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- Член 22 Одобрен извозник 
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- Член 25 Сукцесивен увоз 
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- Член 27 Придружни документи  
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НАСЛОВНАСЛОВНАСЛОВНАСЛОВ    VIVIVIVI    ПОСТАПКИПОСТАПКИПОСТАПКИПОСТАПКИ НА  НА  НА  НА АДМИНИСТРАТИВНААДМИНИСТРАТИВНААДМИНИСТРАТИВНААДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА СОРАБОТКА СОРАБОТКА СОРАБОТКА    

- Член 31 Заемна помош 

- Член 32 Проверка на доказите за потекло 

- Член 33 Решавање на спорови 

- Член 34 Казни 
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Листа на Листа на Листа на Листа на анексианексианексианекси    
 

Анекс Анекс Анекс Анекс IIII Воведни забелешки кон списокот во Анекс II 

АнексАнексАнексАнекс II II II II Список на обработки или преработки што треба да се извршат на 
материјалите без потекло за да добиениот производ се стекне со 
статус на производ со потекло 

Анекс Анекс Анекс Анекс IIIIIIIIIIII а а а а Обрасци на уверението за движење ЕУР.1 и на барањето за 
издавање на уверение за движење ЕУР.1 

Анекс III бАнекс III бАнекс III бАнекс III б Обрасци на уверението за движење ЕУР-МЕД и на барањето за 
издавање на уверение за движење ЕУР-МЕД 

Анекс Анекс Анекс Анекс IVIVIVIV а а а а Текст на изјавата за потекло 

Анекс IV бАнекс IV бАнекс IV бАнекс IV б Текст на изјавата за потекло ЕУР-МЕД 

Анекс VАнекс VАнекс VАнекс V    Список на Договорни страни кои не ги применуваат одредбите за 
делумно враќање на царина наведени во член 14(7) на овој 
Додаток 
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НАСЛОВ I 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 

ДефиницииДефиницииДефиницииДефиниции    

    

За целите на оваа конвенција: 

(а) “производство” значи било кој вид обработка или преработка, вклучувајќи 
составување или специфични операции; 

(б) “материјал” значи која било состојка, суровина, компонента или дел, итн., 
користена во производството на производот; 

(в) “производ” значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за 
подоцнежна употреба во друга производствена операција; 

(г) “стока” значи и материјали и производи; 

(д) “царинска вредност” значи вредност утврдена во согласност со Договорот за 
примена на членот VII од Општата спогодба за царини и трговија од 1994 
година; 

(ѓ) “цена EXW франко фабрика” значи цена платена за производ на произведувач 
во Договорната страна каде што е извршена последната обработка или 
преработка, под услов во цената да е вклучена вредноста на сите употребени 
матерјали, без какви било внатрешни даноци кои се, или можат да бидат, 
вратени кога добиениот производ е извезен; 

(е) “вредност на материјали” значи царинска вредност во времето на увозот на 
употребените материјали без потекло, или доколку истата не е позната и не 
може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за 
материјали во Договорната страна извозник; 

(ж) “вредност на материјали со потекло” значи вредност на таквите материјали 
како што е дефинирано во точка (е), применето mutatis mutandis; 

(з) “додадена вредност” значи цената EXW франко фабрика намалена за 
царинската вредност на секој од вградените материјали со потекло од други 
Договорни страни со кои се применува кумулација или ако царинската 
вредност не е позната или не може да се утврди, првата цена која може да се 
утврди за материјалите платени во Договорната страна извозник; 
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(ѕ) “глава” и ”тарифни броеви” ги означуваат главите и тарифните броеви 
(четвороцифрени шифри), употребени во номенклатурата која го претставува 
Хармонизираниот систем на описи и шифрени ознаки на стоки, споменат во 
оваа Конвенција како “Хармонизиран систем” или “ХС”; 

(и) “распореден” се однесува на распоредувањето на еден производ или материјал 
во соодветен тарифен број; 

(ј) “пратка” подразбира производи што се пратени истовремено од еден извозник 
до еден примач или производи опфатени со еден транспортен документ кој ја 
опфаќа нивната испорака од извозникот до примачот или, доколку нема таков 
документ, производи опфатени со една фактура; 

(к) “територии” ги вклучува  територијалните води; 

(л)       “царински органи на Договорната страна” за Европска унија значи било кој од 
царинските органи на земјите членки на Европската унија. 

    

НАСЛОВ II 

 

ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО” 
 

Член 2 
 

Општи условиОпшти условиОпшти условиОпшти услови    

 

1.    За остварување на целите на соодветниот Договор, следниве производи се 
сметаат дека потекнуваат од една Договорна страна кога се извезуваат во друга 
Договорна страна: 

(а) производи целосно добиени во Договорната страна во рамките на значењето на 
член 4; 

(б)  производи добиени во Договорната страна кои вклучуваат материјали кои не се 
целосно добиени таму, под услов таквите материјали да биле доволно 
обработени или преработени во таа Договорна страна во рамките на значењето 
на член 5; 

(в) стоки со потекло во Европската економска област (ЕЕА), во рамките на 
значењето на Протокол 4 од Договорот на Европската економска област. Вакви 
стоки се сметаат со потекло од Европска унија, Исланд, Лихтенштајн1 или 
Норвешка (“ЕЕА страни”) кога соодветно се извезуваат од Европска унија, 
Исланд, Лихтенштајн или Норвешка во Договорна страна различна од ЕЕА 
страните. 

 

                                                           
1 Поради царинската унија меѓу Лихтенштајн и Швајцарија, производите со потекло од Лихтенштајн се 
смета дека се со потекло од Швајцарија. 
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2. Одредбите од став 1 (в) се применуваат само доколку се применуваат 
договори за слободна трговија меѓу Договорната страна увозник  и ЕЕА страните.  
 
 

Член 3 

Кумулација Кумулација Кумулација Кумулација на потеклона потеклона потеклона потекло    

1.     Без да е во спротивност со одредбите од член 2(1), производите се сметаат дека 
потекнуваат од Договорната страна извозник кога се извезуваат во друга Договорна 
страна ако тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од 
Швајцарија (вклучувајќи го и Лихтенштајн)2, Исланд, Норвешка, Турција или од 
Европската заедница, доколку со обработката или преработката извршена во 
Договорната страна извозник се надминати операциите наведени во член 6. Таквите 
материјали не мораат да бидат доволно обработени или преработени.     

2.    Без да е во спротивност со одредбите од член 2(1), производите се сметаат дека 
потекнуваат од Договорната страна извозник кога се извезуваат во друга Договорна 
страна доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло 
од Фарските острови или од било која учесничка во Барселона процесот, освен 
Турција, или од која било Договорна страна освен оние наведени во став 1 од овој 
член, доколку со обработката или преработката извршена во Договорната страна 
извозник се надминати операциите наведени во член 6. Таквите материјали не мора 
да бидат доволно обработени или преработени.  

3. Доколку обработката или преработката извршена во Договорната страна 
извозник не ги надминува операциите наведени во член 6, добиениот производ се 
смета дека потекнува од Договорната страна извозник единствено доколку 
додадената вредност таму е поголема од вредноста на употребените материјали со 
потекло од која било од другите Договорни страни наведени во став 1 и 2. Доколку тоа 
не е случај, добиениот производ се смета дека потекнува од Договорната страна чии 
материјали со потекло употребени во производството во Договорната страна 
извозник имаат најголема вредност.     

4.    Производите со потекло од Договорните страни наведени во став 1 и 2, кои во 
Договорната страна извозник не биле предмет на каква било обработка или 
преработка, го задржуваат своето потекло при извоз во eдна од останатите 
Договорни страни. 

5.  Кумулацијата предвидена со овој член може да се примени само доколку:  

(а) меѓу Договорните страни кои се вклучени во стекнувањето на статусот на 
потекло и Договорната страна на дестинација, се применува преференцијален 
трговски договор, во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и 
трговија (ГАТТ); 

(б) материјалите и производите имаат стекнато статус на потекло со примена на 
правила за потекло идентични на овие кои се наведени во оваа Конвенција; 

                                                           
2 Кнежевството Лихтенштајн е во царинска унија со Швајцарија и е договорна страна на Договорот на Европска 
економска област  
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и 

(в) известувањата кои го означуваат исполнувањето на потребните услови за 
примена на кумулацијата се објавени во Службен весник на Европска унија 
(Серија Ц) и во Договорните страни кои се страна на соодветните Договори, 
согласно сопствените процедури. 

 Кумулацијата предвидена во овој член се применува од датумот наведен во 
известувањето објавен  во Службен весник на Европска унија (Серија Ц). 

 Договорните страни им ги доставуваат на другите Договорни страни кои се 
страна на соодветните Договори, преку Европската комисија поединостите за 
Договорите, вклучувајќи ги датумите на влегување во сила, кои се применуваат 
со останатите Договорни страни наведени во став 1 и 2. 

 
Член 4 

Целосно добиени производиЦелосно добиени производиЦелосно добиени производиЦелосно добиени производи    

1. Следниве производи се сметаат за целосно добиени во една Договорна страна 
кога се извезуваат во друга Договорна страна: 

(а) минерални производи извлечени од нивната почва или од нивното морско 
дно; 

(б) растителни производи набрани таму; 

(в) живи животни родени и одгледани таму; 

(г) производи од живи животни одгледани таму; 

(д) производи добиени од лов или риболов извршен таму; 

(ѓ) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор 
од територијалните води на Договорната страна извозник со нивни пловни 
објекти; 

(е) производи направени на бродовите-фабрики исклучиво од производи 
наведени во став (ѓ); 

(ж) таму собрани користени предмети, погодни само за рециклирање на 
суровини, вклучувајќи користени гуми што можат да се употребат само за 
вулканизација или како отпаден материјал; 

(з) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени таму; 

(ѕ) производи извлечени од морско тло или тлото под него надвор од нивните 
територијални води, под услов тие да имаат ексклузивни права на 
искористување на морското тло или тлото под него; 

(и) стока произведена таму исклучиво од производите наведени во точка (а) до 
(ѕ). 

2. Термините “нивните пловни објекти” и “нивните бродови-фабрики” споменати 
во точките 1(ѓ) и (е) се однесуваат на пловни објекти и бродови-фабрики: 

(а) кои се регистрирани или пријавени во Договорната страна извозник; 

(б) кои пловат под знамето на Договорната страна извозник; 
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(в) кај кои дел од сопственоста или барем 50 % се во сопственост на државјани на 
Договорната страна извозник, или на компанија со седиште во Договорната  
страна извозник, во која управителот или управителите, претседателот на 
управниот одбор или на надзорниот одбор како и мнозинството членови на 
тие одбори се државјани на Договорната страна извозник и во кои, покрај тоа, 
во случај на партнерства или на друштва со ограничена одговорност, 
најмалку половината од капиталот им припаѓа на Договорната страна 
извозник или на јавни тела или на државјани на оваа Договорна страна; 

(г) каде капетанот и офицерите се државјани на Договорната страна извозник;  

и 

(д) кај кои најмалку 75% од екипажот се државјани на Договорната страна 
извозник. 

3. За целта на став 2 (а) и (б), кога Договорната страна извозник е Европската 
унија, тоа значи земја членка на Европска унија. 

 

Член 5 

Доволно обработени или преработени производиДоволно обработени или преработени производиДоволно обработени или преработени производиДоволно обработени или преработени производи    

1.     За целта на член 2, производите кои не се целосно добиени се сметаат за доволно 
обработени или преработени кога се исполнети условите наведени во списокот во 
Анекс II. 

 

 Условите наведени погоре ја наведуваат обработка или преработка што мора да се 
изврши врз материјалите без потекло користени во производството и се однесуваат 
само за таквите материјали. Од ова произлегува дека, доколку производот што се 
стекнал со статус на производ со потекло преку исполнување на условите утврдени 
во списокот се користи за производство на друг производ, условите не се 
применуваат на производот во кој тој е вграден и нема да се земат во предвид 
материјалите без потекло кои можеби биле користени за неговото производство. 

2.     Без оглед на одредбите од став 1, материјалите без потекло кои според условите 
утврдени во списокот во Анекс II не треба да се користат во производството на 
производ, сепак може да се користат само доколку: 

 

(а) нивната вкупна вредност не надминува 10% од цената ЕXW франко фабрика 
на производот; 

(б) со примена на овој став, не е надминат кој било од процентите наведени во 
списокот како максимална вредност на материјалите без потекло. 

 

Овој став не се однесува за производи опфатени во Глава 50 до 63 од 
Хармонизираниот систем. 
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3. Ставовите 1 и 2 се применуваат согласно одредбите на член 6. 

 

Член 6 

Недоволна обработка или преработкаНедоволна обработка или преработкаНедоволна обработка или преработкаНедоволна обработка или преработка    

1. Без да е во спротивност со став 2, следниве операции се сметаат за недоволна 
обработка или преработка за да се добие статус на производ со потекло, без оглед на 
тоа дали се исполнети условите од член 5: 

(а) операции со кои се обезбедува сочувување на производите во добра 
состојба за време на транспорт и складирање; 

(б) раздвојување и составување на амбалажа;  

(в) перење, чистење; отстранување на прашина, рѓа, масло, боја или други 
површински слоеви; 

(г) пеглање или пресување на текстил; 

(д) едноставни операции на боење и полирање; 

(ѓ) отстранување на лушпи, делумно или целосно белење, полирање и 
глазирање на житарици и ориз; 

(е) операции на боење шеќер или формирање на шеќерни коцки; 

(ж) лупење, отстранување на семки и лушпи од овошје, јатчесто овошје и 
зеленчук;  

(з) острење, едноставно дробење или едноставно сечење; 

(ѕ) просејување, издвојување, сортирање, класифицирање, степенување, 
спарување (вклучувајќи и составување на сетови производи);  

(и) едноставно полнење во шишиња, лименки, термоси, ставање во кеси, 
сандаци, кутии, прицврстување на картички или табли, и сите останати 
едноставни операции на пакување; 

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

(к) едноставно мешање на производи, без оглед на тоа дали се работи за 
исти или за различни видови; 

(л)          мешање на шеќер со кој било друг материјал; 

(љ) едноставно составување на делови на производи за да се добие 
комплетен производ или разделување на производи на составни делови; 

(м) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до 
(љ); 

(н) колење на животни. 

2. Сите операции извршени во Договорната страна извозник на даден производ 
се разгледуваат заедно при утврдување на тоа дали обработката или преработката 
извршена над тој производ се смета за недоволна во смисла на став 1. 
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Член 7 

Единица за припадностЕдиница за припадностЕдиница за припадностЕдиница за припадност    

1. Единицата за припадност за примената на одредбите на оваа Конвенција е 
предметниот производ кој што се смета како основна единица при распоредувањето 
со употреба на номенклатурата на Хармонизираниот систем. 

Од ова следи дека: 

(а) кога производот што се состои од група или составени делови, се распоредува 
според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целината 
претставува единица за припадност; 

(б) кога пратката се состои од определен број на идентични производи 
распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ 
мора посебно да биде разгледуван при примена на одредбите од оваа 
Конвенција. 

2. Во случај кога, според основното правило 5 на Хармонизираниот Систем, 
амбалажата се распоредува заедно со производот, истата мора да биде вклучена при 
утврдување на потеклото. 

 

Член 8 

ПрибПрибПрибПрибор, резервни делови и алатиор, резервни делови и алатиор, резервни делови и алатиор, резервни делови и алати    

Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, 
машина, апарат или возило, што се дел од вообичаената опрема и кои се вклучени во 
цената или кои не се посебно фактурирани, се сметаат како составен дел од таа 
опрема, машина, апарат или возило. 

    

Член 9 

СетовиСетовиСетовиСетови    

Сетовите, како што се дефинирани со основното правило 3    на Хармонизираниот 
систем, се сметаат за производи со потекло во случај кога сите составни производи се 
со потекло. Меѓутоа, во случај кога сетот се состои од производи со и без потекло, 
сетот како целина се смета како производ со потекло, под услов вредноста на 
производите без потекло да не надминува 15% од цената ЕХW франко фабрика на 
целиот сет. 

 

Член 10 

Неутрални елементиНеутрални елементиНеутрални елементиНеутрални елементи    

При утврдување на потеклото на производот, не е потребно да се утврдува потеклото 
на следниве елементи што можат да се користат во неговото приоизводство: 
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(а) енергија и гориво; 

(б) постројки и опрема; 

(в) машини и алати; 

(г) стока што не влегува и која не е наменета да влезе во финалниот состав 
на производот. 

 

НАСЛОВ III 

ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 

Член 11 

Принцип на територијалностПринцип на територијалностПринцип на територијалностПринцип на територијалност    

1. Освен како што е предвидено во член 2(1)(в), член 3 и став 3 од овој член, 
условите за стекнување статус на производ со потекло утврдени во Наслов II мора да 
бидат исполнети без прекин во Договорната страна извозник. 

2. Освен како што е предвидено во член 3, кадешто стоките со потекло извезени 
од една Договорна страна  во некоја друга земја се вратат, стоките се сметаат за стоки 
без потекло, доколку на царинските органи не им се докаже дека: 

(а) вратените стоки се исти со оние кои биле извезени;  

и  

(б) истите не биле подложени на какви било операции, освен оние кои се 
неопходни за да се зачуваат во добра состојба додека биле во таа земја 
или додека биле извезувани. 

