.20.90.00
29.32.30
29.32.30.10.00

Сигурносни воздушни перничиња со систем за
набивање, надувавање и нивни делови
Делови и прибор за каросерии (вклучувајќи и за
кабини), неспомнати на друго место
Делови и прибор за моторни возила, неспомнати на
друго место,
Браници и нивни делови (вклучувајќи и пластични
браници)

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

8511 30

kg

8511 40

kg

8511 50

kg

8511 80

парч.; kg 8512 10
парч.; kg 8512 30 10
kg

8512 30 90

kg

8512 40

kg

8511 90

kg

8512[.90(.10 + .90)]

парч.

9401 20

парч.; t

8708[.21(.10 + .90)]

парч.; t

8708[.95(.10 + .91 + .99)]

t; парч.

8708[.29(.10 + .90)]

t; парч.

8708[.10(.10 + .90)]

29.32.30.20.00

Сопирачки и серво-сопирачки и нивни делови

t; парч.

8708[.30(.10 + .91 + .99)]

29.32.30.33.00

Менувачки кутии и нивни делови

парч.; t

8708[.40(.20 + .50 + .91 + .99)]

29.32.30.36.00

Погонски оски со диференцијал, непогонски оски и
нивни делови

t; парч.

8708[.50(.20 + .35 + .55 + .91 + .99)]

29.32.30.40.00

Тркала, прибор и делови за нив

t; парч.

8708[.70(.10 + .50 + .91 + .99)]

29.32.30.50.00

Амортизациони системи и нивни делови

парч.; t

8708[.80(.20 + .35 + .55 + .91 + .99)]

29.32.30.61.00

Ладилници за моторни возила и делови за нив

парч.; t

8708[.91(.20 + .35 + .91 + .99)]

29.32.30.63.00

Издувни лонци и издувни цевки и нивни делови

t; парч.

8708[.92(.20 + .35 + .91 + .99)]

29.32.30.65.00

Менувачи за брзина и делови за управувачкиот
механизам

t; парч.

8708[.93(.10 + .90)]
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Главна
индустриска
група

Волани (управувачи), управувачки столбови и кутии на
управувачки механизам и нивни делови
Други делови и прибор за возила од HS 8701 до 8705,
неспомнати на друго место

29.32.30.67.00
29.32.30.90.00

30
30.1

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

t; парч.

8708[.94(.20 + .35 + .91 + .99)]

t; парч.

8708[.99(.10 + .93 + .97)]

Производство на останата опрема за транспорт
BB

Изградба на чамци и бродови

30.11

Изградба на бродови и пловечки објекти

30.11.21

Патнички бродови, излетнички бродови и слични
пловила за превоз на патници; ферибродови
(траекти) од сите видови

30.11.21.30.00

Туристички бродови

CGT

…

30.11.21.50.00

Фериброди

CGT

…

30.11.22

Танкери за транспорт на сурова нафта, нафтени
производи, хемикалии, течни гасови

30.11.22.10.00

Танкери за сурова нафта

CGT

…

30.11.22.30.00

Танкери за рафинирани нафтени производи

CGT

…

30.11.22.50.00

Танкери за хемиски производи

CGT

…

30.11.22.70.00

Танкери за течни гасови

CGT

…

30.11.23

Бродови, ладилници, освен танкери

30.11.23.00.00

Бродови ладилници, освен танкери

CGT

…

30.11.24

Бродови за превоз на сув товар

30.11.24.10.00

Бродови за растурен товар

CGT

…

30.11.24.30.00

Бродови за комбиниран товар

CGT

…

30.11.24.50.00

Бродови контејнери

CGT

…

30.11.24.70.00

Ро-ро товарни бродови

CGT

…

30.11.24.90.00

Други товарни бродови

CGT

…

30.11.31

Рибарски бродови; бродови-фабрики и други
бродови за преработка и конзервирање на риба

30.11.31.30.00

Рибарски бродови

CGT

…

CGT

…

CGT

…

30.11.31.50.00
30.11.32

Бродови фабрики за преработка и конзервирање на
риба
Бродови влекачи (реморкери) и потискувачи (турка
чи)

30.11.32.00.00

Бродови влекачи (реморкери) и потискувачи (туркачи)

30.11.33

Пловечки багери; бродови светилници, пловечки
дигалки; други пловила

30.11.33.30.00

Пловечки багери

CGT

…

30.11.33.50.00

Други нетоварни бродови

CGT

…

Платформи за дупчење и производство и пловила за
опслужување на тие платформи
Пловила (вклучувајќи и чамци за спасување), освен на
весла, за пловидба по море
Пловечки или подводни платформи за дупчење и
производство

CGT

…

парч.

…

30.11.40
30.11.40.30.00
30.11.40.50.00
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Главна
индустриска
група

Назив
Други пловни конструкции (вклучувајќи сплавови,
резервоари, платформи за истоварување, пловила и
светилници)
Други пловни конструкции (вклучувајќи сплавови,
резервоари, платформи за истоварување, пловила и
светилници)
Услуги за преуредување, реконструкција и
опремување на бродови, пловни платформи и
конструкции
Преуредување и реконструкција на бродови, пловни
платформи и конструкции
Услуги за опремување на бродови, пловни
платформи и конструкции
Услуги за опремување на бродови, пловни платформи
и конструкции

30.11.50

30.11.50.00.00

30.11.91
30.11.91.00.00
30.11.92
30.11.92.00.00
30.12

Едрилици (освен на надувување), за разонода или
спорт со или без помошен мотор
Едрилици (освен на надувување) за разонода или
спорт со и без помошен мотор

30.12.11.00.00
30.12.12

Чамци на надувување за разонода и спорт

30.12.12.00.00

Чамци на надувување за разонода и спорт

30.12.19
30.12.19.30.00
30.12.19.70.00

30.20
30.20.11
30.20.11.00.00

BB

Други чамци за разонода и спорт; чамци на весла и к
ануа
Моторни чамци и јахти за разонода и спорт, (освен со
надворешен бродски мотор)
Други чамци за разонода и спорт, неспомнати на друго
место; чамци со весла и кануа
Производство на железнички локомотиви и шински
возила
Производство на железнички локомотиви и шински
возила
Железнички локомотиви напојувани од електрична
мрежа
Железнички локомотиви, напојувани од електрична
мрежа

30.20.12

Дизел-електрични локомотиви

30.20.12.00.00

Дизелскоелектрични локомотиви

30.20.13

Други железнички локомотиви; локомотивски тенд
ери

30.20.13.00.00

Други железнички локомотиви

30.20.20

30.20.20.00.00
30.20.31

30.20.31.00.00
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парч.

HS/CN-2015

…

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци

30.12.11

30.2

Единица
мерка

Самоодни железнички и трамвајски патнички или
товарни вагони и коли, освен за одржување и серви
сирање
Самоодни железнички или трамвајски патнички
и товарни вагони, освен оние за одржување или
сервисирање
Железнички или трамвајски возила за одржување и с
ервисирање
Железнички или трамвајски возила за одржување
или сервисирање, вклучувајќи и самоодни (вагониработилници, вагони-дигалки, вагони-подбивачи
на чакал и макадам, израмнувачи на шини, пробноиспитни вагони и пружни инспекциски возила)

парч.

8903[.91(.10 + .90)]

парч.

8903[.10(.10 + .90)]

парч.

8903[.92(.10 + .91 + .99)]

парч.

8903[.99(.10 + .91 + .99)]

парч.

8601 10

парч.

8602 10

парч.

8601 20 + 8602 90

парч.

8603[.10 + .90]

парч.

8604
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Главна
индустриска
група

Железнички и трамвајски патнички вагони,
несамоодни; вагони за багаж и други специјални
вагони
Железнички или трамвајски патнички вагони; вагони
за багаж, поштенски вагони и други железнички или
трамвајски вагони за специјални цели
Железнички и трамвајски товарни вагони за превоз
на стока, несамоодни

30.20.32

30.20.32.00.00
30.20.33
30.20.33.00.00

Железнички и трамвајски вагони за превоз на стоки

30.20.40
30.20.40.30.00

30.20.40.50.00

30.20.40.60.00

30.20.91
30.20.91.00.00
30.3
30.30
30.30.11

30.30.11.00.00

Назив

BB

Турбо-млазни и турбо-пропелерни мотори

30.30.12.00.00

Турбомлазни и турбопропелерни мотори, за цивилна
употреба

30.30.13

Реактивни мотори, освен турбо-млазни

30.30.13.00.00

Реактивни мотори за цивилна употреба (вклучувајќи
млазни и ракетни мотори), освен турбомлазни и бојни
ракети

30.30.14

Земски тренежери за летање и нивни делови

30.30.14.00.00

Земски тренажери за летање и нивни делови

30.30.15.00.00

HS/CN-2015

парч.