3. На стекнувањето на статус на производ со потекло во согласност со условите 
утврдени во Наслов II нема да влијае обработката или преработката извршена 
надвор од Договорната страна извозник на материјали извезени од следна Договорна 
страна и потоа повторно увезени таму, само доколку: 
 

(а) споменатите материјали се целосно добиени во Договорната страна 
извозник или пред извозот имаат поминато низ обработка или 
преработка поголема од операциите наведени во член 6;  

и 
(б) на царинските органи може да им се докаже дека: 
 

(i)  повторно увезените стоки се добиени со обработка или преработка на 
извезените материјали;  

и 
(ii)  вкупната додадена вредност добиена надвор од Договрна страна 

извозник со примена на одредбите од овој член не надминува 10% од 
цената EXW франко фабрика на крајниот производ за кој се бара 
добивање статус на производ со потекло 
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4.  За целите на став 3, условите за добивање статус на производ со потекло 
утврдени во Наслов II нема да се однесуваат на обработка или преработка која е 
извршена надвор од Договорната страна извозник. Меѓутоа, кога во списокот на 
Анекс II за одредување на статусот на потеклото за крајниот производ е предвидено 
правило кое одредува максимална вредност за сите вградени материјали без 
потекло, вкупната вредност на материјалите без потекло кои се вградени на 
територијата на Договорната страна извозник, заедно со вкупната додадена 
вредност добиена надвор од таа Договорна страна со примена на одредбите од овој 
член, не го надминува наведениот процент. 
 
5. За целите на примена на одредбите од ставовите 3 и 4, “вкупна додадена 
вредност” значи сите трошоци кои настануваат надвор од Договорната страна 
извозник, вклучувајќи ја вредноста на материјалите кои биле вградени таму. 
 
6. Одредбите од ставовите 3 и 4 не се однесуваат на производи кои не ги 
исполнуваат условите утврдени во списокот на Анекс II или кои можат да се сметаат 
за доволно обработени или преработени само со примена на општото отстапување 
предвидено во член 5 (2). 
 

7.  Одредбите од ставовите 3 и 4 не се однесуваат на производите распоредени од 
Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем. 
 
8.  Секоја операција на обработка или преработка која е опфатена со одредбите 
на овој член и која е извршена надвор од Договорната страна извозник, се извршува 
со постапка на извоз за облагородување или со слични постапки.  

    

Член 12 

Директен транспортДиректен транспортДиректен транспортДиректен транспорт    

    

1. Префренцијалниот третман што го предвидува соодветниот Договор се 
применува само за производите што ги исполнуваат условите во согласност со оваа 
Конвенција, кои директно се транспортираат помеѓу или преку териториите на 
Договорните страни со кои се применува кумулација согласно член 3. Меѓутоа, 
производите што сочинуваат една пратка можат да бидат транспортирани преку 
други територии, а доколку постои таква потреба, истите можат да бидат 
претоварени или привремено складирани на тие територии, под услов да останат под 
надзор на царинските органи во државата на транзит или складирање и да не бидат 
предмет на други операции освен растовар, претовар или која било друга операција 
наменета за нивно зачувување во добра состојба. 
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Производите со потекло можат да се транспортираат по цевковод преку други 
територии освен територијатата на Договорните страни во улога на извозни или 
увозни страни .  

2. Исполнување на условите утврдени во став 1 се докажува на царинските 
органи на Договорната страна увозник, со поднесување на: 

(а) единствен транспортен документ со кој е опфатен преминот од 
Договорната страна извозник преку државата на транзит;  

или 

(б) уверение издадено од страна на царинските органи на државата на 
транзит: 

(i) во кое се наведува точен опис на производите; 

(ii) во кое се наведуваат датумите на растовар и претовар на 
производите и, кога тоа е потребно, имињата на бродовите или 
другите користени транспортни средства;  

и 

(iii) во кое се потврдуваат условите под кои производите останале во 
државата на транзит;  

или 

(в) доколку горенаведеното не се обезбеди, кои било документи кои тоа го 
поткрепуваат. 

 
    

Член 13 

ИзложбиИзложбиИзложбиИзложби    

1. Производите со потекло, испратени на изложба во друга земја освен во 
земјите наведени во член 3 со кои се применува кумулација и продадени по 
изложбата за увоз во Договорна страна, ги користат погодностите при увоз во 
согласност со одредбите на соодветниот Договор, доколку на царинските органи 
може да им се докаже дека:  

(а) извозникот ги испратил овие производи од една Договорна страна во 
државата во која се одржува изложбата и дека таму биле изложени; 

(б) извозникот ги продал или на некој друг начин ги пренел производите на 
лице во друга Договорна страна; 

(в) во текот на изложбата или веднаш по неа производите се испратени во 
иста состојба како што биле испратени на изложба;  

и 

(г) производите откако биле испратени на изложба, не се користени за 
други цели освен за изложување на изложбата. 

2. Доказот за потекло се издава или изготвува во согласност со одредбите од 
Наслов V и се поднесува до царинските органи на Договорната страна увозник на 
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вообичаениот начин. Доказот мора да ги содржи името и адресата на изложбата. 
Доколку е потребно, можат да бидат побарани дополнителни доказни документи за 
условите под кои се изложени производите. 

3. Став 1 се однесува на секој вид трговска, индустриска, земјоделска или 
занаетчиска изложба, саем или слична јавна приредба или манифестација која не е 
организирана за приватни цели во продавници или деловни простории со цел 
продавање на странски производи, а во текот на која производите се под царинска 
контрола. 

 

НАСЛОВ IV 

ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ 

Член 14 

Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки     

1. Материјали без потекло употребени при производството на производи со 
потекло од една Договорна страна за која доказот за потекло е издаден или изготвен 
во согласност со одредбите од Наслов V, нема да подлежат на поврат или изземање 
од царински давачки од секаков вид во Договорната страна извозник. 

2. Забраната од став 1 се однесува на секоја постапка за поврат, изземање или 
неплаќање, делумно или целосно, на царинските давачки или другите давачки со 
еднаков ефект кои се применуваат во Договорната страна извозник за материјалите 
употребени при производството, кога таквиот поврат, изземање или неплаќање се 
применува, намерно или како последица, кога добиените производи произведени од 
споменатите материјали се извезуваат, а не кога тие се задржуваат за домашна 
употреба. 

3. Извозникот на производите опфатени со доказот за потекло треба да биде 
подготвен во секој момент, на барање на царинските органи да ги поднесе сите 
соодветни документи со кои се докажува дека не е извршен никаков поврат на 
царината за материјалите без потекло употребени во производството на дадените 
производи или дека царинските давачки и другите давачки со еднаков ефект кои се 
применуваат на таквите материјали се навистина платени.  

4. Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се однесуваат и на амбалажата во 
смисла на член 7 (2), приборите, резервните делови и алатите во смисла на член 8, 
како и на производите во сет во смисла на член 9 кога таквите предмети се без 
потекло. 

5. Одредбите од ставовите 1 до 4 се однесуваат само на материјали од таков вид 
на кои се однесува соодветниот Договор. 

6.  (а)  Забраната од став 1 од овој член не се применува во билатералната трговија  
помеѓу една од Договорните страни наведени во член 3 (1) со една од 
Договорните страни наведени во член 3 (2), со исклучок на Израел, Фарски 
Острови и земјите кои учествуваат во Процесот за стабилизација и 
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асоцијација, ако производите се сметаат како производи потекло во 
Договорната страна извозник или увозник без примена на кумулација со 
материјали со потекло од една од другите Договорни страни наведени во член 
3.  

(б) Забраната од став 1 од овој член не се применува во билатералната трговија 
помеѓу Египет, Јордан, Мароко и Тунис ако производите се сметаат дека 
потекнуваат од една од овие земји без примена на кумулација со материјали 
со потекло од една од другите Договорните страни наведени во член 3.   

7.   По исклучок на став 1, Договорната страна извозник може, освен за 
производи што спаѓаат во рамките на главите од 1 до 24 од Хармонизираниот систем, 
да применуваат постапки за поврат на, или ослободување од, царински давачки или 
давачки со еквивалентен ефект, применливи на материјали без потекло употребени 
во производство на производи со потекло, предмет на следниве одредби:  

(а)  4% од царината ќе бидат задржани за производите што спаѓаат во Глава 25 до 
49 и 64 до 97 на Хармонизираниот систем, или сличен понизок процент што е 
во сила во Договорната страна извозник; 

(б)   8% од царината ќе бидат задржани за производите што спаѓаат во Глава 50 до 
63 на Хармонизираниот систем, или сличен понизок процент што е во сила во 
Договорната страна извозник. 

Одредбите од овој став не се применуваат од страна на Договорните страни наведени 
во Анекс V од овој Додаток. 

8.     Одредбите од став 7 се применуваат до 31 декември 2012 година и може да се 
разгледани со заеднички договор. 

 

 

НАСЛОВ V 

ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО 

Член 15 

Општи условиОпшти условиОпшти условиОпшти услови    

1. Производите со потекло од една од Договорните страни при увозот во други 
договорни страни, имаат корист од одредбите на соодветните Договори по 
поднесувањето на еден од следниве докази за потекло: 

(а) уверение за движење ЕУР.1, чиј образец е даден во Анекс III а; 

(б) уверение за движење ЕУР-МЕД, чиј образец е даден во Анекс III б; 

или 

(в) во случаите наведени во член 21 став 1, изјава (понатаму наведена како: 
"изјава за потекло" или "изјава за потекло ЕУР-МЕД") изготвена од 
извозникот на фактура, испратница или некој друг трговски документ 
во која детално се опишуваат производите за да се овозможи нивна 
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идентификација. Текстовите на изјавите за потекло се дадени во Анекс 
IV а и б. 

2. Без оглед на став 1, производите со потекло во смисла на оваа Конвенција 
може во случаите наведени во член 26, да ги користат погодностите од соодветните 
Договори, без да биде потребно да се поднесува било кој од доказите за потекло 
наведени во став 1 од овој член. 

    

 

Член 16 

Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР или ЕУР или ЕУР или ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД    

1. Уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД го издаваат царинските органи на 
Договорната страна извозник по приложено барање во писмена форма од страна на 
извозникот или, со овластување на извозникот, од страна на неговиот овластен 
застапник. 

2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен застапник ги пополнува 
уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и барањето за издавање, чии обрасци се 
дадени во Анекс III а и б. Овие обрасци се пополнуваат на еден од јазиците на кој 
соодветниот Договор е составен и во согласност со одредбите на домашното 
законодавство на извозната земја. Доколку обрасците се пополнети на рака, тие се 
пополнуваат со мастило и со печатни букви. Описот на производите мора да биде 
наведен во рубриката резервирана за таа цел без да се оставаат празни редови. Кога 
рубриката не е целосно пополнета, под последниот ред од описот мора да се повлече 
хоризонтална линија и празниот простор да се прецрта.  

3. Извозникот кој поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 
или ЕУР-МЕД, треба да е подготвен во секое време, на барање на царинските органи 
на Договорната страна извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1 
или ЕУР-МЕД, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на 
потекло на предметните производи, како и дека ги исполнуваат другите услови 
пропишани со оваа Конвенција. 

 
4. Без да е во спротивност со став 5, уверение за движење ЕУР.1 издаваат 
царинските органи на Договорната страна извозник во следните случаи: 
 
(а) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во член 
3 (1) во една од другите Договорни страни наведени во член 3 (1) и: 
 
(i)   производите можат да се сметаат за производи со потекло од Договорната 

страна извозник, од Договорната страна увозник или од една од другите 
Договорни страни наведени во член 3 (1) со кои кумулацијата е применлива, 
без примена на кумулација со материјали со потекло од една од 
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Договорните страни наведени во член 3 (2), а кои ги исполнуваат другите 
услови од оваа Конвенција; или 

 
(ii) производите може да се сметаат за производи со потекло од една од 

Договорните страни наведени во член 3 (2), со кои кумулацијата е 
применлива, без примена на кумулација со материјали со потекло од една 
од Договорните страни наведени во член 3, а кои ги исполнуваат другите 
услови од оваа Конвенција, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или 
изјава за потекло ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло; 

 
(б) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во член 
3 (1) во една од Договорните страни наведени во член 3 (2) или од една од 
Договорните страни наведени во член 3 (2) во една од Договорните страни 
наведени во член 3 (1) и 

  
(i)   производите можат да се сметаат за производи со потекло од Договорната 

страна извозник или од Договорната страна увозник, без примена на 
кумулација со материјали со потекло од една од Договорните страни, а кои 
ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција; или 

 
(ii)   производите може да се сметаат за производи со потекло од една од другите 

Договорни страни наведени во член 3, со кои кумулацијата е применлива, 
без примена на кумулација со материјали со потекло од една од 
Договорните страни наведени во член 3, а кои ги исполнуваат другите 
услови од оваа Конвенција, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или 
изјава за потекло ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло. 

 
(в) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во член 
3 (2) во една од Договорните страни наведени во член 3 (2) и 

 
(i)   производите можат да се сметаат за производи со потекло од Договорната 

страна извозник или од Договорната страна увозник, без примена на 
кумулација со материјали со потекло од една од другите Договорни страни, 
а кои ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција; или 

 
(ii)   производите може да се сметаат за производи со потекло од една од другите 

Договорни страни наведени во член 3, со кои кумулацијата е применлива, 
без примена на кумулација со материјали со потекло од една од 
Договорните страни наведени во член 3, а кои ги исполнуваат другите 
услови од оваа Конвенција, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или 
изјава за потекло ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло. 

 
5. Уверение за движење ЕУР-МЕД издаваат царинските органи на Договорната 
страна извозник доколку производите може да се сметаат за производи со потекло 
од Договорната страна извозник, од Договорната страна увозник или од една од 
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другите Договорни страни наведени во член 3 со кои кумулацијата е применлива, а 
кои ги исполнуваат условите од оваа Конвенција во следниве случаи: 
 
(а) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во член 
3 (1) во една од другите Договорни страни наведени во член 3 (1) и: 

 
(i)  се применувала кумулација со материјали со потекло од една или од 

повеќето Договорни страни наведени во член 3 (2), под услов уверение за 
движење ЕУР-МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД да биле издадени во 
земјата на потекло, или    

 
(ii) производите во Договорната страна увозник можат да се користат како 

материјали во контекст на кумулација за производство на производи за 
извоз од Договорната страна увозник во една од Договорните страни 
наведени во член 3 (2), или 

 
(iii) производите можат повторно да бидат извезени од Договорната страна 

увозник во една од Договорните страни наведени во член 3 (2). 
 
(б) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во член 
3 (1) во една од Договорни страни наведени во член 3 (2) или од една од 
Договорните страни наведени во член 3 (2) во една од Договорни страни 
наведени во член 3 (1) и 

  
  (i)  се применувала кумулација со материјали со потекло од една или повеќе од 

другите Договорни страни наведени во член 3, под услов уверение за 
движење ЕУР-МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД да се издадени во 
земјата на потекло, или   

 
(ii) производите во Договорната страна увозник можат да се користат како 

материјали во контекст на кумулација за производство на производи за 
извоз од Договорната страна увозник во една од другите Договорни страни 
наведени во член 3, или 

 
(iii) производите можат повторно да бидат извезени од Договорната страна 

увозник во една од Договорните страни наведени во член 3. 
 
(в) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во член 
3 (2) во една од Договорни страни наведени во член 3 (2) и 

 
(i)   се применувала кумулација со материјали со потекло од една или повеќе од 

другите Договорни страни наведени во член 3, под услов уверение за 
движење ЕУР-МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД да се издадени во 
земјата на потекло, или    
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(ii)  производите во Договорната страна увозник можат да се користат како 
материјали во контекст на кумулација за производство на производи за 
извоз од Договорната страна увозник во една од другите Договорни страни 
наведени во член 3, или 

 
(iii) производите можат повторно да бидат извезени од Договорната страна 

увозник во една од Договорните страни наведени во член 3. 
 

6. Уверението за движење ЕУР-МЕД во рубриката 7 треба да биде пополнето со 
една од следниве изјави на англиски: 

(а)  доколку потеклото се стекнува со примена на кумулација со материјали што 
потекнуваат од една или повеќе Договорни страни: 

 

  „CUMULATION APPLIED WITH .......................“ (име на земјата/земјите) 

(б)  доколку потеклото се стекнува без примена на кумулација со материјали што 
потекнуваат од една или повеќе Договорни страни: 

 

 „NO CUMULATION APPLIED“ 

7. Царинските органи што ги издаваат уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-
МЕД ги превземат сите потребни чекори за проверка на потеклото на производите и 
исполнувањето на другите услови од оваа Конвенција. За таа цел тие имаат право да 
ги побараат сите докази и да извршат секаква контрола на книговодството на 
извозникот или било која друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Тие исто 
така мора да осигурат дека обрасците наведени во став 2 се правилно пополнети. Тие 
посебно проверуваат дали просторот резервиран за описот на производите е 
пополнет на таков начин кој исклучува можност за неовластени дополнувања. 

8.   Датумот на издавање на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД е назначен 
во рубриката 11 од уверението. 

9. Уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД  се издава од страна на царинските 
органи и треба да му биде ставено на располагање на извозникот веднаш штом 
извозот е подготвен или извршен. 

    

Член 17 

Дополнително издаденДополнително издаденДополнително издаденДополнително издадени уверенија за ди уверенија за ди уверенија за ди уверенија за движење ЕУР.вижење ЕУР.вижење ЕУР.вижење ЕУР.1111 или ЕУР или ЕУР или ЕУР или ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД    

1.   Без оглед на член 16 (9), уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД може, во 
исклучителни случаи, да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои 
се однесува доколку: 
 

(а) тоа не било издадено за време на извозот, поради грешки или ненамерни 
пропусти, или посебни околности;  

или 
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(б) на царинските органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 или 
ЕУР-МЕД било издадено, но при увозот не било прифатено од технички 
причини. 

2.  Без оглед на член 16(9), уверение за движење ЕУР-МЕД може да биде издадено 
по извршениот извоз на производите на кои се однесува и за кои уверение за 
движење ЕУР.1 било издадено во времето на извоз, доколку на царинските органи им 
се докаже дека условите наведени во членот 16(5) се исполнети. 

3. За примената на став 1 и 2, во своето барање извозникот мора да ги наведе 
местото и датумот на извозот на производите на кои се однесува уверението за 
движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и да ги наведе причините за негово барање. 

4.  Царинските органи може дополнително да издадат уверение за движење 
ЕУР.1 или ЕУР-МЕД само откако ќе утврдат дека податоците наведени во барањето 
на извозникот се совпаѓаат со податоците од соодветната документација. 

5. Уверенијата за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадени дополнително мора да 
бидат пополнети со следниот текст на англиски: 
 

„ISSUED RETROSPECTIVELY“ 

Уверенијата за движење ЕУР-МЕД издадени дополнително со примена на став 2 мора 
да бидат пополнети со следниот текст на англиски: 
 

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original ЕUR.1 nо.............[датум и место на издавање]“ 

6.  Дополнувањето наведено во став 5 се запишува во рубрика 7 на уверението за 
движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД. 

 

Член 18 

Издавање на дуИздавање на дуИздавање на дуИздавање на дупликат уверение за движење ЕУР.пликат уверение за движење ЕУР.пликат уверение за движење ЕУР.пликат уверение за движење ЕУР.1111 или ЕУР или ЕУР или ЕУР или ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД    

    

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверение за движење ЕУР.1 
или ЕУР-МЕД, извозникот може до царинските органи што го издале да поднесе 
барање за издавање на дупликат врз основа на извозните документи што ги 
поседуваат. 

2. Вака издадениот дупликат мора да биде дополнет со следниот текст на 
англиски: 

„DUPLICATE“ 

3. Дополнувањето наведено во став 2 се запишува во рубрика 7 на дупликатот 
уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД. 

4. Дупликатот, кој како датум на издавање мора да го носи датумот на издавање 
на оригиналното уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, е со важност од тој датум. 
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Член 19 

Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУРили ЕУРили ЕУРили ЕУР----МЕД МЕД МЕД МЕД врз основаврз основаврз основаврз основа    на претходно на претходно на претходно на претходно 
издаден или издаден или издаден или издаден или изизизизготвен доказ за потеклоготвен доказ за потеклоготвен доказ за потеклоготвен доказ за потекло    

Кога производите со потекло се наоѓаат под царински надзор во Договорната страна, 
оригиналниот доказ за потекло може да се замени со еден или повеќе уверенија за 
движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД со цел сите или дел од овие производи да се пратат на 
некое друго место во Договорната страна. Заменското(ите) уверение (ја) за движење 
ЕУР.1 или ЕУР-МЕД мора да бидат издадени од страна на царинскиот орган под чиј 
надзор се наоѓаат тие производи. 

    

Член 20 

Сметководствено раздвојувањеСметководствено раздвојувањеСметководствено раздвојувањеСметководствено раздвојување    

1. Доколку настанат значителни трошоци или материјални потешкотии при 
чувањето на резерви на материјали со потекло одвоено од материјали без потекло, 
кои се идентични и меѓусебно заменливи, царинските органи можат, на писмено 
барање на заинтересираните, да одобрат таканаречен метод на “сметководствено 
раздвојување”(во понатамошниот текст: „метод“) за водење на таквите залихи. 

2. Овој метод мора да осигури, во рамките на одреден референтен период, дека 
бројот на добиените производи кои се сметаат за "производи со потекло" е еднаков на 
оној кој би се добил доколку резервите биле и физички одвоени. 

3. Царинските органи може да издадат одобрение наведено во став 1 со 
поставување на било кои услови кои сметаат дека се потребни. 

4. Овој метод се евидентира и се применува врз основа на општите 
сметководствени начела кои важат во земјата во која производот бил произведен. 

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

6. Царинските органи вршат надзор на користењето на одобрението и може да го 
повлечат во било кој момент ако корисникот на било кој начин неправилно го 
користи или не исполнува некој од условите пропишани со оваа Конвенција. 
 
 

Член 21 

Услови за изготвувУслови за изготвувУслови за изготвувУслови за изготвување ање ање ање изјава за потеклоизјава за потеклоизјава за потеклоизјава за потекло или  или  или  или изјава за потеклоизјава за потеклоизјава за потеклоизјава за потекло ЕУР ЕУР ЕУР ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД    

1. Изјава за потекло или изјава за потекло ЕУР-МЕД спомената во член 15 (1)(в) 
може да биде изготвена: 

(а) од страна на одобрен извозник во смисла на член 22,  

или 
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(б) од страна на било кој извозник за било која пратка, што се состои од 
еден или повеќе пакети со производи со потекло, чија што вкупна 
вредност не надминува 6000 евра. 

    
2. Не исклучувајќи ја примената на став 3, изјава за потекло или изјава за 
потекло ЕУР-МЕД може да се изготви во следните случаи: 
 

(а) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во 
член 3 (1) во една од другите Договорни страни наведени во член 3 (1) и: 

 
(i) производите можат да се сметаат за производи со потекло од 
Договорната страна извозник, од Договорната страна увозник или од 
една од другите Договорни страни наведени во член 3 (1) со кои 
кумулацијата е применлива, без примена на кумулација со материјали 
со потекло од една од Договорните страни наведени во член 3 (2), а кои 
ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција, или 

 
(ii) производите може да се сметаат за производи со потекло од една од 
Договорните страни наведени во член 3 (2), со кои кумулацијата е 
применлива, без примена на кумулација со материјали со потекло од 
една од Договорните страни наведени во член 3, а кои ги исполнуваат 
другите услови од оваа Конвенција, при што уверение за движење ЕУР-
МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло; 

 
(б) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во 
член 3 (1) во една од Договорните страни наведени во член 3 (2) или од една од 
Договорните страни наведени во член 3 (2) во една од Договорните страни 
наведени во член 3 (1) и 

 
(i) производите можат да се сметаат за производи со потекло од 

Договорната страна извозник или од Договорната страна увозник, без 
примена на кумулација со материјали со потекло од една од 
Договорните страни, а кои ги исполнуваат другите услови од оваа 
Конвенција; или 

 
(ii)  производите може да се сметаат за производи со потекло од една од 

другите Договорни страни наведени во член 3, со кои кумулацијата е 
применлива, без примена на кумулација со материјали со потекло од 
една од Договорните страни наведени во член 3, а кои ги исполнуваат 
другите услови од оваа Конвенција, при што уверение за движење ЕУР-
МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД се издадени во земјата на 
потекло. 

 
(в) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во 
член 3 (2) во една од Договорните страни наведени во член 3 (2) и 
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(i) производите можат да се сметаат за производи со потекло од 
Договорната страна извозник или од Договорната страна увозник, без 
примена на кумулација со материјали со потекло од една од другите 
Договорни страни, а кои ги исполнуваат другите услови од оваа 
Конвенција; или 

 
(ii)  производите може да се сметаат за производи со потекло од една од 

другите Договорни страни наведени во член 3, со кои кумулацијата е 
применлива, без примена на кумулација со материјали со потекло од 
една од Договорните страни наведени во член 3, а кои ги исполнуваат 
другите услови од оваа Конвенција, при што уверение за движење ЕУР-
МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД се издадени во земјата на 
потекло. 

 
3. Изјава за потекло ЕУР-МЕД може да се изготви доколку производите може да 
се сметаат за производи со потекло од Договорната страна извозник, од Договорната 
страна увозник или од една од другите Договорни страни наведени во член 3, со кои 
кумулацијата е применлива, а кои ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција 
во следниве случаи: 
 

(а) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во 
член 3 (1) во една од другите Договорни страни наведени во член 3 (1) и: 

 
(i)  се применувала кумулација со материјали со потекло од една или 

повеќе од Договорните страни наведени во член 3 (2), под услов 
уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД да се 
издадени во земјата на потекло, или    

(ii)   производите во Договорната страна увозник можат да се користат како 
материјали во контекст на кумулација за производство на производи 
за извоз од Договорната страна увозник во една од Договорните 
страни наведени во член 3 (2), или 

(iii)    производите можат повторно да бидат извезени од Договорната страна 
увозник во една од Договорните страни наведени во член 3 (2); 

 
(б) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во 

член 3 (1) во една од Договорни страни наведени во член 3 (2) или од една од 
Договорните страни наведени во член 3 (2) во една од Договорни страни 
наведени во член 3 (1) и 

 
(i)   се применувала кумулација со материјали со потекло од една или 

повеќе од другите Договорни страни наведени во член 3, под услов 
уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД да се 
издадени во земјата на потекло, или    

(ii)   производите во Договорната страна увозник можат да се користат како 
материјали во контекст на кумулација за производство на производи 
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за извоз од Договорната страна увозник во една од другите Договорни 
страни наведени во член 3, или 

(iii)  производите можат повторно да бидат извезени од Договорната страна 
увозник во една од Договорните страни наведени во член 3. 

 
(в) ако производите се извезуваат од една од Договорните страни наведени во 
член 3 (2) во една од Договорни страни наведени во член 3 (2) и 

 
(i)   се применувала кумулација со материјали со потекло од една или 

повеќе од другите Договорни страни наведени во член 3, под услов 
уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава за потекло ЕУР-МЕД да се 
издадени во земјата на потекло, или    

(ii)   производите во Договорната страна увозник можат да се користат како 
материјали во контекст на кумулација за производство на производи 
за извоз од Договорната страна увозник во една од другите Договорни 
страни наведени во член 3, или 

(iii)  производите можат повторно да бидат извезени од Договорната страна 
увозник во една од Договорните страни наведени во член 3. 

 

4.  Изјава за потекло ЕУР-МЕД мора да содржи една од следниве изјави на 
англиски: 

(a)  доколку потеклото се стекнува со примена на кумулација со материјали што 
потекнуваат од една или повеќе од Договорните страни: 

 

        „CUMULATION APPLIED WITH .......................“ (име на земјата/земјите) 

(b) доколку потеклото се стекнува без примена на кумулација со материјали што 
потекнуваат од една или повеќе од Договорните страни: 

 

            „NO CUMULATION APPLIED“ 

 

5. Извозникот кој изготвува изјава за потекло или  изјава за потекло ЕУР-МЕД  
мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на 
Договорната страна извозник, да ги поднесе сите потребни документи со кои се 
докажува статусот на потекло на предметните производи како и дека ги исполнуваат 
другите услови пропишани со оваа Конвенција. 

 

6.  Изјава за потекло или изјава за потекло ЕУР-МЕД  мора да биде изготвена од 
извозникот, така што на фактурата, на испратницата или на некој друг трговски 
документ, ќе отчука или ќе испечати изјава, односно ќе стави печат со изјава чиј 
текст е даден во Анекс IV а и б, користејќи една од јазичните верзии дадени во 
споменатите Анекси, а во согласност со одредбите од домашното законодавство на 
извозната земја. Доколку изјавата е напишана на рака, таа мора да биде напишана со 
мастило и печатни букви. 
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7.          Изјавите за потекло или изјавите за потекло ЕУР-МЕД  мора да имаат 
оригинален потпис на извозникот во ракопис. Меѓутоа, одобрениот извозник во 
смисла на член 22, не мора да ја потпише таквата изјава, под услов тој да се обврзе 
пред царинските органи на Договорната страна извозник, во писмена форма, дека тој 
ја прифаќа целосната одговорност за сите изјави во фактура што го идентификуваат 
како потписник. 

 

8.          Изјавата за потекло или изјавата за потекло ЕУР-МЕД  може да биде издадена 
од страна на извозникот, кога производите на кои таа се однесува се извезуваат, или 
по извршениот извоз, под услов таа да биде предадена во увозната земја, најмногу 
две години по увозот на производите на кои што таа се однесува. 

 

 

Член 22 

Одобрен извозникОдобрен извозникОдобрен извозникОдобрен извозник    

1. Царинските органи на Договорната страна извозник може да му одобрат на 
било кој извозник, (во понатамошниот текст “одобрен извозник”), кој има чести 
пратки на производи согласно одредбите на оваа Конвенција, да изготвува изјави за 
потекло или изјави за потекло ЕУР-МЕД  без оглед на вредноста на предметните 
производи. Извозникот кој бара такво одобрение мора на царинските органи да им ги 
понуди сите потребни гаранции за проверка на статусот на производите со потекло, 
како и дека ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција. 

2. Царинските органи можат да одобрат статус на одобрен извозник според 
условите кои тие ги сметаат за соодветни. 

3. Царинските органи му доделуваат на одобрениот извозник број на царинско 
одобрение кој се наведува во изјавата за потекло   или изјавата за потекло   ЕУР-МЕД. 

4. Царинските органи ја надгледуваат употребата на одобрението од страна на 
одобрениот извозник. 

5. Царинските органи можат во секое време да го повлечат одобрението. Тие тоа 
мора да го сторат кога одобрениот извозник повеќе не ги дава гаранциите наведени 
во став 1, не ги исполнува условите наведени во став 2 или на некој друг начин 
неправилно го користи одобрението. 

 

Член 23 

 

Рок на вРок на вРок на вРок на важностажностажностажност на доказот за потекло на доказот за потекло на доказот за потекло на доказот за потекло    

1. Доказот за потекло важи четири месеци од датумот на неговото издавање во 
Договорната страна извозник и во тој рок мора да биде поднесен до царинските 
органи на Договорната страна увозник. 

2. Доказите за потекло поднесени до царинските органи на Договорната страна 
увозник по истек на рокот за поднесување определен во став 1, можат да бидат 
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прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесувањето 
на овие документи пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни 
околности. 

3. Во други случаи на задоцнето поднесување, царинските органи на 
Договорната страна увозник можат да го прифатат доказот за потекло кога 
производите биле поднесени пред истекот на претходно споменатиот краен рок. 

 

Член 24 

ПоднесуПоднесуПоднесуПоднесување доказ за потекловање доказ за потекловање доказ за потекловање доказ за потекло    

Доказите за потекло се поднесуваат до царинските органи на Договорната страна 
увозник во согласност со постапките што се применуваат во таа земја. Споменатите 
органи можат да побараат превод на доказот за потекло и исто така можат да бараат 
увозната декларација да биде пропратена со изјава на увозникот дека производите 
ги задоволуваат условите пропишани за примена на соодветниот Договор. 

 

 

Член 25 

Сукцесивен увозСукцесивен увозСукцесивен увозСукцесивен увоз    

Кога, на барање на увозникот и согласно условите утврдени од страна на царинските 
органи на Договорната страна увозник, сукцесивно се увезуваат расклопени или 
несоставени производи во смисла на Основното правило 2(а) од Хармонизираниот 
систем, кои се распоредуваат во Оддел XVI и XVII или во тарифните броеви 7308 и 
9406 од Хармонизираниот систем, на царинските органи за овие производи се 
поднесува само еден доказ за потекло за тие производи и тоа при увозот на првата 
пратка. 

 

Член 26 

Исклучоци во однос на доказот за потеклотоИсклучоци во однос на доказот за потеклотоИсклучоци во однос на доказот за потеклотоИсклучоци во однос на доказот за потеклото    

1. Производи кои приватни лица како мали пакети ги испраќаат на приватни 
лица или кои претставуваат дел од личниот багаж на патникот се прифаќаат како 
производи со потекло без да се бара поднесување на доказ за потекло, под услов 
таквите производи да не се увезени за трговски цели и да се декларирани како 
производи кои ги задоволуваат условите од оваа Конвенција и каде што нема 
сомневање во веродостојноста на таквото декларирање. Во случаи на производи 
пратени по пошта оваа изјава мора да биде изготвена на царинската декларација    
CN22/CN23 или на лист хартија приложен кон тој документ. 

2. Повремените увози кои се состојат единствено од производи за лична 
употреба на примателите, патниците или нивните семејства нема да се сметаат за 
трговски увози ако од природата и количината на производите е очигледно дека тие 
не се наменети за комерцијални цели. 
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3.  Вкупната вредност на тие производи не смее да биде поголема од 500 евра во 
случај на мали пакети или не смее да надминува 1200 евра во случај на производи 
што се дел од личниот багаж на патникот.  