8605

парч.

8606[.10 + .30 + .91(.10 + .80) + .92 + .99]

Делови за железнички и трамвајски локомотиви или
други шински возила; механичка опрема за контрола
на сообраќајот
Делови за железнички и трамвајски локомотиви и за
8607[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21(.10 + .90)
t
други шински возила
+ .29 + .30 + .91(.10 + .90) + .99(.10 + .80)]
Механичка и електромеханичка опрема за
сигнализација, сигурност и контрола на сообраќајот
на железницата, трамваи, друмови, внатрешни водни
t; парч. 8608 00 00b
патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или
аеродроми
Железнички или трамвајски шински склопови и
прибор; механичка (вклучувајќи и електромеханичка)
опрема за сигнализација, сигурност, контрола или
управување со сообраќајот на железницата или
t
8608 00 00c
трамваите, друмовите, внатрешните водни патишта,
паркиралиштата, пристанишните инсталации или
аеродромите
Услуги за генерален ремонт и опремување на
железнички и трамвајски локомотиви и шински воз
ила
Генерален ремонт на железнички и трамвајски
илј.ефек.
…
локомотиви и други шински возила
час.
Производство на воздухопловни и вселенски летала
како и сродна машинерија
Производство на воздухопловни и вселенски летала
како и сродна машинерија
Клипни мотори со внатрешно согорување на палење
со помошна свеќици, за воздухоплови
Клипни бензински мотори за воздухоплови со
внатрешно согорување, на палење со помош на
парч. 8407 10
свеќички, со наизменично или вртежно движење на
клипот, за цивилна употреба

30.30.12

30.30.15

Единица
мерка

Делови за клипни мотори со внатршно согорување на
палење со помошна свеќици, за воздухоплови
Делови за клипни бензински мотори со внатрешно
согорување, со палење со помош на свеќички, со
наизменично или вртежно движење на клипот, за
цивилна употреба
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парч.

8411[.11 + .12(.10 + .30 + .80) + .21 + .22(.20
+ .80)]

парч.

8412 10

t

8805[.21 + .29]

t

8409 10
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30.30.16
30.30.16.00.00
30.30.20

30.30.20.00.00

Главна
индустриска
група

Назив

Делови на турбомлазни или турбопропелерни мотори
за цивилна употреба
Балони и дирижабли (воздушни бродови); едрилици,
делтаплани и други воздухоплови без сопствен погон
Балони, дирижабли и други воздухоплови, без
сопствен погон, за цивилна употреба (вклучувајќи
и звучни самопилотирачки балони, метеоролошки
балони и слично)
Хеликоптери

30.30.31.00.00

Хеликоптери, за цивилна употреба

30.30.32.00.00

30.30.33

30.30.33.00.00
30.30.34
30.30.34.00.00
30.30.40
30.30.40.00.00

Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго
место, со сопствена тежина помала или еднаква на
2000 kg
Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго
место, со сопствена тежина помала или еднаква на
2000 kg
Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго
место, со сопствена тежина поголема од 2000 kg и
помала или еднаква на 15000 kg
Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго
место, со сопствена тежина од 2000 kg до 15000 kg, за
цивилна употреба
Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго
место, со сопствена тежина над 15000 kg
Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго
место, со сопствена тежина над 15000 kg, за цивилна
употреба
Вселенски летала (вклучувајќи сателити) и опрема за
лансирање на вселенски летала
Вселенски летала, вклучувајќи и сателити и опрема за
лансирање на вселенски летала, за цивилна употреба

30.30.50

Други делови за воздухоплови и вселенски летала

30.30.50.10.00

Седишта за воздухоплови и нивни делови

30.30.50.30.00

30.30.50.50.00

30.30.50.90.00

30.30.60
30.30.60.30.00
30.30.60.50.00
30.30.60.70.00
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Делови за турбо-млазни и турбо-плопелерни мотори

30.30.31

30.30.32

Единица
мерка

t

8411 91

парч.

8801[.00(.10 + .90)]

парч.

8802[.11 + .12]

парч.

8802 20

парч.

8802 30

парч.

8802 40

t

8802[.60(.10 + .90)]

парч.

9401[.10 + .90(.10)]

Пропелери и ротори и делови за балони, едрилици и
други воздухоплови без сопствен погон, хеликоптери и
t
8803 10
аероплани, за цивилна употреба
Стојни трапови и нивни делови, за балони, едрилици и
други воздухоплови без сопствен погон, хеликоптери и
аероплани, вселенски летала, вклучувајќи и сателити и
t
8803 20
опрема за лансирање на вселенски летала, за цивилна
употреба
Други делови за авиони, хеликоптери или други
воздухоплови и вселенски летала (вклучувајќи и
t
8803[.30 + .90(.10 + .20 + .30 + .90)]
сателити) и опрема за лансирање на вселенски летала,
за цивилна употреба
Услуги за генерален ремонт на авиони и авионски
мотори
Генерален ремонт на мотори за воздухоплови, за
илј.ефек.
…
цивилна употреба
час.
Генерален ремонт на хеликоптери, за цивилна
илј.ефек.
…
употреба
час.
Генерален ремонт на авиони и други воздухоплови, за илј.ефек.
…
цивилна употреба
час.
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30.9
30.91
30.91.11

30.91.11.00.00

30.91.12

30.91.12.00.00
30.91.13
30.91.13.00.00
30.91.20
30.91.20.00.00
30.91.31

30.91.31.00.00

30.91.32

30.91.32.00.00

Главна
индустриска
група
CD

Назив

Производство на мотоцикли
Мотоцикли и велосипеди со помошен клипен мотор
со внатрешно согорување, со зафатнина на цилиндер
помала или еднаква на 50 cm3
Мотоцикли и велосипеди со помошен клипен мотор
со внатрешно согорување, со зафатнина на цилиндер
помала или еднаква на 50 cm3
Мотоцикли со клипни мотори со внатрешно
согорување, со зафатнина на цилиндерот поголема
од 50 cm3
Мотоцикли со клипни мотори со внатрешно
согорување, со зафатнина на цилиндар поголема од
50 cm3
Мотоцикли,неспомнати на друго место; приколки за
мотоцикли
Приколки за мотоцикли; велосипеди со помошен
мотор поинаков од клипен мотор со внатрешно
согорување
Делови и прибор за мотоцикли и приколки за
мотоцикли
Делови и прибор за мотоцикли и странични приколки
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на свеќички, со зафатнина помала или
еднаква на 1000 cm3, за мотоцикли
Клипни бензински мотори со внатрешно согорување,
со палење со помош на свеќички за мотоцикли, со
зафатнина до 1000 cm3
Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење
со помош на свеќички, со зафатнина поголема од
1000 cm3, за мотоцикли
Клипни бензински мотори со внатрешно согорување,
со палење со помош на свеќички, за мотоцикли со
зафатнина поголема од 1000 cm3
Производство на велосипеди и инвалидски колички

30.92.10

Велосипеди и други слични возила без мотор

30.92.10.00.00

Велосипеди и други слични возила (вклучувајќи и
трицикли), без мотор

30.92.20

Колички за инвалиди, освен нивни делови и прибор

30.92.20.90.00
30.92.30

HS/CN-2015

Производство на превозни средства, неспомнато на
друго место

30.92

30.92.20.30.00

Единица
мерка

Инвалидски колички без механички уреди за
придвижување
Инвалидски колички со мотор или други уреди за
механичко придвижување
Делови и прибор за велосипеди и други слични
возила, без мотор и за инвалидски колички

парч.

8711 10

парч.

8711[.20(.10 + .92 + .98) + .30(.10 + .90) + .40
+ .50]

парч.

8711[.90(.10 + .90)]

t

8714[.10(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .90)]

парч.; t

8407[.31(.00b) + .32(.10b + .90b) + .33(.20b
+ .80b)]

парч.; t

8407[.34(.10b + .91b + .99b)]

парч.

8712[.00(.30 + .70)]

парч.

8713 10

парч.

8713 90

парч.