 

 

Член 27 

    ПридружПридружПридружПридружни документини документини документини документи    

Документите наведени во член 16 (3) и член 21 (5) што се користат за докажување дека 
производите опфатени со уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД или изјава за 
потекло или изјава за потекло ЕУР-МЕД, можат да се сметаат за производи кои 
потекнуваат од Договорна страна и дека ги исполнуваат другите услови од оваа 
Конвенција, можат да се состојат меѓу другото, од: 

(1) непосреден доказ за постапките извршени од страна на извозникот или 
добавувачот за добивање на предметната стока, содржани на пример во 
неговите сметки или во неговото интерно сметководство; 

(2) документи со кои се докажува потеклото на употребените материјали, 
издадени или изготвени во соодветната Договорна страна, каде што овие 
документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство; 

(3) документи со кои се докажува обработката или преработката на материјалите 
во соодветната Договорна страна, издадени или изготвени во соодветната 
Договорна страна и каде што овие документи се употребуваат во согласност со 
домашното законодавство; 

(4) уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, изјави за потекло или изјави за 
потекло ЕУР-МЕД со кои се докажува потеклото на употребените материјали, 
издадени или изготвени во Договорните страни во согласност со оваа  
Конвенција; 

(5)  соодветна документација во зависност од обработката или преработката 
извршена надвор од соодветната Договорна страна со примена на член 11, што 
докажува дека  условите од тој член се исполнети.  

    

    

Член 28 

Чување на доказот за потеклото на придружните документиЧување на доказот за потеклото на придружните документиЧување на доказот за потеклото на придружните документиЧување на доказот за потеклото на придружните документи 

1.       Извозникот што поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 
или ЕУР-МЕД  мора да ги чува најмалку три години документите наведени во член 16 
(3). 

2.       Извозникот што изготвува изјава за потекло или изјава за потекло ЕУР-МЕД 
мора да чува најмалку три години копија од таа изјава за потекло, како и 
документите наведени во член 21 (5). 
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3.      Царинските органи на Договорната страна извозник што издаваат уверение за 
движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД  мора да го чуваат најмалку три години барањето 
наведено во член 16 (2). 

4.       Царинските органи на Договорната страна увозник мора да ги чуваат најмалку 
три години уверенијата за движење ЕУР.1 и ЕУР-МЕД и изјавите за потекло и  
изјавите за потекло ЕУР-МЕД што им се поднесени. 

    

Член 29 

Несовпаѓања и формаНесовпаѓања и формаНесовпаѓања и формаНесовпаѓања и формални грешкилни грешкилни грешкилни грешки    

1. Откривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите изготвени во доказот за 
потекло и оние изготвени во поднесените документи до царинската испостава со цел 
да се завршат формалностите за увоз на производите нема со самиот тој факт да 
значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ 
навистина одговара на поднесените производи. 

2. Очигледни формални грешки како печатни грешки на доказот за потекло 
нема да бидат причина за отфрлање на овој документ, ако овие грешки не се од вид 
кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите изготвени на овој 
документ. 

 

Член 30 

Износи во евраИзноси во евраИзноси во евраИзноси во евра    

1. За примена на одредбите на член 21 (1) (б) и член 26 (3) во случаите кога 
производите се фактурирани во валута различна од евро, Договорните страни еднаш 
годишно ќе го утврдуваат износот во својата национална валута кој претставува 
противвредност на износот искажан во евра.  

2. За една пратка може да се користат поволностите од одредбите на член 21 (1)(б) 
или член 26 (3), со повикување на валутата во која е изготвена фактурата во 
согласност со износот кој го утврдила соодветната земја.  

3. Износите кои се употребуваат во некоја национална валута претставуваат 
противвредност во таа валута на износите изразени во евра во првиот работен ден во 
октомври. Износите ќе бидат доставени до Европската комисија до 15 октомври и ќе 
се применуваат од 1 јануари следната година. Европската комисија ќе ги извести сите 
засегнати земји за соодветните износи. 

4. Земјата може со зголемување или со намалување да го заокружи износот кој 
се појавува заради конверзија на износот изразен во евра во својата национална 
валута. Заокружениот износ на смее да отстапува од износот кој што е добиен со 
конверзија повеќе од 5%. Земјата може да ја задржи неизменета противвредноста во 
национална валута на износот кој е изразен во евра, ако во моментот на годишното 
усогласување предвидено во став 3, конверзијата на тој износ пред било кое 
заокружување како резултат, има зголемување помало од 15 % во противвредност во 
национална валута. Противвредноста во националната валута може да се задржи 
неизменета ако конверзијата како резултат има намалување на таа противвредност. 
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5. Износите изразени во евра се разгледуваат од страна на Заедничкиот комитет 
на барање на која било Договорна страна. При разгледувањето, Заедничкиот комитет 
има во предвид дека е препорачливо да се сочуваат ефектите на односните 
ограничувања во реални рамки. За таа цел, тој може да донесе одлука за измена на 
износите изразени во евра. 

 

 

НАСЛОВ VI 

ПОСТАПКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА 

 

Член 31 

Заемна помошЗаемна помошЗаемна помошЗаемна помош    

1. Царинските органи на Договорните страни, преку Европската комисија, 
заемно си доставуваат отпечатени примероци од печати што се употребуваат во 
нивните царински испостави за издавање на уверенија за движење ЕУР.1 и ЕУР-МЕД 
и адресите на царинските органи задолжени за проверка на тие уверенија, изјави за 
потекло и изјави за потекло ЕУР-МЕД. 

2. Со цел да се обезбеди правилна примена на оваа Конвенција, Договорните 
страни преку надлежните царински органи заемно си помагаат при проверката на 
автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1 и ЕУР-МЕД,  изјавите за потекло и 
изјавите за потекло ЕУР-МЕД, како и во точноста на податоците дадени во тие 
документи. 

 

Член 32 

Проверка на доказите за потеклоПроверка на доказите за потеклоПроверка на доказите за потеклоПроверка на доказите за потекло    

1. Дополнителните проверки на доказите за потекло се извршуваат без одреден 
распоред или во било кој момент кога царинските органи на Договорната страна 
увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на таквите документи за 
статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите 
услови содржани во оваа Конвенција. 

2. За спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на Договорната 
страна увозник мора да го вратат уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и 
фактурата, ако така е поднесена, изјавата за потекло или изјавата за потекло ЕУР-
МЕД или копија од овие документи до царинските органи на Договорната страна 
извозник наведувајќи ги кога е тоа потребно, причините за проверка. Сите добиени 
документи и податоци што укажуваат дека податокот наведен во доказот за потекло 
е неточен, мора да бидат доставени како поткрепа на барањето за проверка. 

3.  Проверката ја извршуваат царинските органи на Договорната страна 
извозник. За таа цел, тие имаат право да побараат било какви докази и да го 
контролираат сметководството на извозникот или било каква друга проверка која се 
смета за потребна. 
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4. Ако царинските органи на Договорната страна увозник решат да го 
суспендираат доделувањето на преференцијален третман на предметните 
производи додека тие ги чекаат резултатите од проверката, на увозникот мора да му 
биде понудено да ги преземе производите со преземање на сите мерки кои ќе се 
оценат за неопходни за обезбедување. 

5. Царинските органи кои бараат проверка мора да бидат известени за 
резултатите од оваа проверка што е можно поскоро. Од овие резултати мора јасно да 
произлегува дали документите се автентични и дали предметните производи можат 
да се сметаат како производи кои потекнуваат од една од Договорните страни и дали 
ги исполнуваат другите услови од оваа Конвенција. 

6. Ако во случаи на основано сомнение не е добиен одговор во рок од десет 
месеци од датумот на поднесување на барањето за проверка или ако одговорот не 
содржи информации доволни за да се определи автентичноста на документот за кој 
што станува збор или вистинското потекло на производите, царинските органи кои 
бараат проверка, освен во исклучителни околности, одбиваат да доделат 
преференцијален третман. 

Член 33 

Решавање на споровиРешавање на споровиРешавање на споровиРешавање на спорови    

Доколку настанат спорови во врска со постапките за проверка наведени во член 32, 
кои не можат да бидат решени помеѓу царинските органи кои бараат проверка и 
царинските органи одговорни за спроведување на оваа истрага, таквите спорови 
мора да му бидат поднесени на билатералното тело основана од страна на 
релевантниот договор. Каде споровите, освен оние поврзани со 
постапки за верификација на член 32, се јавуваат во однос на толкувањето на оваа 
Конвенција, тие ќе бидат доставени до Заедничкиот комитет. 

 

Во сите случаи, решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на 
Договорната страна увозник мора да се во согласност со законите на таа земја. 

 

Член 34 

КазниКазниКазниКазни    

Секое лице кое изготвува или дава на изготвување документ кој содржи неточни 
податоци, со цел да се добие преферецијален третман за производите, ќе биде 
казнето. 

Член 35 

Слободни зони Слободни зони Слободни зони Слободни зони     

1. Договорните страни мора да ги превземат сите неопходни мерки за да бидат 
сигурни дека производите со кои што се тргува, а опфатени со доказ за потекло и кои 
во текот на транспортот користат слободна зона сместена на нивнато подрачје, нема 
да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго ракување, освен 
вообичаените операции неопходни за да се спречи распаѓање на производите. 
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2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите што 
потекнуваат од  Договорна страна се увезуваат во слободна зона со доказ за потекло 
и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи издаваат ново 
уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД на барање на извозникот, во случај ако 
обработката или преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 32 

А Н Е К СА Н Е К СА Н Е К СА Н Е К С     I  I  I  I      

    

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО АНЕКСАНЕКСАНЕКСАНЕКС    II II II II     

Забелешка 1:Забелешка 1:Забелешка 1:Забелешка 1:    

Списокот ги утврдува потребните услови за сите производи да бидат земени како 
доволно обработени или преработени во смисла на член 5 oд Додаток I на 
Конвенцијатa. 

Забелешка 2:Забелешка 2:Забелешка 2:Забелешка 2:    

2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата 
колона е тарифниот број или главатa од Хармонизираниот систем, а втората 
колона го содржи описот на стоките употребен во тој систем за соодветниот 
тарифен број или глава. За секоја позиција од првите две колони, правилото е 
наведено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на позицијата во првата 
колона и претходи ознаката “ex”, тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 
се однесуваат само на делот од тој тарифен број како што е опишан во колона 2. 

2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колона 1 или кога е наведена 
главата и описот на производите во колона 2 е наведен со општи термини, 
правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според 
Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или 
во кој и да е од тарифните броеви групирани заедно во колоната 1. 

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

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

Забелешка 3:Забелешка 3:Забелешка 3:Забелешка 3:    

3.1. Одредбите на член 5 од овој Додаток, за производи што се стекнуваат со статус 
на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други 
производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите статусот го 
добиле во фабриката каде што тие производи се употребени, или во некоја 
друга фабрика во една Договорна страна. 

Пример: 

Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилото гласи дека вредноста на 
материјалите без потекло кои во него можат да се вградат не смеат да надминат 
40% од цената на производот EXW франко фабрика, е изработен од “друг 
легиран челик грубо обликуван со ковање” од тарифен број ex 7224. 
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Ако тоа ковање е направено во Европска унија од ингота без потекло, тој веќе се 
стекнал со статус на производ со потекло врз основа на правилото од списокот 
за тарифниот број ex 7224. Кованиот материјал во тој случај се смета како 
материјал со потекло во пресметката на вредноста на моторот, без оглед на тоа 
дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во Европска унија. 
Вредноста на инготот без потекло со ова не се зема предвид при собирање на 
вредноста на употребените материјали без потекло. 

 
3.2. Правилото од списокот претставува минимален потребен степен на обработка 

или преработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка 
се стекнува статус на производ со потекло; во спротивно, со помал степен на 
обработка или преработка не може да се стекне статус на производ со потекло. 
Така, ако правилото предвидува дека при одредена етапа од производството 
може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во 
поранешна етапа на производството е дозволено, додека користењето на тој 
материјал во подоцнежна етапа на производството не е дозволено. 

 

3.3. Без оглед на Забелешката 3.2 кога во правилото се употребува изразот 
“Производство од материјали од кој и да е тарифен број”, тогаш материјалите од 
кој и да е тарифен број (дури и материјали со ист опис и тарифен број како и 
производот) може да се користат, со примена на сите посебни ограничувања кои 
може да бидат содржани во правилото. 

Меѓутоа, изразот “Производство од материјали од кој и да е тарифен број, 
вклучувајќи и други материјали од тарифен број ............” или “Производство од 
материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од истиот 
тарифен број како и производот” значи дека материјали од кој и да е тарифен 
број(еви) може да се користат, освен оние кои имаат ист опис како и производот 
наведен во колона 2 на списокот. 

 

3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде 
произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребат 
еден или повеќе материјали. Тоа не бара дека сите мора да бидат употребени. 

Пример: 

Правилото за ткаенини од тарифните броеви 5208 до 5212 одредува дека може 
да се користат природни влакна и покрај останатите материјали може да се 
употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат 
двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата. 

 

3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен 
од посебен материјал, условот очигледно не попречува употреба на други 
материјали кои, поради нивната сопствена природа, не го задоволуваат 
правилото. (Види ја и Забелешката 6.2. подолу во врска со текстил). 
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Пример: 

Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја 
исклучува употребата на житарици или преработки од житарици, не попречува 
употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не се производи 
од житарици. 

 
Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат 
произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат 
произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа на 
производството. 

Пример:  

Во случај на предмет за облекување од ex Глава 62 изработен од неткаен 
материјал, ако за оваа класа на производи е дозволено користење само на 
предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал, дури и ако 
неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви 
случаи почетниот материјал треба нормално да биде во фаза на обработка пред 
предиво, а тоа е влакно. 

 

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

 

Забелешка 4:Забелешка 4:Забелешка 4:Забелешка 4:    

4.1. Терминот “природни влакна” во списокот е употребен за да означи влакна освен 
вештачки или синтетички. Тој е ограничен на фазите пред предење, вклучувајќи 
и отпадоци, и ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што 
биле влачени, чешлани или на друг начин преработени, но не впредени. 

 

4.2. Терминот “природни влакна” вклучува коњски влакна од тарифен број 0511, 
свила од тарифните броеви 5002 и 5003, како и волнени влакна и фини 
животински влакна од тарифните броеви 5101 до 5105, памучни влакна од 
тарифните броеви 5201 до 5203 и други растителни влакна од тарифните броеви 
5301 до 5305. 

 

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

 

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

 

Забелешка 5:Забелешка 5:Забелешка 5:Забелешка 5:    

5.1. Кога за даден производ во списокот се спомнува оваа забелешка, условите 
наведени во колоната 3 нема да се употребат на кои и да е основни текстилни 
материјали, употребени во производството на тој производ, кои земени заедно 
претставуваат 10 % или помалку од вкупната маса на сите употребени основни 
текстилни материјали. (Види ги Забелешките 5.3. и 5.4. подолу.) 

5.2. Меѓутоа, отстапувањето наведено во Забелешката 5.1. може да се примени 
единствено на мешани производи направени од два или повеќе основни 
текстилни материјали. 

Следните материјали се основни текстилни материјали: 

- свила, 

- волна, 

- груби животински влакна, 

- фини животински влакна, 

- коњски влакна, 

- памук, 

- материјали за правење хартија и хартија, 

- лен, 

- природен коноп, 

- јута и други дрвенести текстилни влакна, 

- сисал и други текстилни влакна од видот Agave, 

- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна, 

- синтетички филаменти, 

- вештачки филаменти, 

- спроводливи филаменти, 

- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен, 

- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер, 

- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид, 

- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил, 

- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид, 

- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен, 
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- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид, 

- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид, 

- други синтетички вештачки сечени влакна,  

- вештачки сечени влакна од вискоза, 

- други вештачки сечени влакна, 

- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер 
обвиткано или необвиткано, 

- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер 
обвиткано или необвиткано, 

- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента 
од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или 
непревлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 мм, поврзани со 
проѕирни или боени лепила помеѓу два слоја од пластична фолија, 

- други производи од тарифен број 5605. 

Пример: 

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

Пример: 

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

Пример: 

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

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од 
памучно предиво од тарифен број 5205 и синтетичка ткаенина од тарифен број 
5407, тогаш очигледно, употребените предива се два различни основни 
текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, 
е мешан производ. 

 

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

 

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

 

Забелешка 6:Забелешка 6:Забелешка 6:Забелешка 6:    

6.1. Кога во списокот се повикува на оваа забелешка, текстилните материјали (со 
исклучок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволуваат правилата 
наведени во списокот во колона 3 за готови производи, можат да бидат 
употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од 
тарифниот број на производот и нивната вредност да не надминува 8% од 
цената на производот ex-works. 

 

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

Пример: 

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

 

6.3. Онаму каде што се применува правило со проценти, вредноста на материјалите 
што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 мора да биде земена во предвид кога 
се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло. 
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Забелешка 7:Забелешка 7:Забелешка 7:Забелешка 7:    

7.1. За потребите на тарифните броеви ех 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, 
“специфичните процеси” се следниве: 

(а) вакуумска дестилација; 

(б) редестилација со продлабочен фракционен процес; 

(в) кракинг; 

(г) реформирање; 

(д) екстракција со помош на селективни растворувачи; 

(ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана 
сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со 
алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, 
активна земја, активен јаглен или боксид; 

(е) полимеризација; 

(ж) алкилација; 

(з) изомеризација. 