8714[.91(.10 + .30)]

30.92.30.10.00

Рамки и предни вилушки за велосипеди

30.92.30.60.00

Делови и прибор за велосипеди и други слични возила
без мотор (освен делови за рамки, предни вилушки и
светлосна или сигнална опрема за велосипеди)

t

8714[.91(.90) + .92(.10 + .90) + .93 + .94(.20 +
.90) + .95 + .96(.10 + .30 + .90) + .99(.10 + .30
+ .50 + .90)]

30.92.30.70.00

Делови и прибор за инвалидски колички

t

8714 20

30.92.40

Детски колички и нивни делови

30.92.40.30.00

Детски колички

илј.парч. 8715 00 10

30.92.40.50.00

Делови за детски колички

илј.парч. 8715 00 90

Nacionalna nomenklatura na industriski proizvodi

219

Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 година
Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

30.99

Производство на други превозни средства,
неспомнати на друго место

30.99.10

Други превозни средства, неспомнати на друго место

30.99.10.00.00

Превозни средства без механички погон, вклучувајќи
индустриски колички, рачни колички за багаж, колички
за тешки товари, рачни колички за голф, колички во
трговијата

31

Производство на мебел

31.0

CD

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

8716 80

Производство на мебел

31.00

Седишта и нивни делови; делови за мебел

31.00.11

Седишта со метална рамка

31.00.11.50.00

Подвижни седишта со дотерување на променлива
височина (освен медицински, хируршки, стоматолошки
или ветеринарни и берберски столови)

парч.

9401 30

31.00.11.70.00

Тапацирани седишта со метална рамка

парч.

9401 71

31.00.11.90.00

Нетапацирани седишта со метална рамка

парч.

9401 79

31.00.12

Седишта со дрвена рамка
парч.

9401 40

парч.

9401 40

парч.

9401 40

парч.

9401 40

парч.

9401 40

31.00.12.10.70
31.00.12.10.01
31.00.12.10.02
31.00.12.10.03
31.00.12.10.04

Седишта што можат да се претворат во легла (освен за
во градини и опрема за кампирање)
Фотелји што можат да се претворат во легла, освен за
во градини или опрема за кампирање
Двоседи што можат да се претворат во легла, освен за
во градини или опрема за кампирање
Троседи што можат да се претворат во легла, освен за
во градини или опрема за кампирање
Каучи што може да се претворат во легла, освен за во
градини или опрема за кампирање

31.00.12.30.00

Седишта од трска, прачки, бамбус и слични материјали

парч.

9401[.51 + .59]

31.00.12.50.00

Тапацирани седишта со дрвена рамка

парч.

9401 61

31.00.12.90.00

Нетапацирани седишта со дрвена рамка

парч.

9401 69

31.00.13

Други седишта

31.00.13.00.00

Други седишта, неспомнати на друго место

парч.

9401 80

31.00.14

Делови за седишта

31.00.14.00.00

Делови за седишта

парч.

9401[.90(.30 + .80)]

31.00.20

Делови за мебел (освен седишта)

31.00.20.30.00
31.00.20.50.00
31.00.20.90.00
31.01

Делови за мебел од метал, неспомнати на друго место
(освен делови за седишта и медицински, хируршки,
t
9403 90 10
стоматолошки или ветеринарен мебел)
Делови за мебел, од дрво, неспомнати на друго место
m3; парч. 9403 90 30
(освен делови за седишта)
Делови за мебел, неспомнати на друго место (освен
9403 90 90
од метал или дрво и делови за седишта и медицински,
m3; t
хируршки, стоматолошки или ветеринарен мебел)
Производство на канцелариски мебел и мебел за
продавници

31.01.11

Канцелариски метален мебел

31.01.11.00.00

Канцелариски метален мебел

31.01.12

Канцелариски дрвен мебел

31.01.12.00.00

Канцелариски дрвен мебел
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парч.; t

парч.

9403[.10(.51 + .58 + .91 + .93 + .98)]

9403[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]
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Главна
индустриска
група

Назив

31.01.13

Дрвен мебел за продавници

31.01.13.00.00

Дрвен мебел за продавници

31.02

Производство на кујнски мебел

31.02.10

Кујнски мебел

31.02.10.00.70

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

9403 60 30

Кујнски дрвен мебел

парч.

9403[.40(.10 + .90)]

31.02.10.00.01

Кујнски дрвени ормани

парч.

9403[.40(.10 + .90)]

31.02.10.00.02

Кујнски дрвени садопери

парч.

9403[.40(.10 + .90)]

31.02.10.00.03

Кујнски дрвени висечки елементи

парч.

9403[.40(.10 + .90)]

31.02.10.00.04

Друг кујнски мебел, во елементи

парч.

9403[.40(.10 + .90)]

31.02.10.00.05

Кујнски дрвени маси

парч.

9403[.40(.10 + .90)]

31.03

Производство на душеци

31.03.11

Носачи за душеци

31.03.11.00.00

Носачи за душеци

парч.

9404 10

31.03.12

Душеци, освен носачи за душеци

31.03.12.30.00

Душеци од пенаста гума

парч.

9404 21 10

31.03.12.50.00

Душеци од пенаста пластика

парч.

9404 21 90

31.03.12.70.00

Душеци со метални пружини

парч.

9404 29 10

31.03.12.90.00

Душеци од други материјали, неспомнати на друго
место

парч.

9404 29 90

31.09

Производство на друг мебел

31.09.11

Метален мебел, неспомнат на друго место

31.09.11.00.70

Метален мебел

t; парч.

9403[.20(.20 + .80)]

31.09.11.00.01

Метален мебел за работилници

t; парч.

9403[.20(.20 + .80)]

31.09.11.00.02

Метален мебел за угостителство

t; парч.

9403[.20(.20 + .80)]

31.09.11.00.03

Метален мебел за дуќани

t; парч.

9403[.20(.20 + .80)]

31.09.11.00.04

Друг метален мебел

t; парч.

9403[.20(.20 + .80)]

31.09.12

Дрвен мебел за спални соби, за дневни соби и за трп
езарии

31.09.12.30.70

Дрвен мебел за спални соби

парч.

9403 50

31.09.12.30.01

Дрвени кревети

парч.

9403 50

31.09.12.30.02

Ормани (за одела и облека)

парч.

9403 50

31.09.12.30.03

Ормани со фиоки (комоди)

парч.

9403 50

31.09.12.30.04

Дрвен мебел за спални соби, неспомнат на друго
место

парч.

9403 50

31.09.12.50.70

Дрвен мебел за терпезарии и дневни соби

парч.

9403 60 10

31.09.12.50.01

Компонибилен (комбиниран) дрвен мебел за дневни
соби и трпезарии

парч.

9403 60 10

31.09.12.50.02

Витрини

парч.

9403 60 10

31.09.12.50.03

Регали

парч.

9403 60 10

31.09.12.50.04

Дрвени полици

парч.

9403 60 10

31.09.12.50.05

Трпезариски маси

парч.

9403 60 10

31.09.12.50.06

Друг дрвен мебел за дневни соби и трпезарии
(масички, табуретки и сл.)

парч.

9403 60 10
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

31.09.13

Дрвен мебел, неспомнат на друго место

31.09.13.00.70

Друг дрвен мебел (освен мебел за спални соби,
терпезарии, дневни соби, кујни, канцеларии,
продавници, медицински, хируршки, стоматолошки/
ветеринарен мебел, мебел дизајниран за hi-fi системи,
видеа или телевизори)

парч.

9403 60 90

31.09.13.00.01

Дрвен мебел за бањи

парч.

9403 60 90

31.09.13.00.02

Дрвен мебел за градини

парч.

9403 60 90

31.09.13.00.03

Дрвени ормани за обувки

парч.

9403 60 90

31.09.13.00.04

Дрвен мебел за претсобје

парч.

9403 60 90

31.09.13.00.05

Друг дрвен мебел, неспомнат на друго место

парч.

9403 60 90

Мебел од пластични маси или други материјали
(прачки или бамбус)
Мебел од пластични маси (освен медицински,
хируршки, стоматолошки или ветеринарен мебел,
мебел специјално направен за hi-fi системи, видеа или
телевизори)
Мебел од други материјали (трски, прачки или
бамбус), неспомнат на друго место

парч.

9403 70

парч.