 

7.2. За потребите на тарифните броеви 2710, 2711 и 2712, “специфичните процеси” се 
следниве: 

(а) вакуумска дестилација; 

(б) редестилација со продлабочен фракционен процес; 

(в) кракинг; 

(г) реформирање; 

(д) екстракција со помош на селективни растворувачи; 

(ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана 
сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со 
алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, 
активна земја, активен јаглен или боксид; 

(е) полимеризација; 

(ж) алкилација; 

(з) изомеризација; 

(ѕ) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број 
ех 2710, десулфуризацијата со водород која резултира со намалување на 
барем 85% од содржината на сулфурот на преработениот производ (ASTM 
D 1266-59 Т метод); 

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

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

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

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

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

 

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

 
СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ 
ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАСУС НА ПРОИЗВОД СО ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАСУС НА ПРОИЗВОД СО ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАСУС НА ПРОИЗВОД СО ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАСУС НА ПРОИЗВОД СО 

ПОТЕКЛО ПОТЕКЛО ПОТЕКЛО ПОТЕКЛО  
    

Тарифен 
број на ХС 

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

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

Глава 1    Живи животни    Сите животни од Глава 1 
мора да бидат целосно 
добиени 

    

    

Глава 2 Месо и други кланични 
производи за јадење 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 1 и 
2 се целосно добиени 

 

 

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

Производство во кое 
сите  употребени 
материјали од Глава 3 се 
целосно добиени 

 

 

ех Глава 4 

 

Млеко и производи од 
млеко; живински 
птичји јајца; природен 
мед; јастиви производи 
од животинско потекло, 
неспоменати ниту 
опфатени на друго 
место; освен: 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 4 се 
целосно добиени 

 

0403 Маштеница, кисело 
млеко, павлака, јогурт, 
кефир и друго 
ферментирано или 
закиселено млеко и 
павлака, 
концентрирани или 
неконцентрирани или 
со содржина на додаден 
шеќер или други 
материи за 
засладување или 
ароматизирани или со 
додадено овошје, 

Производство во кое: 

- сите употребени 
материјали од Глава 4 
се целосно добиени, 

 

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

 

- вредноста на сите 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
јатчесто овошје или 
какао 

употребени материјали 
од Глава 17 не 
надминува 30% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

ех Глава 5 Производи од 
животинско потекло, на 
друго место 
неспомнати ниту 
опфатени; освен: 

 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 5 се 
целосно добиени 

 

ех 0502 Преработени четини и 
влакнa од питоми или 
диви свињи 

Чистење, дезинфекција, 
сортирање и 
исправување на четини 
и влакнa 

 

 

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

Производство во кое: 

- сите употребени 
материјали од Глава 6 
се целосно добиени, и 

 

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

 

 

Глава 7 Зеленчук, корења и 
грутки за јадење 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 7 се 
целосно добиени 

 

 

Глава 8 Овошје и јатчесто 
овошје за јадење; кори 
од агруми или од дињи 
и лубеници 

Производство во кое: 

- сето употребено овошје 
и јатчесто овошје е 
целосно добиено, и 

 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
EXW франко фабрика 

 

ех Глава 9 Кафе, чај, мате-чај и 
мирудии; освен: 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 9 се 
целосно добиени 

 

 

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

 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број 

 

0902 Чај, ароматизиран или 
неароматизиран 

 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број 

 

 

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

 

 

Глава 10 Жита Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 10 
се целосно добиени 

 

 

ех Глава 11 Производи од 
мелничката индустрија; 
слад; скроб; инулин; 
глутен од пченица; 
освен: 

Производство во кое 
сите употребени жита, 
зеленчук, корења и 
грутки за јадење, од 
тарифен број 0714 или 
овошје се целосно 
добиени 

 

 

ех 1106 Брашно, гриз и прав од 
сушен мешунест 
зеленчук од тарифен 
број 0713 

 

Сушење и мелење на 
мешунест зеленчук од 
тарифен број 0708 

 

 

Глава 12 Маслодајни семиња и 
плодови; разни зрна, 

Производство во кое 
сите употребени 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
семиња и плодови; 
индустриски или 
медицински растенија; 
слама и добиточна 
храна 

 

материјали од Глава 12 
се целосно добиени 

1301 Шелак, природни гуми, 
смоли, гуми-смоли и 
олеосмоли (на пр. 
балсами) 

 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифен број 1301 не 
надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

1302 Растителни сокови и 
екстракти; пектински 
материи, пектинати и 
пектати, агар-агар и 
други слузи и средства 
за згуснување, добиени  
од растителни 
производи, 
модификувани или 
немодификувани: 

 

  

 - Слузи и средства за 
згуснување, 
модификувани, 
добиени од 
растителни производи 

 

Производство од 
немодификувани слузи 
и средства за 
згуснување 

 

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

 

 

Глава 14 Растителни материјали 
за плетарство; 
растителни производи 
на друго место 
неспоменати ниту 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 14 
се целосно добиени 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
опфатени  

 

ех Глава 15 Животински или 
растителни масла и 
маснотии и производи 
од нивно разлагање; 
подготвени маснотии за 
јадење; животински 
или растителни восоци; 
освен: 

 

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

 

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

 

  

 - Маснотии од коски 
или отпадоци 

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

 

 

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

 

 

1502 Маснотии од животни 
од видовите говеда, 
кози и овци, освен оние 
од тарифен број 1503 

 

  

 - Маснотии од коски 
или отпадоци 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оние од тарифен број 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
0201, 0202, 0204 или 
0206 или од коски од 
тарифен број 0506 

 

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

 

 

1504 Масти и масла, како и 
нивни фракции, од 
риби или морски 
цицачи, пречистени или 
непречистени, но 
хемиски 
немодификувани 

 

  

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

 

 

 - Други Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 2 и 
3 се целосно добиени 

 

 

ех 1505 Рафиниран ланолин Производство од 
маснотии од сурова 
волна од тарифен број 
1505 

 

 

1506 Други масти и масла од 
животинско потекло и 
нивни фракции, 
пречистени или 
непречистени, но 
хемиски 
немодификувани 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

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

 

 

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

 

 

1507 до 
1515 

Растителни масла и 
нивни фракции 

 

  

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

 

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

 

 - Цврсти фракции, 
освен оние на маслото 
од јојоба 

Производство од други 
материјали од тарифен 
број 1507 до 1515 

 

 

 - Други Производство во кое 
сите употребени 
растителни материјали 
се целосно добиени 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

1516 Масти и масла од 
животинско или 
растително потекло и 
нивни фракции, 
делумно или целосно 
хидрогенизирани, 
интерестерификувани, 
реестерификувани или 
елеидинизирани, 
пречистени или 
непречистени, но 
понатаму неприготвени 

Производство во кое: 

- сите употребени 
материјали од Глава 2 
се целосно добиени, и 

 

- сите употребени 
растителни материјали 
се целосно добиени.  

   Меѓутоа, може да се 
користат материјали од 
тарифните броеви 1507, 
1508, 1511 и 1513 

 

 

1517 Маргарин; јастиви 
мешаници или 
препарати од масти или 
масла од животинско 
или растително потекло 
или од фракции на 
различни масти или 
масла од оваа глава, 
освен мастите или 
маслата за јадење или 
нивните фракции од 
тарифен број 1516 

Производство во кое: 

- сите употребени 
материјали од Глава 2 
и 4 се целосно добиени, 
и 

 

- сите употребени 
растителни материјали 
се целосно добиени. 

   Меѓутоа, може да се 
користат материјали од 
тарифните броеви 1507, 
1508, 1511 и 1513 

 

 

Глава 16 Преработки од месо, 
риби,черупкари, 
мекотелци или од други 
водни безрбетници 

Производство: 

- од животни од Глава 1, 
и/или 

 

- во кое сите употребени 
материјали од Глава 3 
се целосно добиени 

 

 

ех Глава 17 Шеќер и производи од 
шеќер; освен: 

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

 

 

ех 1701 Шеќер од шеќерна 
трска или шеќерна 

Производство во кое 
вредноста на сите 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
репка и хемиски чиста 
сахароза, во цврста 
состојба, ароматизиран 
или обоен 

 

употребени материјали 
од Глава 17 не 
надминува 30% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

1702 Други шеќери, 
вклучувајќи и хемиски 
чиста лактоза, малтоза, 
гликоза и фруктоза, во 
цврста состојба; 
шеќерни сирупи без 
додатни средства за 
ароматизација или 
материи за бојосување; 
вештачки мед и 
мешаници на вештачки 
и природен мед; 
карамел: 

 

  

 - Хемиски чиста 
малтоза и фруктоза 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 1702 

 

 

 - Други шеќери во 
цврста состојба, 
ароматизирани или 
обоени 

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

 

 

 - Други Производство во кое 
сите употребени 
материјали се со 
потекло 

 

 

ех 1703 Меласи добиени при 
екстракција или 
рафинирање на шеќер, 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
ароматизирани или 
обоени 

од Глава 17 не 
надминува 30% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

1704 Производи од шеќер 
(вклучувајќи бела 
чоколада) без какао 

Производство : 

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

 

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

 

 

Глава 18 Какао и производи од 
какао 

Производство : 

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

 

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

 

 

1901 Екстракт на слад; 
прехранбени производи 
од брашно, гриз, јарма, 
скроб или екстракт од 
слад, без додаток на 
какао или со содржина 
помала од 40% по маса 
на какао пресметано на 
потполно одмастена 
основа, на друго место 
неспоменати ниту 
опфатени; прехранбени 
производи од стоки од 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
тарифните броеви 0401 
до 0404, без додаток на 
какао или со содржина 
помала од 5% по маса на 
какао пресметано на 
потполно одмастена 
основа, на друго место 
неспомнати ниту 
опфатени: 

 

 - Екстракт на слад Производство од 
житарици од Глава 10 

 

 

 - Други Производство : 

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

 

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

 

 

1902 Теста, варени или 
неварени или полнети 
(со месо или др. 
материи) или поинаку 
приготвени, како што се 
шпагети, макарони, 
резанки, лазањи, њоки, 
равиоли, канелони; 
кускус, приготвен или 
неприготвен: 

 

  

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

Производство во кое 
сите употребени жита и 
деривати (освен тврдата 
пченица и нејзините 
деривати) се целосно 
добиени 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

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

Производство во кое: 

- сите употребени жита 
и деривати (освен 
тврдата пченица и 
нејзините деривати) се 
целосно добиени, и 

 

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

 

 

1903 Тапиока и замени за 
тапиока, приготвени од 
скроб во форма на 
лушпички, зрнца, 
монистра и сл. форми 

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

 

 

1904 Производи за исхрана 
добиени со бабрење или 
пржење на жита или 
производи од жита (на 
пр. пченкарни 
снежинки), жита (освен 
пченка) во зрно или во 
форма на снежинки 
или други обработени 
зрна (освен брашно, 
гриз и јарма), претходно 
варени, или поинаку 
приготвени, на друго 
место неспомнати ниту 
опфатени: 

Производство: 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од оние од 
тарифен број 1806, 

 

- во кое сите употребени 
жита и брашно (освен 
тврдата пченица и 
нејзините деривати и 
пченката Zea indurata) 
се целосно добиени, и 

 

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

 

 

1905 Леб, печива, колачи, 
бисквити и др. пекарски 
производи, со додаток 
на какао или без 
додаток на какао; 
нафора, капсули    за 

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

 



 52 

Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
фармацевтска 
употреба, обланди, 
оризова хартија и 
слични производи: 

 

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

Производство во кое 
сето употребено овошје, 
јатчесто овошје или 
зеленчук се целосно 
добиени 

 

 

ех 2001 Сладок компир и 
слични делови на 
растенијата погодни за 
јадење што по маса 
содржат 5% скроб или 
повеќе, приготвени или 
конзервирани во оцет 
или оцетна киселина 

 

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

 

ех 2004 и 
ех 2005 

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

 

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

 

2006 Зеленчук, овошје, 
јатчесто  овошје, кори 
од овошје и други  
делови од растенија, 
конзервирани во шеќер 
(сушени, кандирани или 
кристализирани) 

 

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

 

2007 Џемови, овошни желеа, 
мармелади, пиреа од 
овошје или јатчесто 
овошје и пасти од 
овошје или јатчесто 
овошје, добиени со 
варење, со додавање 

Производство : 

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

 

- во кое вредноста на 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
или без додавање на 
шеќер или други 
средства за 
засладување: 

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

 

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

Производство во кое 
вредноста на сето 
употребено јатчесто 
овошје и маслодајно 
семе со потекло од 
тарифните броеви 0801, 
0802, и 1202 до 1207 
надминува 60% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

 - Путер од кикиритки; 
мешаници од жита; 
палмини јатки; пченка 

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

 

 

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

Производство : 

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

 

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

 

 

2009 Овошни сокови 
(вклучувајќи и шира од 
грозје) и сокови од 
зеленчук, 
неферментирани и без 
додаден алкохол, со 
додаток или без 
додаток на шеќер или 
други средства за 

Производство : 

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

 

- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали од Глава 17 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
засладување не надминува 30% од 

цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

ех Глава 21 Разни производи за 
исхрана; освен: 

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

 

 

2101 Екстракти, есенции  и 
концентрати, на кафе, 
чај, мате-чај и 
препарати врз основа 
од тие производи или 
врз основа од кафе, чај 
или мате-чај;  пржена 
цикорија и други 
пржени замени на 
кафе, и  екстракти, 
есенции и концентрати 
на тие производи 

 

Производство : 

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

 

- во кое сите употребени 
цикории се целосно 
добиени 

 

2103 Сосови и препарати на 
сосови, мешани 
мирудии и мешани 
мирудиски средства; 
брашно и гриз од синап 
и приготвен синап 
(сенф) 

 

  

 - Сосови и препарати на 
сосови, мешани 
мирудии и мешани 
мирудиски средства 

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

Меѓутоа, може  да се 
користат брашно или 
гриз од синап или 
приготвен сенф 

 

 

 - Брашно и гриз од 
синап и приготвен 
сенф 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

ех 2104 Супи и чорби и 
препарати за тие 
производи 

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

 

 

2106 Прехранбени 
производи на друго 
место неспоменати 
ниту опфатени  

Производство : 

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

 

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

 

 

ех Глава 22 Пијалаци, алкохоли и 
оцет, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

  

2202 Вода, вклучувајќи 
минерална вода и 
газирана вода, со 
додаток на шеќер или 
други средства за 
засладување или 
ароматизација, и други 
безалкохолни пијалаци, 
освен сокови од овошје 
и зеленчук од тарифен 
број 2009 

Производство : 

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

 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
и 

 

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

 

2207 Неденатуриран 
етилалкохол со 
содржина на алкохол 
80% вол. или повеќе; 
етилалкохол и други 
алкохоли, 
денатурирани, со која и 
да било јачина 

Производство: 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од тарифен број 
2207 или 2208, и 

 

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

 

 

2208 Неденатуриран 
етилалкохол со 
содржина на алкохол 
помала од 80% вол.; 
ракии, ликери и други 
алкохолни пијалаци 

Производство: 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од тарифен број 
2207 или 2208, и 

 

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

 

 

ех Глава 23 Остатоци и отпадоци од 
прехранбената 
индустрија; приготвена 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
храна за животни, 
освен: 

 

оној на производот 

ех  2301 Китово брашно, 
брашно, прав и пелети 
од риби или од 
черупкари, мекотелци 
или др. водени 
безрбетници, 
непогодни за човечка 
исхрана 

 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 2 и 
3 се целосно добиени 

 

ех 2303 Остатоци од 
производство на скроб 
од пченка (освен 
концентрирани 
течности за 
натопување), со 
содржина на протеини 
пресметана за сув 
производ поголема од 
40% по маса 

 

Производство во кое 
сета употребена пченка 
е целосно добиена 

 

ех 2306 Маслени погачи и други 
цврсти остатоци 
добиени со екстракција 
на маслиново масло, 
што содржат повеќе од 
3% маслиново масло 

 

Производство во кое 
сите употребени 
маслинки се целосно 
добиени 

 

2309 Производи што се 
употребуваат за 
исхрана на животни 

Производство во кое: 

- сите употребени 
житарици, шеќер или 
меласи, месо или 
млеко се со потекло, и 

 

- сите употребени 
материјали од Глава 3 
се целосно добиени 

 

 

ех Глава 24 Тутун и производи за 
замена на тутун, освен: 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 24 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
се целосно добиени 

 

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

Производство во кое 
најмалку 70% по маса од 
непреработениот тутун 
или отпадоци од тутун 
од тарифен број 2401 
што се употребени се со 
потекло 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

ех 2504 Природен кристален 
графит, со збогатена 
содржина на јаглен, 
прочистен и мелен 

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

 

 

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

 

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

 

ех 2516 Гранит, порфир, базалт, 
песочар и друг камен за 
споменици и 
градежништво, сечени 
со пила или на друг 