9403[.81 + .89]

kg

7118[.10 + .90]

31.09.14

31.09.14.30.00

31.09.14.50.00

32
32.1

Останата производствена индустрија
CD

Производство на накит, бижутерија и сродни
производи

32.11

Производство на пари (монети)

32.11.10

Метални пари

32.11.10.00.00

Метални пари

32.12

Производство на накит и слични производи

32.12.11

32.12.11.00.00

32.12.12

32.12.12.00.00
32.12.13
32.12.13.30.00
32.12.13.51.00
32.12.13.53.00
32.12.13.55.00

222

Одгледувани бисери, бесценети или полубесценети
камења, вклучувајќи синтетички или реконструирани,
обработени, но немонтирани
Одгледувани бисери, бесценети или полубесценети
камења, вклучувајќи синтетички или реконструирани,
g; карат 7101 22 + 7102 39 + 7103[.91 + .99] + 7104 90
обработени, но немонтирани
Индустриски дијаманти, обработени; прашина и
прав од природни или синтетички бесценети или
полубесценети камења
Индустриски дијаманти, обработени, прашина и
прав од природни или синтетички бесценети или
g; карат 7102 29 + 7105[.10 + .90]
полубесценети камења
Накит и делови за накит; златарски и филигрански
(кујунџиски) производи и делови за нив
Накит и делови за накит од благородни метали
(вклучувајќи и пресвлечени или платинирани со
kg
7113[.11 + .19 + .20]
благородни метали)
Накит и делови за накит, од сребро, вклучувајќи и
kg
7114 11
пресвлечени или платинирани со благородни метали
Накит и делови за накит од благородни метали,
kg
7114 19
неспомнати на друго место
Златарски или филигрански производи, од
неблагородни метали, пресвлечени или платинирани
kg
7114 20
со благородни метали
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Главна
индустриска
група

Назив
Други производи од благородни метали; производи
од природни или обработени бисери, бесценети или
полубесценети камења
Други производи од благородни метали; производи
од природни или обработени бисери, бесценети или
полубесценети камења

32.12.14

32.12.14.00.00
32.13

Производство на бижутерија и слични производи

32.13.10

Бижутерија и сродни производи

32.13.10.00.00

Имитација на накит и сродни производи

32.2

CD

Единица
мерка

HS/CN-2015

kg

7115 90 + 7116[.10 + .20(.11 + .80)] +
9113[.10(.10 + .90)]

kg

7117[.11 + .19 + .90] + 9113 20

Производство на музички инструменти

32.20

Производство на музички инструменти

32.20.11

Клавири и други клавијатурни жичани инструменти

32.20.11.10.00

Пијанина (вклучувајќи и автоматски пијанина),
современи

парч.

9201 10 10

32.20.11.30.00

Концертни клавири (вклучувајќи и автоматски)

парч.

9201 20

32.20.11.50.00

Музички инструменти со клавијатура (вклучувајќи
клавесини, спинети и клавичембала)

парч.

9201 90

32.20.12

Други жичани музички инструменти

32.20.12.00.00

Други жичани музички инструменти

парч.

9202[.10(.10 + .90) + .90(.30 + .80)]

парч.

9205 90 50

парч.

9205[.90(.10 + .30)]

парч.

9205[.10 + .90(.90)]

парч.

9207[.10(.10 + .30 + .50 + .80) + .90(.10 + .90)]

парч.

9206

парч.

9208[.10 + .90]

парч.

9209[.30 + .99(.40 + .50)]

парч.

9209[.91 + .92 + .94 + .99(.20 + .70)]

Оргули со типки, хармониуми и слични инструменти;
хармоники и слични инструменти; усни хармоники;
дувачки инструменти
Оргули со типки, хармониуми и слични клавијатурни
инструменти со слободни метални писки
Хармоники и слични музички иструменти; усни
хармоники

32.20.13
32.20.13.10.00
32.20.13.40.00
32.20.13.70.00

Други дувачки инструменти
Музички и клавијатурни инструменти со електричен
звук
Музички и клавијатурни инструменти со електричен
звук

32.20.14
32.20.14.00.00
32.20.15

Други музички инструменти

32.20.15.10.00

Удирачки музички инструменти
Музички кутии, саемски оргули, механички улични
оргули, механички птици пејачки и други музички
инструменти; разни видови свирки за намамување
животни; пишталки, рогови за довикување и други
усни дувачки сигнални инструменти
Метрономи, тонски вилушки и пишталки за давање
висина на тонот; механизми за музички кутии; жици
за музички инструменти
Метрономи, тонски вилушки и пишталки за давање
висина на тонот; механизми за музички кутии, жици за
музички инструменти

32.20.15.30.00

32.20.16

32.20.16.00.00
32.20.20

Делови и прибор за музички инструменти

32.20.20.00.00

Делови и прибор за музички инструменти

32.3

CN

Производство на спортска опрема

32.30

Производство на спортска опрема

32.30.11

Скии за снег и друга опрема за скијање; лизгалки за
мраз и ролшуи; нивни делови

32.30.11.31.00

Скии за зимски спортови
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Главна
индустриска
група

Назив
Врзувачи за скии и друга скијачка опрема за зимски
спортови
Лизгалки и ролшуи, вклучувајќи и чевли со
прицврстени лизгалки или ролшуи; делови и прибор
за нив

32.30.11.37.00
32.30.11.50.00
32.30.12

Обувки за скијање

32.30.12.00.00

Обувки за скијање
Скии за вода, даски за сурфање, даски за едрење и
друга опрема за спортови на вода
Скии за вода, даски за едрење и друга опрема за
спортови на вода
Производи и опрема за гимнастика, фитнес центри и
атлетика
Производи и опрема за гимнастика, фитнес центри и
атлетика
Друг прибор и опрема за спорт и игри на отворен
простор, базени за пливање и веслање

32.30.13
32.30.13.00.00
32.30.14
32.30.14.00.00
32.30.15
32.30.15.10.00

Специјални спортски ракавици, од кожа
Палки за голф и друга опрема за голф (вклучувајќи и
топчиња за голф)
Опрема и прибор за пинг-понг (вклучуваќи рекети,
топчиња и мрежи)
Рекети за тенис, бадминтон или слично, со или без
жица
Топки (освен за голф, пинг-понг, медицински топки и
топки за бокс)
Друга опрема и прибор за спорт и игри на отворен
простор, неспомнати на друго место
Рибарски стапови и друг прибор за риболов, прибор
за лов и риболов, неспомнат на друго место
Рибарски стапови и друг прибор за риболов, прибор за
лов и риболов, неспомнат на друго место

32.30.15.30.00
32.30.15.50.00
32.30.15.60.00
32.30.15.80.00
32.30.15.90.00
32.30.16
32.30.16.00.00
32.4

CN

Производство на игри и играчки

32.40.11

Кукли со човечки лик

32.40.11.00.00

Кукли со човечки лик

32.40.12

Играчки во форма на животни или други суштества

32.40.12.00.00

Играчки во форма на животни или други суштества

32.40.13

Делови и прибор за кукли со човечки лик

32.40.13.00.00

Делови и прибор за кукли со човечки лик

32.40.20.00.00
32.40.31
32.40.31.00.00

илј.парч. 9506[.12 + .19]
илј.пара 9506[.70(.10 + .30 + .90)]

илј.пара 6402[.12(.10 + .90)] + 6403 12

илј.пара 9506[.21 + .29]

t; илј.
парч.

9506[.91(.10 + .90)]

илј.пара 4203 21
илј.парч. 9506[.31 + .32 + .39(.10 + .90)]
илј.парч. 9506 40
илј.парч. 9506[.51 + .59]
илј.парч. 9506[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]
илј.парч. 9506[.99(.10 + .90)]

илј.парч. 9507[.10 + .20(.10 + .90) + .30 + .90]

илј.парч. 9503 00 21

илј.парч. 9503[.00(.41 + .49)]

илј.парч. 9503 00 29

Возови играчки и прибор за нив; други играчки,
намалени модели или конструкции и играчки за скл
опување
Возови играчки и прибор за нив, други играчки,
намалени модели или конструкции и играчки на
илј.парч. 9503[.00(.30 + .35 + .39)]
склопување
Детски играчки со тркала, за јавање или возење;
колички за кукли
Детски играчки со тркала, за јавање или возење (освен
илј.парч. 9503 00 10
велосипеди); колички за кукли

32.40.32

Сложувалки

32.40.32.00.00

Сложувалки
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HS/CN-2015

Производство на игри и играчки

32.40

32.40.20

Единица
мерка

илј.парч. 9503[.00(.61 + .69)]
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

32.40.39

Игри и играчки, неспомнати на друго место

32.40.39.20.00

Играчки-музички инструменти и апарати; играчки во
сетови или на подлоги; играчки и модели со вграден
мотор, играчки-оружје

илј.парч. 9503[.00(.55 + .70 + .75 + .79 + .81)]

32.40.39.40.00

Други играчки од пластични маси

илј.парч. 9503 00 95

32.40.39.60.00

Играчки од метал, минијатурни леани модели

илј.парч. 9503 00 85

32.40.39.90.00

Други играчки, неспомнати на друго место

илј.парч. 9503 00 99

32.40.41

Карти за играње

32.40.41.00.00

Карти за играње

32.40.42

Предмети за билијард, луна парк, игри на маса или
друштвени игри; други игри на автомати кои работат
со внесување на метални пари или жетони

32.40.42.10.00

Производи и прибор за билијард

32.40.42.30.00
32.40.42.50.00

32.40.42.70.00

32.5
32.50

BB

kg

9504 40

илј.парч. 9504 20

Игри на автомати со внесување на метални пари или
илј.парч. 9504[.30(.10 + .20 + .90)]
жетони, освен опрема за автоматски куглани
Сетови на електрични натпреварувачки автомобили
илј.парч. 9504 90 10
кои имаат карактер на натпреварувачки игри
Специјални маси за казино игри, опрема за автоматски
куглани и други производи за панаѓурски игри,
вклучувајќи флипери (освен игри што се пуштаат
kg
9504 90 80
во работа со метални пари, банкноти "хартија од
вредност", жетони или со посредство на друг начин на
плаќање)
Производство на медицински и стоматолошки
инструменти
Производство на медицински и стоматолошки
инструменти

32.50.11

Инструменти и апарати за стоматолошки третман

32.50.11.30.00

Забарски дупчалки комбинирани со друга забарска
опрема на еден заеднички постамент

парч.

9018 41

32.50.11.50.00

Инструменти и апарати за забарството, освен дупчалки

парч.

9018[.49(.10 + .90)]

парч.

8419 20

Медицински, хируршки и лабораториски апарати за с
терилизација
Медицински, хируршки и лабораториски апарати за
стерилизација
Шприцови, игли, катетери, канили и слично;
офталмолошки и други инструменти и апарати,
неспомнати на друго место
Шприцеви со или без игли, за медицинска, хируршка,
забарска и ветеринарна употреба
Цевчести метални игли за медицинска, хируршка,
забарска или ветеринарна употреба
Игли за шиење за медицинска, хируршка, забарска или
ветеринарна употреба
Игли, катетри, канили и слично за медицинска,
хируршка, забарска или ветеринарна употреба (освен
цевчести метални игли и игли за шиење)

илј.парч. 9018[.31(.10 + .90)]

32.50.13.20.00

Инструменти и апарати за офталмологија

илј.парч. 9018[.50(.10 + .90)]

32.50.13.33.00

Инструменти и апарати за мерење крвен притисок
(вклучувајќи сфигмоманометри, тенсиометри,
осцилометри)

илј.парч. 9018 90 10

32.50.13.35.00

Ендоскопи за медицинска употреба

илј.парч. 9018 90 20

32.50.13.40.00

Медицински или ветеринарни термометри, полнети
со течност, за непосредно отчитување (освен што се
комбинирани со други инструменти)

илј.парч. 9025 11 20

32.50.12
32.50.12.00.00
32.50.13
32.50.13.11.00
32.50.13.13.00
32.50.13.15.00
32.50.13.17.00
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

HS/CN-2015

32.50.13.53.00

Опрема за бубрежна дијализа

илј.парч. 9018 90 30

32.50.13.55.00

Диатермички апарати (вклучувајќи и ултразвучни)

илј.парч. 9018 90 40

32.50.13.63.00

Апарати за трансфузија (освен специјални стаклени
банки за крв)

илј.парч. 9018 90 50

32.50.13.65.00

Инструменти и апарати за анестезија

илј.парч. 9018 90 60

32.50.13.70.00
32.50.13.80.00
32.50.21
32.50.21.30.00
32.50.21.80.00
32.50.22

Инструменти и апарати кои се користат во
медицинските, хируршките и ветеринарните науки,
неспомнати на друго место
Центрифуги за лаборатории (освен сепаратори за
павлака, центрифуги за сушење алишта)
Терапевтски инструменти и апарати; респираторни и
слични апарати за дишење
Апарати за механотерапија, апарати за масажа и
апарати за психолошки тестирања
Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросолтерапија и други терапевтски апарати за дишење
Вештачки зглобови; ортопедски справи и помагала;
вештачки заби; забни протези; вештачки делови на
тело, неспомнати на друго место

илј.парч. 9018[.90(.75 + .84)]
илј.парч. 8421 19 20

парч.

9019[.10(.10 + .90)]

парч.

9019 20

32.50.22.35.00

Вештачки зглобови

парч.

9021 31

32.50.22.39.00

Ортопедски справи, шини и други ортопедски
помагала за фрактури

парч.

9021[.10(.10 + .90)]

32.50.22.53.00

Вештачки заби од пластични маси

парч.

9021 21 10

32.50.22.55.00

Вештачки заби од други материјали

парч.

9021 21 90

парч.

9021 29

парч.

9021[.39(.10 + .90)]

32.50.22.59.00

32.50.22.90.00
32.50.23

32.50.23.00.00

32.50.30

Делови и апарати за забни протези (вклучувајќи
метални коронки, елементи за засилување на
протезите од леан калај и не'рѓосувачки челик), освен
вештачки заби
Вештачки делови на телото, неспомнати на друго
место
Делови и прибор за протетски и ортопедски справи
Делови и прибор за ортопедски справи, вклучувајќи
и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги);
шини и други справи за фрактури; вештачки делови
на телото; апарати за подобрување на слухот и други
апарати што се носат или вградуваат во телото, за да го
надоместат недостатокот или инвалидноста
Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски
мебел; берберски и слични столови, како и нивни
делови

t

9021 90 90

32.50.30.30.00

Забарски, берберски и слични столови и нивни делови

парч.

9402 10

32.50.30.50.70

Медицински, хируршки или ветеринарен мебел и
негови делови

парч.

9402 90

32.50.30.50.01

Медицински ормани

парч.

9402 90

32.50.30.50.02

Медицински кревети

парч.

9402 90

32.50.30.50.03

Друг медицински мебел

парч.

9402 90

32.50.41

Контактни леќи; леќи за очила од сите видови
материјали

32.50.41.30.00

Контактни леќи

илј.парч. 9001 30

32.50.41.53.00

Леќи од стакло за очила, без корективно делување

илј.парч. 9001[.40(.20) + .50(.20)]

32.50.41.55.00
32.50.41.59.00
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Леќи за очила, обработени од двете страни, за
корективно делување, со еден фокус
Други леќи за очила, обработени од двете страни, за
корективно делување

илј.парч. 9001[.40(.41) + .50(.41)]
илј.парч. 9001[.40(.49) + .50(.49)]
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Главна
индустриска
група

Назив
Други леќи од стакло за очила, за корективно
делување, поинакви од оние обработени од двете
страни
Очила и слични производи, корективни, заштитни и
други

32.50.41.70.00
32.50.42

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.парч. 9001[.40(.80) + .50(.80)]

32.50.42.50.00

Очила за сонце

илј.парч. 9004[.10(.10 + .91 + .99)]

32.50.42.90.00

Очила и слично, неспомнати на друго место,
корективни, заштитни и други (освен очила за сонце)

илј.парч. 9004[.90(.10 + .90)]

32.50.43

Рамки за очила и слични производи

32.50.43.50.00

Рамки и монтирање на рамки за очила,
очила за сонце и слично,од пластични маси

илј.парч. 9003 11

32.50.43.90.00

Рамки и монтирање на рамки за очила, очила за сонце
илј.парч. 9003 19
и слично, од други материјали

32.50.44

Делови за рамки за очила и слични производи

32.50.44.00.00

Делови за рамки и монтирање, за очила, очила за
сонце и слично (освен шрафчиња, синџирчиња без
уред за осигурување, федерчиња од неблагородни
метали)

32.50.50

Други производи за медицинска и хируршка намена
Забарски цементи и други забарски полнила; цементи
за реконструкција на коски
Желе-препарати наменети за човечка или за
ветеринарна медицина како лубриканти за делови
од тело при хируршки операции или за физички
вежби или како врзувачко средство меѓу телото и
медицинските инструменти (помагала)
Стерилни апсорпциони средства за запирање на
крварењето во хирургијата или стоматологијата;
стерилни адхезивни прегради, апсорпциони или не, за
хирургијата или стоматологијата (освен кетгут)

32.50.50.10.00

32.50.50.20.00

32.50.50.30.00
32.9

CN

Производство на метли и четки

32.91.11

Метли и четки за чистење во домаќинствата

32.91.11.40.00

kg

3006 40

kg

3006 70

kg

3006[.10(.30 + .90)]