Сечење на камен со 
пила или на друг начин, 
(дури и ако е веќе сечен) 
со дебелина поголема од 
25 см 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
начин, во блокови или 
плочи во правоаголна 
(вклучувајќи и 
квадратна) форма, со 
дебелина не поголема 
од 25 см 

 

ех 2518 Калциниран доломит Калцинирање на 
доломит што не е 
калциниран 

 

 

ех 2519 Дробен природен 
магнезиумкарбонат 
(магнезит), во 
херметички запечатени 
контејнери, и 
магнезиумоксид, чист 
или нечист, што не 
спаѓа во електростопен 
магнезит или 
синтермагнезит 

 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користи природен 
магнезиум карбонат 
(магнезит) 

 

ех 2520 Гипс специјално 
подготвен за 
стоматологија 

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

 

 

ех 2524 Природни азбестни 
влакна 

Производство од 
азбестен концентрат 

 

 

ех 2525 Момирок во прав Мелење на момирок или 
отпадоци од момирок 

 

 

ех 2530 Земјени бои, 
калцинирани или во 
прав 

 

Калцинирање или 
мелење на земјени бои 

 

 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
оној на производот 

 

ех Глава 27 Минерални горива, 
минерални масла и 
производи од нивна 
дестилација; 
битуменозни материи; 
минерални восоци; 
освен: 

 

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

 

ех 2707 Масла кај кои масата на 
ароматски состојки ја 
надминува масата на 
неароматски состојки, 
масла слични на 
минералните масла 
добиени со дестилација 
на катран од камен 
јаглен на висока темп., 
од чија зафатнина 
повеќе од 65% се 
дестилира на темп. до 
250оС (вклучувајќи и 
мешаници на нафтен 
алкохол и бензол), за 
користење како гориво 
за енергија или греење 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1)  

или 

 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

ех 2709 Сурови масла добиени 
од битуменозни 
минерали 

Сува дестилација на 
битуменозни 
материјали 

 

 

2710 Масла добиени од 
нафта и масла добиени 
од битуменозни 
минерали, освен 
сурови; производи на 
друго место 
непоменати или 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(2) 

или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
опфатени, кои содржат 
70% или повеќе по маса 
масла од нафта или  од 
масла добиени од 
битуменозни 
материјали, ако овие 
масла претставуваат 
основни состојки на 
овие производи; 
отпадочни масла 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

2711 Нафтени гасови и други 
гасовити јаглеводороди 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(2) 

 или 

 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

2712 Вазелин; парафин, 
микрокристален восок 
од нафта, пресувани 
парафини, озокерит, 
восок од лигнит, восок 
од тресет, други 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
порцес(и)(2) 

 или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
минерални восоци и 
слични производи 
добиени со синтеза или  
други процеси, бојосани 
или небојосани 

 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

2713 Кокс, битумен  и други 
остатоци од нафта или 
од масла од 
битуменозни 
материјали 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1)  
или 

 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

2714 Битумен и асфалт, 
природен; битуменозни 
или маслени шкрилци и 
терпесок, асфалтити и 
асфалтни карпи 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1) 

или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

2715 Битуменови мешаници 
врз база на природен 
асфалт, природен 
битумен, битумен од 
нафта, минерален 
катран или минерални 
катрански смоли (на пр. 
битуменозен кит, cut-
backs) 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1) 

или 

 

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

ех Глава 28 Неоргански хемиски 
производи; органски 
или неоргански 
соединенија од 
благородни метали, од 

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

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
метали на ретка земја, 
од радиоактивни 
елементи или од 
изотопи, освен: 

од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

франко фабрика 

ех 2805  ,,Mischmetall” Производство со 
електролитична или 
термална постапка во 
која вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

ех 2811 Сулфур триоксид Производство од 
сулфурдиоксид 

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

 

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

 

 

ех 2840 Содиум перборат Производство од 
дисодиум тетраборат 
пентахидрат 

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

 

ex 2852 - Живини соединенија 
од интерни етри и 
нивни халогени сулфо, 
нитро или нитрозо 

Производство од 
материјали од било кој 
тарифен број. 
Меѓутоа, вредноста на 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
деривати сите употребени 

мaтeријали од тар. 
број 2909 да не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

на производот EXW 
франко фабрика 

 - Живини соединенија 
од нуклеински 
киселини и нивните 
соли, хемиски 
определени или 
неопределени; други 
хетероциклични 
соединенија 

Производство од 
материјали од било кој 
тарифен број. 
Меѓутоа, вредноста на 
сите употребени 
мaтeријали од тар. 
броеви 2852, 2932, 2933 
и 2934 да не надминува 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

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

ех Глава 29 Органски хемиски 
производи; освен: 

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

 

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

ех 2901 Ациклични 
јаглеводороди што се 
користат како гориво за 
енергија или за греење 

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1) 

или 

 
Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
 

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

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1) 

 или 

 
Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
 

 

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

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 2905. Меѓутоа, 
алкохолатите на метали 
од овој тарифен број 
може да се користат, 
под услов да нивната 
вкупна вредност не 
надминува 20% од 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

2915 Заситени ациклични 
монокарбонски 
киселини и нивни 
анхидриди, халогениди, 
пероксиди и 
перкиселини; нивни 
халогени, сулфо, нитро 
или нитрозо деривати 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број. Меѓутоа, 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифните броеви 
2915 и 2916 да не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

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

ех 2932 - Интерни етери и 
нивни халогени, 
сулфо, нитро и 
нитрозо деривати 

 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број. Меѓутоа, 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифен број 2909 да 
не надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

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

 - Циклични ацетали и 
интерни полуацетали 
и нивни халогени, 
сулфо, нитро и 
нитрозо деривати 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број 

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

 

2933 Хетероциклични 
соединенија само со 
азотни хетеро-атом(и)  

Производство на 
материјали од кој и да е 
тарифен број. Меѓутоа, 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифните броеви 
2932 и 2933 да не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

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

2934 Нуклеински киселини и Производство од Производство во кое 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
нивни соли, хемиски 
определени или 
неопределени; други 
хетероциклични 
соединенија 

материјали од кој и да е 
тарифен број. Меѓутоа, 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифните броеви 
2932, 2933 и 2934 да не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех 2939 Концентрати на 
афионова слама кои по 
маса содржат најмалку 
50% алкалоиди 

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

 

 

ех Глава 30 Фармацевтски 
производи, освен: 

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

 

 

3002 Човечка крв; 
животинска крв 
подготвена за употреба 
во терапевтски, 
профилактички или 
дијагностички цели; 
антисеруми и други 
фракции на крв и 
модификувани 
имунолошки 
производи, без оглед на 
тоа дали се добиени 
или не се добиени со 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
биотехнолошки 
процеси;  вакцини, 
токсини, микробни 
култури (освен на 
квасец) и слични 
производи: 

 

 - Производи што се 
состојат од две или 
повеќе состојки што се 
измешани за 
терапевтска или 
профилактичка 
употреба  или 
неизмешани 
производи за овие 
цели, приготвени во 
измерени дози или во 
форми на пакувања за 
продажба на мало 

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

 

 

 - Друго   

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

 

 

 - -Животинска крв 
подготвена за 
терапевтски или 
профилактички цели 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 3002. Меѓутоа, 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
материјалите со истиот 
опис како и производот 
може да се користат, 
под услов да нивната 
вкупна вредност не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

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

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

 

 

 - - Хемоглобин, крвен 
глобулин и серум 
глобулин 

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

 

 

 - - Други Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
број 3002. Меѓутоа, 
материјалите со истиот 
опис како и производот 
може да се користат, 
под услов да нивната 
вкупна вредност не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

3003 и 
3004 

Лекови (освен 
производи од тарифен 
број 3002, 3005 или 
3006): 

 

  

 - Добиени од амикацин    
од тарифен број 2941 

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

 

 

 - Други Производство : 

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

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

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

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

 

ех 3006 - Отпадни 
фармацевтски 
производи 
дефинирани во 
забелешка 4(ѕ) на ова 
Глава  

 

Се задржува потеклото 
на производот според 
неговата оригинална 
класификација 

 

 

 - Стерилни хируршки 
или стоматолошки 
самолепливи заштити, 
апсорбирачки или не: 
 

  

 -- направени од 
пластика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од Глава 39 не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика(5)  
 

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

 -- направени од текстил Производство од(7): 
– природни влакна 
 
– вештачки или 
синтетички влакна, 
невлачени ниту 
чешлани или поинаку 
обработена за 
предење, 

 или  
 
– хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

 - Уреди за остомична 
употреба 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
EXW франко фабрика 
 

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

 

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

ех 3105 Минерални или 
хемиски ѓубрива што 
содржат два или три 
ѓубривни елементи, 
азот, фосфор и калиум; 
други ѓубрива,; 
производи од оваа 
глава во форма на 
таблети или слични 
форми, или во 
пакувања што не 
надминува 10 кг бруто-
маса, освен: 

- содиумнитрат 

- калциумцијанамид 

- калиумсулфат 

- магнезиум 
калиумсулфат 

Производство : 

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

 

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

 

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

 

ех Глава 32 Екстракти за штавење 
или бојосување; танини 
и нивни деривати; бои, 
пигменти и други 
материи за бојосување, 
бои и лакови; китови и 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
други затнувачки маси; 
мастила; освен: 

како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

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

Производство од 
екстракти за штавење 
од растително потекло 

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

 

3205 Лакбои;, препарати 
предвидени со 
забелешката 3 кон ова 
глава врз база на лак 
бои (3) 

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

 

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

ех Глава 33 Етерични масла и 
резиноиди; 
парфимериски, 
козметички или 
тоалетни препарати; 
освен: 

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

 

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

3301 Етерични масла, (без Производство  од Производство во кое 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
терпени или со 
терпени), вклучувајќи 
т.н. "concretes" и чисти 
масла; резиноиди; 
екстрахирани 
олеосмоли; 
концентрати на 
етерични масла во 
масти, неетерски масла, 
восоци или слично, 
добиени со постапка на 
екстракција    на 
етерични масла со 
помош на маст или со 
мацерација; споредни 
терпенски производи 
добиени со 
детерпенација на 
етерични масла; водни 
дестилати и водни 
раствори на етерични 
масла 

 

материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и 
материјали од некоја 
друга “група”(4) од овој 
тарифен број. Меѓутоа, 
материјали од истата 
група како и производот 
може да се користат, 
под услов да нивната 
вкупна вредност не 
надминува 20% од 
цената на прозводот 
EXW франко фабрика 

вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех Глава 34 Сапун, органски 
површински активни 
средства, препарати за 
перење, препарати за 
подмачкување, 
вештачки восоци, 
приготвени восоци, 
препарати за полирање 
или чистење, свеќи и 
слични производи, 
пасти за моделирање, 
“забарски восоци” и 
забарски препарати врз 
база на гипс; освен: 

 

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

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

ех 3403 Препарати за 
подмачкување што 
содржат помалку  од 
70% по маса масла од 
нафта или масла 
добиени од 
битуменозни минерали  

Операции на 
рафинирање и/или еден 
или повеќе специфични 
процес(и)(1) 

или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

Други операции во кои 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

3404 Вештачки восоци и 
приготвени восоци: 

 

  

 - Восоци врз база на 
парафин, нафтени 
восоци, восоци 
добиени од 
битуменозни 
минерали, восок од 
јагленова прашина 
или восок од крлушки 

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

 

 

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

- хидрогенизирани 
масла што имаат 
карактер на восоци од 
тарифен број 1516, 

 

- масни киселини 
хемиски 
недефинирани или 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
индустриски масни 
алкохоли што имаат 
карактер на восоци од 
тарифен број 3823, и 

 

- материјали од тарифен 
број 3404 
 

Меѓутоа, овие 
материјали можат да се 
користат, под услов да 
нивната вкупна 
вредност не надминува 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

ех Глава 35 Белтачинести материи; 
модификувани 
скробови; лепила; 
ензими; освен: 

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

 

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

3505 Декстрини и други 
модификувани 
скробови (на пр. 
прежелатинизирани 
или естерификувани 
скробови); лепила врз 
база на скробови или 
врз база на декстрини 
или други 
модификувани 
скробови: 

 

  

 - Скробни етри и естри Производство од Производство во кое 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 3505 

 

вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 40% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

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

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

 

ех 3507 Подготвени ензими на 
друго место 
неспоменати ниту 
опфатени  

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

 

 

Глава 36 Експлозиви; 
пиротехнички 
производи; кибрити; 
пирофорни легури; 
одредени запаливи 
препарати 

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

 

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

ех Глава 37 Фотографски или 
кинематографски 
производи; освен: 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

3701 Фотографски плочи и 
план-филмови, 
осетливи на светлост, 
неосветлени, од кој и да 
било материјал, освен 
од хартија, картон или 
текстил; план-филмови 
за брза фотографија, 
осетливи на светлост, 
неосветлени, во касети 
или без касети: 

 

  

 - Филм за брза 
фотографија во боја, 
во касети 

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

 

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

 - Други Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оние на тарифните 
броеви 3701 и 3702. 
Меѓутоа, материјалите 
од тарифните броеви 
3701 и 3702 може да се 
користат, под услов да 
нивната вкупна 
вредност не надминува 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

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

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

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

 

3702 Фотографски филм во 
ролни, осетливи на 
светлост, неосветлен, од 
кој и да е материјал, 
освен од хартија, картон 
или текстил, филм за 
брза фотографија во 
ролни, осетливи на 
светлост, неосветлен  

 

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

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

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

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

 

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

ех Глава 38 Разни производи на 
хемиска индустија; 
освен: 

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

 

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

ех 3801 - Колоиден графит во 
суспензија на масло и 
полуколоиден графит, 
јаглеродни пасти за 
електроди 

 

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

 

 

 - Графит во форма на 
паста што претставува 
смеса на повеќе од 30% 
по маса на графит со 
минерални масла  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифен број 3403 не 
надминува 20% од 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

франко фабрика 

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

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

 

ех 3805 Алкохоли на сулфатен 
терпентин, пречистени 

Пречистување со 
дестилација или 
рафинирање на сурови 
алкохоли на сулфатен 
терпентин 

 

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

ех 3806 Смолни естри Производство од смолни 
киселини 

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

 

ех 3807 Смола од дрво 
(катранска смола од 
дрво) 

Дестилација на катран 
од дрво 

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

 

3808 Инсектициди, 
родентициди, 
фунгициди, хербициди, 
средства против ‘ртење 
и за средства за 
регулација на 
растењето на 
растенијата, 
дезинфектанти и 
слични производи, 
подготвени во форма на 
пакување за продажба 
на мало или како 

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

 



 82 

Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
препарати или 
прпизводи (на пр. 
сулфурирани ленти, 
фитили и свеќи и 
хартии за убивање 
муви) 

 

3809 Средства за доработка, 
носачи на бои за 
забрзување на 
бојосувањето или за 
фиксирање на 
материите за 
бојосување и др. 
производи и препарати 
(на пр. средства за 
апература или 
нагризување) што се 
користат во 
индустријата за 
текстил, хартија, кожа и 
сл., на друго место 
неспоменати ниту 
опфатени   

 

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

 

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

 

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

 

3811 Препарати против 
детонација, препарати 
за спречување на 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
оксидација, за 
спречување на 
таложење на смола,  
подобрувачи на 
вискозитетот, анти-
корозивни препарати и 
други подготвени 
адитиви за минерални 
масла (вклучувајќи и 
бензин) или за други 
течности што се 
употребуваат за исти 
цели како минералните 
масла 

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали  
од тарифен број 3811 не 
надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

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

 

 

3812 Подготвени забрзувачи 
на вулканизација; 
сложени 
пластификатори за 
гума или пластични 
маси, на друго место 
неспоменати ниту 
опфатени ; 
антиоксидациони 
препарати и др. 
сложени стабилизатори 
за гума или пластични 
маси 

 

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

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

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

3813 Препарати и полнења 
за апарати за гасење 
пожар; наполнети 
гранати за гасење 
пожари 

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

 

 

3814 Сложени органски 
растворувачи и 
разредувачи, на друго 
место неспоменати 
ниту опфатени; 
подготвени средства за 
симнување на 
премачкувачки 
средства за 
премачкување или 
лакови 

 

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

 

3818 Хемиски елементи 
допирани за употреба 
во електрониката, во 
форма на дискови, 
плочки или слични 
форми; хемиски 
соединенија допирани 
за употреба во 
електрониката 

 

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

 

3819 Течности за 
хидраулични кочници и 
други подготвени 
течности за 
хидраулична 
трансмисија, што не 
содржат или што 
содржат помалку од 
70% по маса масла од 
нафта или масла 
добиени од 
битуменозни минерали 

 

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

 

3820 Препарати против 
замрзнување и 

Производство во кое 
вредноста на сите 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
приготвени течности за 
одмрзнување 

употребени материјали 
не надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

еx 3821  Подготвени 
култивирани подлоги 
за развој или чување на  
микроорганизми 
(вклучувајќи вируси и 
слични) или 
растителни, човечки 
или животински клетки  
 

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

 

3822 Дијагностички или 
лабораториски 
реагенси на подлога, 
приготвени 
дијагностички или 
лабораториски 
реагенси, без оглед на 
тоа дали се на подлога 
или не, освен оние од 
тарифните броеви 3002 
или 3006; 
цертифицирани 
референтни материјали 