Производство, неспомнато на друго место

32.91

32.91.11.10.00

илј.парч. 9003 90

Метли и четки од прачки или од други растителни
материјали, поврзани заедно
Рачни механички направи за чистење на под и други
четки за чистење улици, за домаќинствата, или четки
за тимарење на животни

илј.парч. 9603 10
илј.парч. 9603[.90(.10 + .91)]

32.91.11.90.00

Четки, неспомнати на друго место

32.91.12

Четки за заби, четки за коса и други тоалетни четки
за лична употреба; сликарски и четки за пишување и
кистови, четки за козметика

32.91.12.10.00

Четки за заби

илј.парч. 9603 21

32.91.12.35.00

Четки за коса

илј.парч. 9603 29 30

32.91.12.37.00

Четки за бричење и други тоалетни четки за лична
употреба

илј.парч. 9603 29 80

32.91.12.50.00

Четки и четкички за уметници и за пишување

илј.парч. 9603 30 10

32.91.12.70.00

Четки и четкички за нанесување на козметика

илј.парч. 9603 30 90

32.91.19

Други четки, неспомнати на друго место

32.91.19.30.00

Четки и четкички за боење, премачкување и слично

илј.парч. 9603 40 10

32.91.19.50.00

Влошки и валјаци за боење

илј.парч. 9603 40 90
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Единица
мерка

HS/CN-2015

32.91.19.70.00

Четки што се составен дел од машини, апарати или
возила, неспомнати на друго место

32.99

Останато производство, неспомнато на друго место

32.99.11

Заштитни шлемови и други заштитни производи

32.99.11.30.00

Заштитни нараквици за сите видови занимања, од
кожа или вештачка (реконструирана) кожа

пара; m2 4203 29 10

32.99.11.50.00

Заштитни шлемови

илј.парч. 6506[.10(.10 + .80)]

32.99.11.90.00

Шапки и други шлемови од гума и пластични маси
(освен заштитни)

илј.парч. 6506 91

32.99.12

Пенкала, фломастери и маркери; патент моливи

32.99.12.10.00

Хемиски пенкала

илј.парч. 9608[.10(.10 + .92 + .99)]

32.99.12.30.00

Фломастери и маркери со врв од филц или од друг
порозен материјал

илј.парч. 9608 20

32.99.12.50.00

Патент-моливи

илј.парч. 9608 40

32.99.13
32.99.13.00.00
32.99.14
32.99.14.10.00
32.99.14.30.00
32.99.14.50.00
32.99.15
32.99.15.10.00

Пера за копирање цртежи; наливпера, стилографпера и други пера
Пера за цртање со туш, налив-пера, стилограф-пера и
други налив-пера
Сетови за прибор за пишување, држачи за пера,
држачи за моливи и слични држачи; нивни делови
Сетови на производи со патент моливи, хемиски
пенкала и слично
Влошки за хемиски пенкала со течно мастило
Пера и врвови на пера; пера за копирање; држалки
за пера, држалки за моливи и слични држалки; нивни
делови (вклучувајќи и капи и клипсови)
Моливи и мини, црни и во боја, јаглен за цртање,
креди за пишување, цртање и кројачки креди
Моливи со мина затворена во цврста обвивка (освен
моливи за медицинска, козметичка или тоалетна
употреба)

илј.парч. 9603 50

илј.парч. 9608 30

kg

9608 50

илј.парч. 9608 60
kg

9608[.91 + .99]

илј.парч. 9609[.10(.10 + .90)]

32.99.15.30.00

Мини за моливи, црни и во боја

32.99.15.50.00

Креди за пишување или цртање и кројачки креди

32.99.16

Таблици и табли за пишување и цртање; датумари,
нумератори и слично; ленти за машини за пишување
и слични ленти; перничиња за жигови на мастило

32.99.16.10.00

Таблици и табли за пишување и цртање

илј.парч. 9610

32.99.16.30.00

Датумари, жигови и нумератори итн., за рачна
употреба и слично

илј.парч. 9611

32.99.16.50.00

Перничиња за жигови

илј.парч. 9612 20

32.99.16.70.00
32.99.21
32.99.21.30.00
32.99.21.50.00
32.99.22
32.99.22.00.00
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Ленти за машини за пишување или слични ленти,
натопени со печатрска боја или поинаку подготвени за
давање на отпечатоци
Чадори и чадори за сонце; стапови за одење
(бастуни), стапови-столови и слично
Чадори и чадори за сонце; градинарски чадори и
слични чадори
Бастуни, камшици, корбачи и слично

илј.парч. 9609 20
kg

9609[.90(.10 + .90)]

илј.парч. 9612[.10(.10 + .20 + .80)]

илј.парч. 6601[.10 + .91 + .99(.20 + .90)]
илј.парч. 6602

Делови, украси и прибор за чадори, чадори за сонце,
стапови за одење (бастуни), стапови-столови и слично
Делови, украси и прибор за чадори, чадори за сонце,
илј.парч. 6603[.20 + .90(.90)]
бастуни, камшици, корбачи и слично
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Главна
индустриска
група

Назив

Единица
мерка

Копци, нитни и слично, како и нивни делови;
копчиња; патент затворачи
Копци, нитни и слично, како и нивни делови, копчиња;
патент затворачи
Пресвлечени копчиња и други делови на копчиња;
недовршени копчиња; делови на патент затворачи

t; илј.
парч.

9606[.10 + .21 + .22 + .29] + 9607[.11 + .19]

32.99.24.30.00

Копчиња за пресвлекување и други делови за копчиња

t; илј.
парч.

9606 30

32.99.24.50.00

Делови на патент-затворачи

Шифра
32.99.23
32.99.23.00.00
32.99.24

32.99.30
32.99.30.00.00
32.99.41
32.99.41.10.00
32.99.41.30.00
32.99.42
32.99.42.10.00
32.99.42.30.00
32.99.43
32.99.43.00.00
32.99.51

32.99.51.30.00

32.99.51.50.00
32.99.52

32.99.52.80.00
32.99.53
32.99.53.00.00

Производи од човечка коса и животински влакна;
слични производи од текстилни материјали
Производи од човечка коса и животински влакна;
слични производи од текстилни материјали
Запалки за цигари и други запалки; лулиња и држачи
за цигари како и нивни делови
Запалки за цигари и други запалки

HS/CN-2015

илј.парч. 9607[.20(.10 + .90)]

kg

6703 + 6704[.11 + .19 + .20 + .90]

илј.парч. 9613[.10 + .20 + .80]

Лулиња (вклучувајќи и глави за лулиња) и држачи за
парч. 9614 00 90
цигари како и нивни делови
Делови за запалки; пирофорни легури; производи од
запалливи материјали
Феро цериум, пирофорни легури, производи од
kg
3606[.90(.10 + .90)]
запаливи материјали, неспомнати на друго место
Делови за запалки за цигари и други запалки, освен
t
9613 90
кремен и фитили
Течни и гасовити горива за полнење на запалки, во
садови со зафатнина помала или еднаква на 300 cm3
Течни и гасовити горива за полнење запалки во садови
илј.парч. 3606 10
со зафатнина помала или еднаква на 300 cm3
Свечени, карневалски и други производи за
разонода, вклучувајќи и за магионичарски трикови
Производи за новогодишни празници (електрични
венци, природни новогодишни елки, држачи за
илј.парч. 9505[.10(.10 + .90)]
новогодишни елки; свеќи, статуи и слични предмети
кои се користат за декорација при литургии)
Производи за празнична, карневалска и друга
илј.парч. 9505 90
разонода, неспомнати на друго место
Чешли, фуркети за коса и слично; шноли, игли за
кадри за коса; прскалки за мириси, механизми и
глави за нив; перничиња за пудра
Прскалки за мириси и слични тоалетни спрееви,
механизми и глави за нив (освен одделни резервоари
t
9616[.10(.10 + .90)]
за прскалки за мириси, гумени глави)
Инструменти, апарати и модели наменети за
демонстрирање
Инструменти, апарати и модели, наменети за
демонстрирање (на пр., за образованието или за
kg
9023[.00(.10 + .80)]
изложби), што се непогодни за други употреби

32.99.54

Свеќи, свеќички и слично

32.99.54.00.00

Свеќи, свеќички и слично (вклучувајќи и свеќи за
кандила) (освен антиасматични свеќи, восочни
кибрити и слично)

32.99.55

Вештачко цвеќе, лисја, овошје и нивни делови

32.99.55.00.00

Вештачко цвеќе, лисја, овошје и нивни делови
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Шифра

Главна
индустриска
група

Назив
Други разновидни производи, неспомнати на друго
место
Апарати за дишење и гасмаски (освен терапевтски
апарати за дишење и заштитни маски без механички
делови и заменливи филтри)
Производи од црева (освен свилен кетгут), од цревни
опни, од бабулиња или од тетиви
Животински материјали за резбарење, како слонова
коска, коска, желковина, рог, корал и слично и
производи од тие материјали
Обработени материјали од растително или минерално
потекло за резбарење и производи од тие материјали,
неспомнати на друго место; обликувани или резбарени
производи од восок, стеарин, природни гуми,
природни смоли или од маси за моделирање и други
обликувани или резбарени производи, неспомнати
на друго место; обработен нестврднат желатин и
производи од нестврднат желатин, неспомнати на
друго место

32.99.59
32.99.59.10.00
32.99.59.20.00
32.99.59.30.00

32.99.59.40.00

32.99.59.50.00

Рачни сита и рачни решетки
Термос-шишиња и други термос-садови, со вакуумска
изолација, комплетни, со влошка и нивни делови
Кројачки кукли и други фигури за изложување,
автомати и други подвижни (анимирани) фигури
за аранжирање на излози (освен производи кои
навистина се наоѓаат во излогот, едукативни модели и
кукли за играње)

32.99.59.60.00

32.99.59.70.00

Единица
мерка

HS/CN-2015

парч.

9020

kg

4206

kg

9601[.10 + .90]

kg

9602

kg

9604

kg

9617

kg

9618

32.99.59.80.00

Глобуси, печатени (освен релјефни глобуси)

парч.

4905 10

32.99.59.90.00

Мртовечки сандаци, од дрво

парч.

4421 90 95

33

Поправка и инсталирање на машини и опрема

33.1
33.11
33.11.12
33.11.12.00.00
33.11.13
33.11.13.00.00
33.11.19
33.11.19.00.00
33.12
33.12.11
33.12.11.00.00
33.12.12
33.12.12.10.00
33.12.12.20.00
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BB

Поправка на фабрикувани метални производи,
машини и опрема
Поправка на фабрикувани производи од метал
Услуги за поправка и одржување на цистерни,
резервоари и слични контејнери од метали
Поправка и одржување на цистерни, резервоари и
садови од метал
Услуги за поправка и одржување на парни котли,
освен котли за централно греење со топла вода
Поправка и одржување на парни котли, освен котли за
централно греење со топла вода
Услуги за поправка и одржување на други производи
од метал
Поправка и одржување на котли за централно греење,
освен оние за домаќинствата

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

Поправка на машини
Услуги за поправка и одржување на мотори и
турбини, освен мотори за авиони и моторни возила
Поправка и одржување на мотори и турбини (освен
илј.ефек.
…
мотори за воздухоплови и моторни возила)
час.
Услуги за поправка и одржување на хидраулична
опрема, други пумпи, компресори, славини и вентили
илј.ефек.
…
Поправка и одржување на пумпи и компресори
час.
илј.ефек.
Поправка и одржување на славини и вентили
…
час.
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Шифра
33.12.14
33.12.14.00.00
33.12.15
33.12.15.00.00
33.12.18
33.12.18.00.00
33.12.19
33.12.19.90.00
33.12.21
33.12.21.10.00
33.12.21.20.00
33.12.22
33.12.22.00.00
33.12.23
33.12.23.00.00
33.12.24
33.12.24.00.00
33.12.25
33.12.25.00.00
33.12.26
33.12.26.00.00
33.12.27
33.12.27.00.00
33.12.28
33.12.28.00.00
33.12.29
33.12.29.10.00
33.12.29.90.00

Главна
индустриска
група

Назив
Услуги за поправка и одржување на индустриски
печки и горилници
Поправка и одржување на индустриски печки и
горилници
Услуги за поправка и одржување на уреди за кревање
и манипулација
Поправка и одржување на уреди за кревање и
манипулација
Услуги за поправка и одржување на опрема за
разладување и вентилација, освен за домаќинствата
Поправка и одржување на разладни уреди, освен за
домаќинствата
Услуги за поправка и одржување на други машини за
општа намена, неспомнати на друго место
Поправка и одржување на други машини за
општа намена, неспомнати на друго место

Единица
мерка

HS/CN-2015

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

Услуги за поправка и одржување на машини за
земјоделство и шумарство
Услуги за поправка и одржување на трактори за
илј.ефек.
…
земјоделството
час.
Поправка и одржување на машини за земјоделството и илј.ефек.
…
шумарството
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за
обработка на метали и алатни машини
Услуги за поправка и одржување на алатни машини за илј.ефек.
…
обработка на метали
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за мета
лургијата
илј.ефек.
Поправка и одржување на машини за металургијата
…
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за
вадење на руди и камен и за градежништвото
Поправка и одржување на машини за вадење на руди илј.ефек.
…
и камен и за градежништвото
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за
производство на храна, пијалаци и тутун
Поправка и одржување на машини за храна, пијалаци илј.ефек.
…
и тутун
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за
производство на текстил, облека и кожа
Поправка и одржување на машини во индустријата за илј.ефек.
…
текстил, облека и кожа
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за
производство на хартија и картон
Поправка и одржување на машини во индустријата за илј.ефек.
…
хартија и картон
час.
Услуги за поправка и одржување на машини за
производство на пластични маси и гума
Поправка и одржување на индустриски машини и
илј.ефек.
…
опрема за производство на пластична маса и гума
час.
Услуги за поправка и одржување на други машини за
посебна намена
Услуги за поправка и одржување на алатни машини за
илј.ефек.
обработка на дрво, плута, камен, тврди гуми и слични
…
час.
тврди материјали
Поправка и одржување на други машини за посебна
илј.ефек.
…
намена, неспомнати на друго место
час.
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33.13
33.13.11
33.13.11.10.00
33.13.11.20.00
33.13.12
33.13.12.00.00
33.13.13
33.13.13.00.00
33.13.19
33.13.19.00.00
33.14
33.14.11
33.14.11.20.00
33.14.11.50.00
33.14.19
33.14.19.00.00

Главна
индустриска
група

Назив

Услуги за поправка и одржување на инструменти и
апарати за мерење, контрола, тестирање и навигација
Поправка и одржување на инструменти и апарати за
мерење, контрола, тестирање, навигација и други
намени
Поправка и одржување на индустриски инструменти и
апарати за мерење на време
Услуги за поправка и одржување на опрема
за следење на радијација (озрачување),
електромедицинска и електротерапевтска опрема
Поправка и одржување на медицинска и хируршка
опрема
Услуги за поправка и одржување на професионални
оптички инструменти и фотографска опрема
Поправка и одржување на професионални,
фотографски, кинематографски и оптички инструменти
Услуги за поправка и одржување на друга
професионална електронска опрема
Поправка и одржување на друга професионална
електронска опрема
Услуги за поправка и одржување на електрични
мотори, генератори, трансформатори и апарати за
дистрибуција и контрола на електрична енергија
Поправка, одржување и повторно намотување на
електромотори, генератори и трансформатори
Поправка и одржување на уреди за дистрибуција и
контрола на електрична енергија
Услуги за поправка и одржување на друга
професионална електрична опрема
Поправка и одржување на друга електрична опрема,
неспомната на друго место

33.15.10

Услуги за поправка и одржување на бродови и чамци

33.16
33.16.10
33.16.10.00.00
33.17
33.17.11

33.17.11.00.00

илј.ефек.
…
час.
илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

Поправка на електрична опрема

Поправка и одржување на чамци и бродови

33.15.10.30.00

илј.ефек.
…
час.
илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

Услуги за поправка и одржување на бродови, чамци
илј.ефек.
и пловни структури (освен јахти, бродови за спорт и
…
час.
разонода, бродови со весла и кануа)
Услуги за поправка и одржување на чамци за разонода илј.ефек.
…
и спорт
час.
Поправка и одржување на воздухопловни и
вселенски летала
Услуги за поправка и одржување на воздухопловни и
вселенски летала
Поправка и одржување на воздухоплови и мотори за
илј.ефек.
…
воздухоплови, за цивилна употреба
час.
Поправка и одржување на други превозни средства
Услуги за поправка и одржување на железнички и
трамвајски локомотиви и на други шински возила
Поправка и одржување на железнички и трамвајски
локомотиви и на други шински возила и на механичка
и електромеханичка опрема за сигнализација,
сигурност, управување или контрола на сообраќајот

илј.ефек.
…
час.