 

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

 

3823 Индустриски 
монокарбоксилни 
масни киселини; 
киселински масла 
добиени од 
рафинирање, 
индустриски масни 
алкохоли: 

 

  

 - Индустриски 
монокарбоксилни 
масни киселини, 
киселински масла 
добиени од од 
рафинирање 

 

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

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

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

 - Индустриски масни 
алкохоли 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 3823 

 

 

3824 Подготвени врзивни 
средства за леарски 
калапи или јадра; 
хемиски производи и 
препарати на 
хемиската или на 
сродни индустрии 
(вклучувајќи ги и оние 
што се состојат од 
мешаници на природни 
производи), на друго 
место неспоменати 
ниту опфатени:  
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 - Следните производи 
од овој тарифен број: 

 

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

 --Нафтенски киселини, 
нивни соли 
нерастворливи во вода 
и нивни естри 

--Сорбитол, освен оној 
од тарифен број 2905 

--Нафтени сулфонати, 
освен нафтени 
сулфонати од алкални 
метали, од амониум 
или етаноламини, 
тиофенувани 
сулфунски киселини 
од масла добиени од 
битуменозни 
минерали и нивни 
соли 

--Јонски изменувачи 

--Гасни апсорбенси за 
вакуум-цевки 

--Алкален железен 
оксид за пречистување 
на гас 

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

--Сулфонафтенски 
киселини, нивни соли 
нерастворливи во вода 
и нивни естери 

--Фузелно масло и 
Диниелово масло 

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

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

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

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

--Смеси од соли со 
различни анјони 

--Пасти за копирање врз 
основа на желатин, со 
или без подлога од 
хартија или текстил 

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

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

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

3901 до 
3915 

Пластични маси во 
примарни форми, 
отпадоци, струганици и 
остатоци од пластика; 
освен од тарифените 
броеви ех 3907 и 3912, за 
кои правилата се 
дадени во 
продолжение: 

 

 

 

 

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

Производство во кое: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, материјалите 
од истиот тарифен број 
како и производот може 
да се користат, под 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика (5) 

 

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

 

 

3912 Целулоза и нејзини 
хемиски деривати, на 
друго место 
неспоменати ниту 
опфатени, во примарни 
форми 

Производство во кое 
вредноста на сите 
материјали од истиот 
тарифен број во кој е 
содржан производот не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

3916 до  
3921 

Полупроизводи и 
артикли од пластични 
маси, освен од тарифен 
број ех 3916, ех 3917, ех 
3920 и ех 3921, за кои 
правилата се дадени во 
продолжение: 

 

  

 - Плоскати производи, 
обработени повеќе 
отколку само 
површински или 
сечени во форми што 
не се правоаголни 
(вклучувајќи и 
квадратни), други 
производи обработени 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од Глава 39 не 
надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
повеќе од површински 

 

 - Други   

 - - Адитивни производи 
за 
хомополимеризација 
во кои еден мономер 
учествува со повеќе од 
99% по маса во 
вкупниот состав на 
полимерот 

Производство во кое: 

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

 

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

 

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

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

 

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

ех 3916 и  

ех 3917 

Профили и цевки Производство во кое: 

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

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од истиот 
тарифен број во кој е 
содржан производот  

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



 92 

Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
не надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

ех 3920 - Лист или филм за 
јономер 

Производство од 
термопластична 
споредна сол што е 
кополимер на етилен и 
метакрилна киселина 
делумно 
неутрализирана со јони 
на метал, главно цинк и 
сода 

 

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

 - Листови од 
регенерирана 
целулоза, полиамиди 
или полиетилен 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од истиот тарифен број 
во кој е содржан 
производот  не 
надминува 20% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

ех 3921 Фолии од пластика, 
метализирани 

Производство од високо 
провидни фолии од 
полиестер со дебелина 
помала од 23 микрони (6)  

 

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

3922 до 
3926 

Артикли од пластични 
маси 

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

 

 

ех Глава 40 Каучук и производи од 
каучук; освен: 

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

 

 

ех 4001 Лиснати плочи или Правење слоеви од  
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
крен-гума за чевли листови од природна 

гума 

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали, 
освен природната гума, 
не надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

4012 Протектирани или 
употребувани 
пневматски гуми; 
полни гуми или гуми со 
воздушни комори, 
протектори (газечки 
слој) и штитници од 
гума: 

 

  

 - Протектирани 
пневматски, полни 
гуми или гуми со 
воздушни комори 

 

Протектирање на 
употребувани гуми 

 

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

 

 

ех 4017 Производи од тврда 
гума 

Производство од тврда 
гума 

 

 

ех Глава 41 Сурова кожа (освен 
крзно), освен: 

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

 

 

ех 4102   Сурови овчи или 
јагнешки кожи без 
волна 

Отстранување на волна 
од овчи или јагнешки 
кожи со волна 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

4104 до 
4106 

Кожа штавена или во 
сува состојба (краст) без 
волна или влакна, 
цепена или нецепена, 
но понатаму 
необработена 

Повторно штавење на 
претходно штавена 
кожа 

или 

 

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

 

 

4107, 4112, 
и 4113 

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

 

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

 

ех 4114  Семишувана кожа и 
ламинирана 
семишувана  кожа; 
метализирана кожа 

Производство од 
материјали од 
тарифните броеви 4104 
до 4106, 4107, 4112 или 
4113 под услов да 
нивната вкупна 
вредност не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

Глава 42 Производи од кожа, 
седларски и сарачки  
производи; предмети за 
патување, рачни торби 
и слични контејнери; 
производи од 
животински црева 
(освен црева од свилена 
буба) 

 

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

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

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

ех Глава 43 Природно и и вештачко 
крзно; производи од 
крзно, освен: 

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

 

 

ех 4302 Штавени или 
обработени крзна, 
составени: 

 

  

 - Плочки, крстови и 
слични форми 

Белење или 
бојадисување, покрај 
сечење и составување на 
несоставени штавени 
или обработени крзна 

 

 

 - Други Производство од 
несоставени штавени 
или обработени крзна 

 

 

4303 Облека, прибор за 
облека и други 
производи од крзно 

Производство од 
несоставени штавени 
или обработени крзна 
од тарифен број 4302 

 

 

ех Глава 44 Дрво и производи од 
дрво; дрвен јаглен, 
освен: 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

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

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

ех 4408 Листови на фурнир 
(вклучувајќи ги оние 
добиени со сечење на 
ламинатно дрво) и 
листови за шперплочи, 
со дебелина не 
поголема од 6 мм, 
споени, и друго дрво 
режано по должина, на 
парчиња или лупено, со 
дебелина не поголема 
од 6 мм, стругано, 
точено или рабно 
споено 

 

Спојување, со стругање, 
точење или спојување 
на рабовите 

 

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

 

  

 - Точено или рабно 
споено  

Точење или спојување 
на рабовите 

 

 

 - Топчести и релјефни 
парчиња од дрво 

 

Украсување или 
обликување 

 

ех 4410 до 

ех 4413 

Топчести и релјефни 
парчиња од дрво, 
вклучувајќи и релјефни 
рамки и други релјефни 
плочи 

 

Украсување или 
обликување 

 

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

 

Производство од плочи 
несечени по димензија 

 

ех 4416 Буриња, бочви, каци, 
чабури    и други 
бочварски производи и 

Производство од цепени 
даги, само стругани на 
двете основни 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
нивни делови од дрво површини 

 

 ех 4418 - Столарија и други 
производи од дрво за 
градежништво 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користат целуларни 
дрвени плочи и шиндра 

 

 

 - Топчести и релјефни 
парчиња од дрво 

 

Украсување или 
обликување 

 

ех 4421 Дрвени стапчиња за 
кибрити, дрвени 
клинци или игли за 
обувки 

Производство од дрво од 
кој било тарифен број 
освен од обработено 
дрво од тарифен број 
4409 

 

 

ех Глава 45 Плута и производи од 
плута, освен: 

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

 

 

4503 Производи од природна 
плута 

Производство од плута 
од тарифен број 4501 

 

 

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

 

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

 

Глава 47 Целулоза од дрво или 
од други влакнести 
целулозни материјали, 
рециклирани (отпадоци 
и остатоци) од хартија 
или картон  

 

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

 

ех Глава 48 Хартија и картон, Производство од  
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
производи од хартиена 
маса, од хартија или 
картон, освен: 

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

 

ех 4811 Хартија и картон, само 
израмнети, избраздени 
или со правоаголна 
форма 

 

Производство од 
материјали за правење 
хартија од Глава 47 

 

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

 

Производство од 
материјали за правење 
хартија од Глава 47 

 

4817 Пликови, писма-
пликови, обични 
поштенски и дописни 
картички од хартија 
или картон, кутии, кеси, 
торбички и сетови за 
допишување од хартија 
или картон, со прибор 
за пишување од хартија 

Производство : 

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

 

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

 

 

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

 

 

ех 4819 Картони, кутии, касети, 
вреќи и други 
контејнери за пакување 
од хартија, картон, 
целулозна вата или 
листови од целулозни 

Производство : 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од оној на 
производот , и 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
влакна - во кое вредноста на 

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

 

ех 4820 Блокчиња со хартија за 
писма 

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

 

 

ех 4823 Друга хартија, картон, 
целулозна вата и 
листови од целулозни 
влакна, сечени во 
определена големина 
или форма 

 

Производство од 
материјали за правење 
хартија од Глава 47 

 

ех Глава 49 Печатени книги, 
весници, слики и др. 
производи на 
печатарската 
индустрија; ракописи, 
отчукани ракописи и 
планови; освен: 

 

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

 

4909 Печатени или 
илустрирани 
разгледници; печатени 
карти со лични 
поздрави, пораки или 
соопштенија, 
илустрирани или не, со 
или без пликови или 
украси 

 

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

 

4910 Печатени календари од 
сите видови, 
вклучувајќи и календар 
блокови 

  



 100 

Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

 - Календари од типот 
“вечни” или со 
менливи блокови 
закачени на основи 
што не се од хартија 
или картон 

Производство : 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

ех 5003 Отпадоци од свила 
(вклучувајќи и кокони 
непогодни за 
одвиткување, отпадоци 
од предиво и скубени 
текстилни материјали), 
влачени или чешлани 

 

Влачење или чешлање 
на отпадоци од свила 

 

5004 до 

ех 5006 

Свилено предиво и 
предиво од отпадоци од 
свила 

Производство од (7): 

- сурова свила или 
отпадоци од свила, 
влачени или чешлани 
или подготвени за 
предење на друг начин, 

 

- други природни 
влакна, невлачени или 
нечешлани или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
подготвени за предење 
на друг начин, 

 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

 

- материјали за правење 
хартија 

 

5007 Ткаенини од свила или 
од отпадоци од свила: 

 

  

 - Што содржат гумен 
конец 

Производство од 
едножично предиво (7) 

 

 

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 
невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа,  

или 

- хартија, 

или 

 

 

  Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се перење, белење, 
мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

ех Глава 51 Волна, фини или груби 
животински влакна, 
предиво и ткаенини од 
коњски влакна; освен: 

 

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

 

5106 до 
5110 

Предиво од волна, од 
фини или груби 
животински или 
коњски влакна 

Производство од (7): 

- сурова свила или 
отпадоци од свила, 
влачени или чешлани 
или на друг начин 
подготвени за предење,  

 

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

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјал за правење 
хартија 

 

 

5111 до 5113 Ткаенини од  волна, од 
фини или груби 
животински влакна или 
од коњски влакна 

 

  

 - Што содржат гумен 
конец 

Производство од 
едножично предиво (7) 

 

 



 103 

Тарифен 
број на ХС 

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

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

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 
или 

- хартија 

или 

 

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се перење, белење, 
мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредноста на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

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

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

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

5204 до 
5207 

Предиво и конец од 
памук 

Производство од (7): 

- сурова свила или 
отпадоци од свила, 
влачени или чешлани 
или подготвени за 
предење на друг начин, 

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

 

  - хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

 

5208 до 
5212 

Ткаенини од памук:   

 - Што содржат гумен 
конец 

Производство од 
едножично предиво (7) 

 

 

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- хартија 

или 

 

   

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
завршни операции (како 
што се перење, белење, 
мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

ех Глава 53 Други растителни 
текстилни влакна; 
предиво од хартија и 
ткаенини од предиво од 
хартија; освен: 

 

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

 

5306 до 
5308 

Предиво од други 
растителни текстилни 
влакна, предиво од 
хартија 

Производство од (7): 

- сурова свила или 
отпадоци од свила, 
влачени или чешлани 
или подготвени за 
предење на друг начин  

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

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

 

5309 до 
5311 

Ткаенини од други 
растителни текстилни 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
влакна, ткаенини од 
предиво од хартија: 

 

 - Што содржат гумен 
конец 

Производство од 
едножично предиво (7) 

 

 

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- предиво од јута, 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- хартија 

или 

 

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се перење, белење, 
мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредноста на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

5401 до 
5406 

Предиво, 
монофиламент и конец 
од вештачки или 
синтетички влакна 
филаменти 

Производство од (7): 

- сурова свила или 
отпадоци од свила, 
влачени или чешлани 
или подготвени за 
предење на друг начин, 

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

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

 

5407 и 5408 Ткаенини од предиво од 
вештачки филаменти: 

 

  

 - Што содржат гумен 
конец 

Производство од 
едножично предиво (7) 

 

 

 - Други Производство од (7):  

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- хартија 

или 

 



 108 

Тарифен 
број на ХС 

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

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

   

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се перење, белење, 
мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

5501 до 
5507 

Вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 

Производство од 
хемиски материјали или 
текстилна пулпа 

 

 

5508 до 
5511 

Предиво и конец за 
шиење од вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 

Производство од (7): 

- сурова свила или 
отпадоци од свила, 
влачени или чешлани 
или подготвени за 
предење на друг начин, 

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

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 
или 

- материјали за правење 
хартија 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

5512 до 
5516 

Ткаенини од вештачки 
или синтетички влакна 
сечени влакна: 

 

  

 - Што содржат гумен 
конец 

Производство од 
едножично предиво (7) 

 

 

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички сечени 
влакна, невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 
или 

- хартија 

или 

 

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се перење, белење, 
мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли) под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
EXW франко фабрика 

 

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

Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

 

5602 Филц, импрегниран или 
неимпрегниран, 
преслечен, прекриен 
или ламиниран: 

 

  

 - Иглен филц Производство од (7): 

- природни влакна, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 Меѓутоа, 

- полипропилен 
филамент од тарифен 
број 5402, 

- полипропиленски 
влакна од тарифен број 
5503 или 5506, или 

- канап од 
полипропилен 
филамент од тарифен 
број 5501,  

чија деноминација во 
сите случаи на единичен 
филамент или влакно е 
помала од 9 децитекса, 
може да се користат под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
40% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

  - Други 

 

Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 
направени од казеин, 
или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

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

 

  

 - Конец и корд од гума, 
прекриени со 
текстилен материјал 

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

 

 

 - Други Производство од (7): 

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

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

 

5605 Метализирано предиво, 
обвиткано или 
необвиткано, што се 
состои од текстилно 
предиво, ленти или 
слично од тарифен број 

Производство од (7):  

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
невлачени или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
5404 или 5405, 
комбинирани со метал 
во форма на конец, 
ленти или прашок или 
покриени со метал 

нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

5606 Обвиткано предиво и 
ленти и слично од 
тарифен број 5404 или 
5405, обвиткани (освен 
оние од тарифен број 
5605 и обвиткано 
предиво од коњски 
влакна), жанила 
предиво (вклучувајќи  и 
флокирано жанила 
предиво); ефектно 
замкасто предиво 

Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
невлачени или 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа, 
или 

- материјали за правење 
хартија 

 

 

Глава 57 Теписи и други подни 
покривки: 

 

  

 - Од иглен филц Производство од(7): 
- природни влакна, или 
- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 Меѓутоа: 
- полипропилен 
филамент од тар. број 
5402, 

- полипропиленски 
влакна од тар. број 
5503 или 5506, 

или 
- конап од 
полипропилен 
филамент од тар. број 
5501, 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
 чија деноминација во 
сите случаи на единичен 
филамент или влакно е 
помала од 9 децитекса, 
може да се користат под 
услов нивната вкупна 
вредност да не 
надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 
 
Ткаенина од јута може 
да се употреби како 
подлога 
 

 - Од друг филц Производство од(7): 
- природни влакна, 
нерасчешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин,  
или 
- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 
 

 

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

 - синтетичко или 
вештачко филамент 
предиво, 

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

 
Ткаенина од јута може 
да биде употребена како 
подлога  
 

 

ех Глава 58 Специјални ткаенини, 
тафтувани ткаенини, 
тантела, таписерии, 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
рески, вез, освен: 

 

 - Комбинирани со конец 
од гума 

- Други 

Проиводство од 
едножично предиво (7) 

Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна, 
нерасчешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 или 

 

   

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се измивање, 
белење, мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини да 
не надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

5805 Рачно ткаени 
таписерии од видот 
гоблени, фландриски 
боби,    обисони, бове    и 
слично и таписерии 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
работени со игла (на пр. 
ситен бод, вкрстен бод), 
конфекционирани или 
неконфекционирани 

 