33.19

Поправка на останата опрема

33.19.10

Услуги за поправка на друга опрема

33.19.10.20.00

Услуги за поправки на импрегнирани ткаенини и камп- илј.ефек.
…
опрема
час.
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Поправка на електронска и оптичка опрема

33.15

33.15.10.10.00

Единица
мерка
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33.2
33.20
33.20.11

33.20.11.00.00
33.20.21
33.20.21.00.00
33.20.29
33.20.29.10.00
33.20.29.20.00
33.20.29.30.00
33.20.29.40.00
33.20.29.50.00
33.20.29.60.00
33.20.29.70.00
33.20.31
33.20.31.00.00
33.20.32
33.20.32.00.00
33.20.33
33.20.33.00.00
33.20.34
33.20.34.00.00
33.20.35
33.20.35.00.00
33.20.36
33.20.36.00.00
33.20.37
33.20.37.00.00
33.20.38
33.20.38.00.00

Главна
индустриска
група
BB

Назив

Единица
мерка
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Инсталирање на индустриски машини и опрема
Инсталирање на индустриски машини и опрема
Услуги за инсталирање на парни котли, освен котли
за централно греење со топла вода, вклучувајќи
придружен цевен систем
Услуги за инсталирање парни котли, освен котли
за централно греење со топла вода, вклучувајќи
придружен цевен систем
Услуги за инсталирање на канцелариски и
сметководствени машини
Инсталирање на канцелариски машини
Услуги за инсталирање на други машини за општа
намена, неспомнати на друго место
Инсталирање на мотори и турбини (освен мотори за
воздухоплови и моторни возила)

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
…
час.

илј.ефек.
час.
илј.ефек.
Инсталирање на пумпи и компресори
час.
илј.ефек.
Инсталирање на индустриски печки и горилници
час.
Инсталирање на уреди за кревање и манипулација
илј.ефек.
(освен дигалки и подвижни скали)
час.
Инсталирање на разладни уреди, освен за
илј.ефек.
домаќинствата
час.
Инсталирање на други машини за општа употреба,
илј.ефек.
неспомнати на друго место
час.
Инсталирање на алатни машини за обработка на дрво, илј.ефек.
плута, камен, тврди гуми и слични тврди предмети
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за земјоделството
Инсталирање на машини за земјоделството и
илј.ефек.
шумарството
час.
Услуги за инсталирање на машини за обработка на
метали
Инсталирање на алатни машини за обработка на
илј.ефек.
метали
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за металургијата
илј.ефек.
Инсталирање на машини за металургијата
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за рударството
Инсталирање на машини за вадење на руди и камен и илј.ефек.
за градежништвото
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за производство на храна, пијалаци и тутун
Инсталирање на машини во индустријата за храна,
илј.ефек.
пијалаци и тутун
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за производство на текстил, облека и кожа
Инсталирање на машини во индустријата за текстил,
илј.ефек.
облека и кожа
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за производство на хартија и картон
Инсталирање на машини во индустријата за хартија и илј.ефек.
картон
час.
Услуги за инсталирање на индустриски машини и
опрема за производство на пластични маси и гума
Инсталирање на индустриски машини и опрема за
илј.ефек.
производство на пластични маси и гума
час.
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33.20.39

Главна
индустриска
група

Назив

Инсталирање на машини за специјална намена

33.20.41

Услуги за инсталирање на професионални
медицински машини, прецизни и оптички
инструменти

33.20.41.00.00

Инсталирање на медицинска и хируршка опрема

33.20.42

Услуги за инсталирање на професионална
електронска опрема

33.20.42.00.00

Инсталирање на професионална електронска опрема

33.20.50

Услуги за инсталирање на електрична опрема

33.20.50.20.00

Инсталирање на електромотори, генератори и
трансформатори

33.20.50.50.00

Инсталирање на уреди за дистрибуција и контрола на
електрична енергија

33.20.60
33.20.60.00.00
33.20.70
33.20.70.00.00
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Услуги за инсталирање на други машини за
специјална намена

33.20.39.00.00

33.20.50.90.00

Единица
мерка

ефек.час. …

ефек.час. …

илј.ефек.
…
час.
илј.ефек.
…
час.
t; илј.
ефек. …
час.

Инсталирање на друга електрична опрема, неспомната
илј.ефек.
на друго место, освен на електрична опрема за
…
час.
сигнализација во патничкиот и воздушниот сообраќај
Услуги за инсталирање на опрема за контрола на
индустриски процеси
Услуги за дизајнирање и монтирање на опрема за
контрола на индустриски процеси и автоматизирани
ефек.час. …
производни постројки
Услуги за инсталирање на други производи,
неспомната на друго место
Инсталирање на индустриски инструменти и апарати
ефек.час. …
за мерење на време
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Главна
индустриска
група

Единица
мерка
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СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГАС,
ПАРЕА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација

D/Г
35
35.1

Назив

AE

Производство, пренос и дистрибуција на електрична
енергија

35.11

Производство на електрична енергија

35.11.10

Електрична енергија

35.11.10.00.70

Електрична енергија

MWh

2716

35.11.10.00.01

Хидроелектрична енергија

MWh

2716

35.11.10.00.02

Термоелектрична енергија

MWh

2716

35.11.10.00.03

Електрична енергија од други обновливи извори
(ветер, фотоќелии и слично)

MWh

2716

35.12

Пренос на електрична енергија

35.12.10

Услуги за пренос на електрична енергија

35.12.10.00.00

Услуги за пренос на електрична енергија

MWh

…

35.13

Дистрибуција на електрична енергија

35.13.10

Услуги за дистрибуција на електрична енергија

35.13.10.00.00

Услуги за дистрибуција на електрична енергија

MWh

…

35.14

Трговија на електрична енергија

35.14.10

Услуги за трговија со електрична енергија

35.14.10.00.00

Услуги за трговија со електрична енергија

MWh

…

35.2

Производство на гас; дистрибуција на гасовити горива
преку дистрибутивните системи

илј.m3

2705 + 2711.29

AE

35.21

Производство на гас
Гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и
слични гасови, освен нафтени гасови
Гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и
слични гасови, освен нафтени гасови
Дистрибуција на гасовити горива преку
дистрибутивните системи
Услуги за дистрибуција на гасовити горива преку
дистрибутивни системи
Услуги за дистрибуција на гасовити горива преку
дистрибутивните системи

35.21.10
35.21.10.00.00
35.22
35.22.10
35.22.10.00.00
35.23

Трговија на гас преку дистрибутивните системи
Услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни
системи
Услуги за трговија на гасовити горива преку
дистрибутивните системи

35.23.10
35.23.10.00.00
35.3

илј.ефек.
…
час.

AE

илј.ефек.
…
час.

Снабдување со пареа и климатизација

35.30

Снабдување со пареа и климатизација

35.30.11

Пареа и топла вода

35.30.11.03.00

Топлинска енергија од централи, енергани, топлани и
котлари

GJ

…

35.30.11.05.00

Геотермална топлинска енергија

GJ

…

35.30.11.09.00

Друга топлинска енергија

GJ

…

GJ

…

35.30.12
35.30.12.00.00

Услуги за снабдување со пареа и топла вода преку
дистрибутивни системи
Услуги за снабдување со пареа и топла вода преку
дистрибутивните системи
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Главна
индустриска
група

Назив

E/Д

СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА, ОТСТРАНУВАЊЕ НА
ОТПАДНИ ВОДИ, УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И
ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА

36

Собирање, обработка и снабдување со вода

36.0

AE

Единица
мерка
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Собирање, обработка и снабдување со вода

36.00

Собирање, обработка и снабдување со вода

36.00.11

Вода за пиење

36.00.11.10.00

Подземна вода за пиење

илј.m3

…

36.00.11.30.00

Изворска вода за пиење

илј.m

3

…

36.00.11.50.00

Вода за пиење, од реки и од езера

илј.m

3

…

36.00.12

Вода неупотреблива за пиење

36.00.12.10.00

Подземна непитка вода

илј.m3

…

36.00.12.30.00

Изворска непитка вода

илј.m

3

…

36.00.12.50.00

Непитка вода, од реки и од езера

илј.m

3

…

36.00.20

Услуги за прочистување и дистрибуција на вода преку
дистрибутивни системи

36.00.20.00.00

Услуги за дистрибуција на вода

илј.m3

…

илј.m3

…

36.00.30
36.00.30.00.00
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Услуги за трговија со вода преку дистрибутивни
системи
Услуги за продавање на вода преку дистрибутивните
системи
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