5810 Вез за метража во 
ленти или во мотиви 

Производство : 

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

 

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

 

 

5901 

 

Текстилни ткаенини 
преслечени со лепило 
или скробни материи 
што се употребуваат за 
надворешно 
поврзување на книга 
или за слични цели; 
ткаенини за копирање; 
подготвен канваc за 
сликање (сликарско 
платно); крута ткаенина 
- буграм    и слични крути 
текстилни ткаенини 
што се употребуваат 
како основи за шапки 

 

Производство од 
предиво 

 

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

 

  

 - Што не содржат 
повеќе од 90% 
текстилни материјали 

Производство од 
предиво 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
по маса 

 

 - Други Производство од 
хемиски материјали или 
текстилна пулпа 

 

 

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

Производство од 
предиво 

или 

 

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се измивање, 
белење, мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

5904 Линолеум, сечен или 
несечен во форми, 
подни покривки што се 
состојат од преслечена 
или прекриена 
текстилна подлога, 
сечени или несечени во 
форми 

 

Производство од 
предиво (7) 

 

5905 Ѕидни тапети од 
текстил 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 - Импрегнирани, 
преслечени, 
прекриени или 
ламинирани со гума, 
пластични маси или 
други материјали 

 

Производство од 
предиво 

 

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

или 

 

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се измивање, 
белење, мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

5906 Гумирани текстилни   
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
ткаенини, освен оние од 
тарифен број 5902: 

 - Плетени или хеклани 
ткаенини 

Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна или 
подготвени за предење 
на друг начин, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

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

Производство од 
хемиски материјали 

 

 - Други Производство од 
предиво 

 

 

5907 Текстилни ткаенини на 
друг начин 
импрегнирани, 
преслечени или 
прекриени, сликани 
платна за театарски 
кулиси, ткаенини за 
ателјеа или слично 

Производство од 
предиво 

или 

 

Печатење придружено 
со најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се измивање, 
белење, мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли), под услов да 
вкупната вредност на 
употребените 
непечатени ткаенини не 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
надминува 47,5% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

5908 Фитили од текстил, 
ткаени, преплетени или 
плетени за ламби, 
печки, запалки, свеќи 
или слично, жаречки 
плински мрежички и 
цевчесто плетени 
мрежести ткаенини за 
нив, импрегнирани или 
неимпрегнирани 

 

  

 - Жаречки плински 
мрежички, 
импрегнирани 

Производство од 
цевчесто плетена 
ткаенина за плински 
мрежички 

 

 

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

 

 

5909 до 
5911 

Текстилни производи 
за употреба на 
индустријата: 

 

  

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

 

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

 

 - Ткаенини кои обично 
се употребуваат за 
производство на 
хартија или други 
технички цели, 
филцувани или 
нефилцувани, 
импрегнирани или 
неимпрегнирани, 

Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- следните материјали: 

- - предиво од 
политетрафлуороетил
ен (8) 

- - предиво, 
повеќекратно, од 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
преслечени или 
непреслечени, 
цевчести или 
бескрајни, со единична 
или повеќекратна 
основа и/или јатка или 
рамноткаени со 
повеќекратна основа 
и/или јатка од 
тарифен број 5911 

полиамид, 
преслечено, 
импрегнирано или 
прекриено со 
фенолна смола, 

- - предиво од 
синтетички текстилни 
влакна од ароматични 
полиамиди, добиени 
со поликондензација 
на м-
фениленедиамин и 
изофтална киселина, 

- - монофил од 
политетрафлуороетил
ен (8), 

  - - предиво од 
синтетички текстилни 
влакна од поли-р-
фенилентерефталами
д, 

- - предиво од стаклени 
влакна, преслечено со 
фенолна смола и 
опшиено со акрилно 
предиво, (8) 

- - кополиестер 
монофиламенти од 
полиестер и смола од 
терефтална киселина 
и 1,4 
циклохексанединтано
л и изофталтична 
киселина, 

- - природни влакна, 

- - вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 
нечешлани ниту на 
друг начин 
обработени за 
предење, или 

- - хемиски материјали 
или текстилна пулпа 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 - Други Производство од (7): 

- предиво од кокосово 
влакно, 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 
нечешлани ниту 
подготвени за предење 
на друг начин, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

Глава 60 Плетени или хеклани 
материјали 

Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички 
влакнасечени влакна 
нечешлани ниту 
подготвени за предење 
на друг начин или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

Глава 61 Облека и прибор за 
облека, плетени или 
хеклани: 

  

 - Добиени со зашивање 
или спојување на друг 
начин на две или 
повеќе парчиња од 
плетен или хеклан 
материјал, сечени во 
форми или директно 
добиени како форма 

 

Производство од 
предиво (7) (9)  

 

 - Други Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки  и 
синтетичкисечени 
влакна, нечешлани 
ниту подготвени за 
предење на друг начин, 
или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

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

Производство од 
предиво (7) (9) 

 

ех 6202, 

ех 6204, 

ех 6206, 

ех 6209 и 

ех 6211 

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

Производство од 
предиво (9)  

или 

Производство од 
невезена ткаенина, под 
услов да вкупната 
вредност на 
употребената невезена 
ткаенина не надминува 
40% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика (9) 

 

 

ех 6210 и 

ех 6216 

Огноотпорна опрема од 
ткаенина покриена со 
фолија од 
алуминизиран 
полиестер 

Производство од 
предиво (9)  

или 

 

Производство од 
непреслечена ткаенина, 
под услов да вкупната 
вредност на 
употребената 
непреслечена ткаенина 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика (9) 

 

 

6213 и 

6214 

Шамивчиња, шалови, 
ешарпи, марами, 
шамии, велови и 
слично: 

  

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

или 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

Производство од 
невезена ткаенина, под 
услов да вкупната 
вредност на 
употребената невезена 
ткаенина не надминува 
40% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика (9)  

 

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

или 

 

Изработка проследена 
со печатење, заедно со 
најмалку две 
подготвителни или 
завршни операции (како 
што се измивање, 
белење, мерцеризирање, 
стврднување со 
топлина, скубење, 
валање, обработка 
против собирање, трајна 
завршна обработка, 
декатизирање, 
импрегнирање, 
поправање и чистење од 
јазли) под услов да 
вкупната вредност на 
сите употребени 
непечатени стоки од 
тарифените броеви 6213 
и 6214 не надминува 
47,5% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

6217 Друг готов прибор за 
облека, делови од 
облека или од прибор 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
за облека, освен оние од 
тарифен број 6212: 

 - Везени Производство од 
предиво (9) 

или 

 

Производство од 
невезена ткаенина, под 
услов да вкупната 
вредност на 
употребената невезена 
ткаенина не надминува 
40% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика (9) 

 

 

 - Огноотпорна опрема 
од ткаенина покриена 
со фолија од 
алуминизиран 
полиестер 

Производство од 
предиво (9)  

или 

 

Производство од 
непреслечена ткаенина, 
под услов да вкупната 
вредност на 
употребената 
непреслечена ткаенина 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика (9) 

 

 

 - Меѓупостави за јаки и 
манжетни, сечени 

Производство: 

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

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

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

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

 - Други Производство од 
предиво (9) 

 

 

ех Глава 63 Други готови производи 
од текстил, сетови, 
износена облека и 
износени производи од 
текстил, крпи, освен: 

 

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

 

6301 до 
6304 

Ќебиња, покривки за 
патување, постела итн., 
завеси итн., други 
производи за 
внатрешно 
опремување: 

 

  

 - Од филц, од неткаени 
материјали 

Производство од (7): 

- природни влакна, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

 - Други   

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

или 

Производство од 
невезена ткаенина 
(освен плетена или 
хеклана), под услов да 
вкупната вредност на 
употребената невезена 
ткаенина не надминува 
40% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

 -  Други Производство од 
едножично небелено 
предиво (9) (10) 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

6305 Вреќи и вреќички што 
се употребуваат за 
пакување на стоки 

Производство од (7): 

- природни влакна, 

- вештачки или 
синтетички влакна 
сечени влакна 
нечешлани или 
подготвени за предење 
на друг начин, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

6306 Церади, тенди и 
платнени заштитници 
од сонце, шатори, едра 
за бродови, штици за 
едрење или сувоземни 
возила, производи за 
кампување: 

 

  

 - Од неткаени 
материјали 

Производство од (7) (9): 

- природни влакна, или 

- хемиски материјали 
или текстилна пулпа 

 

 

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

 

6307 Други готови 
производи, вклучувајќи 
и модни кројки за 
облека 

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

 

6308 Сетови што се состојат 
од ткаенини и предиво, 
со или без 
дополнителен прибор, 
за изработка на 
простирки, таписерии, 
везени чаршафи или 
салфети или слични 

Секој предмет во сетот 
мора да го исполнува 
правилото кое би се 
применувало врз него до 
колку не би бил вклучен 
во сетот. Меѓутоа, може 
да се содржани и 
производи без потекло, 

 



 127 

Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
текстилни производи во 
пакувања за продажба 
на мало 

под услов да нивната 
вкупна вредност не 
надминува 15% од 
цената на сетот EXW 
франко фабрика 

 

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

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
делови од лица 
(горништа) залепени за 
внатрешните ѓонови или 
за други делови за 
ѓонови од тарифен број 
6406 

 

 

6406 Делови на обувки 
(вклучувајќи и лица, 
споени или неспоени со 
ѓонови што не се 
надворешни), 
заменливи влошки, 
вметки за пети и 
слични производи, 
гамаши, доколенки и 
слични производи и 
нивни делови 

 

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

 

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

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

 

 

6505 Шапки и други 
покривки за глава, 
плетени или хеклани, 
или изработени од 
тантела, филц или 
други текстилни 
материјали, метражни 
(но не во ленти), 
поставени или 
непоставени, украсени 
или неукрасени, мрежи 

Производство од 
предиво или текстилни 
влакна (9) 

 



 128 

Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
за коса од кој било 
материјал, поставени 
или непоставени, 
украсени или 
неукрасени 

 

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

 

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

 

6601 Чадори и чадори за 
сонце (вклучувајќи и 
стапови-чадори, чадори 
за двор и слични 
чадори) 

 

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

 

 

Глава 67 Подготвени перја и 
пердуви и производи 
изработени од перја 
или пердуви, вештачко 
цвеќе, производи од 
човечка коса 

 

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

 

ех Глава 68 Производи од камен, 
гипс, цемент, азбест, 
лискун и слични 
материјали, освен: 

 

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

 

ех 6803 Производи од шкрилец 
или од агломериран 
шкрилец 

 

Производство од 
обработен шкрилец 

 

ех 6812 Производи од азбест, 
производи од смеси со 
основа од азбест или од 
смеси со основа од 
азбест и 
магнезиумкарбонат 

Производство од 
материјал од кој и да е 
тарифен број 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

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

 

Производство од 
обработен лискун 
(вклучувајќи и 
агломериран или 
реконструиран лискун) 

 

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

 

 

ех Глава 70 Стакло и производи од 
стакло, освен: 

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

 

 

ех 7003 

ех 7004 и 

ех 7005 

Стакло со 
нерефлектирачки слој 

Производство од 
материјали од тарифен 
број 7001 

 

 

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

 

  

 - супстрати на стаклени 
плочи преслечени со 
диелектричен тенок 
филм, 
полуспроводнички 
профил, во согласност 
со SEMII стандардите 
(11) 

 

Производство од 
материјали (супстрати) 
од тарифен број 7006 

 



 130 

Тарифен 
број на ХС 

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

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

 - друго Производство од 
материјали од тарифен 
број 7001 

 

 

7007 Сигурносно стакло, се 
состои од зајакнато 
(темперирано) или 
ламинирано стакло 

 

Производство од 
материјали од тарифен 
број 7001 

 

 

7008 Повеќеѕидни 
изолациони панел-
елементи од стакло 

Производство од 
материјали од тарифен 
број 7001 

 

 

7009 Огледала од стакло, 
врамени или 
неврамени, вклучувајќи 
и ретровизори 

 

Производство од 
материјали од тарифен 
број 7001 

 

 

7010 Балони, шишиња, 
стаклен сад, тегли, 
лонци, фиоли, ампули и 
други контејнери од 
стакло, што се 
употребуваат за 
транспорт или 
пакување на стоки, 
тегли од стакло за 
конзервирање, затки, 
капаци и други 
затворачи од стакло 

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

или 

 

Сечење на производи од 
стакло, под услов 
вредноста на несеченото 
стакло да не надминува 
50% од фабричката цена 
на производот 

 

 

7013 Производи од стакло 
што се употребуваат за 
на маса, в кујна, тоалет, 
канцеларија, за 
внатрешна декорација 
или сл. цели, (освен 
оние од тарифен број 
7010 и 7018) 

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

или 

 

Сечење на производи од 
стакло, под услов 
вкупната вредност на 
употребеното несечено 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
стакло да не надминува 
50% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

или 

Рачно декорирање 
(освен свилопечат) на 
рачно дувани стаклени 
производи, под услов 
вкупната вредност на 
рачно дуваните 
стаклени производи да 
не надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

ех 7019 Производи (освен 
предиво) од стаклени 
влакна 

Производство од: 

- необоени иверки, 
ровинг, предиво или 
деланки, или 

 

- стаклена волна 

 

 

ех Глава 71 Природни или 
одгледувани бисери, 
скапоцени или 
полускапоцени камења, 
благородни метали, 
метали прекриени со 
благородни метали и 
производи од нив, 
имитации на накит, 
метални пари, освен: 

 

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

 

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

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

 

 

ех 7102, 

ех 7103 и 

Обработени скапоцени 
или полускапоцени 

Производство од 
необработени 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

ех 7104 камења (природни, 
синтетички и 
реконструирани) 

 

скапоцени или 
полускапоцени камења 

7106,  

7108 и  

7110 

Благородни метали: 

 

  

 - Необработени Производство од 
материјали од кои и да е 
тарифен број, освен од 
оние од тарифните 
броеви 7106, 7108 и 7110 

или 
 

Електролитичка, 
термичка или хемиска 
сепарација на 
благородни метали од 
тарифене број 7106, 7108 
или 7110 

или 
 

Легирање на благородни 
метали од тарифен број 
7106, 7108 или 7110 еден 
со друг или со 
неблагородни метали 

 

 

 - Полуобработени или 
во форма на прав 

Производство од 
необработени 
благородни метали 

 

 

ех 7107 

ех 7109 и 

ех 7111 

Метали прекриени со 
благородни метали, 
полуобработени 

Производство од метали 
прекриени со 
благородни метали, 
необработени 

 

 

7116 Предмети од природни 
или одгледувани 
бисери, од скапоцени 
или полускапоцени 
камења (природни, 
синтетички или 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
реконструирани) 

 

7117 Имитации на накит Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот 

или 

 

Производство од делови 
од неблагородни 
метали, непреслечени 
ниту покриени со 
благородни метали, под 
услов да вредноста на 
сите употребени 
материјали не 
надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

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

 

 

7207 Полупроизводи од 
железо или нелегиран 
челик 

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

 

 

7208 до 
7216 

Рамно валани 
производи, шипки и 
прачки, аголни 
профили, форми, 
исечоци од железо или 
нелегиран челик 

 

Производство од инготи 
или други примарни 
форми од тарифен број 
7206 

 

7217 Жица од железо или 
нелегиран челик 

Производство од 
полуобработени 
материјали од тарифен 
број 7207 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

ех 7218, 
7219 

до 7222 

Полупроизводи, рамно 
валани производи, 
шипки и прачки, аголни 
профили, форми и 
исечоци од 
не‘рѓосувачки челик 

 

Производство од инготи 
или други примарни 
форми од тарифен број 
7218 

 

7223 Жица од не‘рѓосувачки 
челик 

Производство од 
полуобработени 
материјали од тарифен 
број 7218 

 

 

ех 7224, 
7225 

до 7228 

Полупроизводи, рамно 
валани производи, 
топло валани шипки и 
прачки, во неправилно 
намотани макари, 
аглести профили, 
форми и исечоци од 
друг легиран челик, 
шупливи шипки и 
прачки за дупчење, од 
легиран или нелегиран 
челик 

 

Производство од инготи 
или други примарни 
форми од тарифен број 
7206, 7218 или 7224 

 

7229 Производи од друг 
легиран челик 

Производство од 
полуобработени 
материјали од тарифен 
број 7224 

 

 

ех Глава 73 Производи од железо 
или челик, освен: 

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

 

 

ех 7301 Лимени столбови Производство од 
материјали од тарифен 
број 7206 

 

 

7302 Материјали за изградба 
на железнички или 
трамвајски колосеци од 

Производство од 
материјали од тарифен 
број 7206 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
железо или челик, 
следните: 

шини, шини-водилки и 
запчести шини, 
свртнички јазичиња, 
срцишта, потегачки 
стапови и други делови 
од свртници, прагови, 
спојници, столови, 
клинови на столови, 
подложни плочки 
(плочки на основа), 
шински штипалки и 
друг материјал 
специјално направен за 
составување или 
поставување шини 

 

7304, 7305 

и 7306 

Цевки и шупливи 
профили од железо 
(освен од леано железо) 
или челик 

Производство од 
материјали од тарифен 
број 7206, 7207, 7218 или 
7224 

 

 

ех 7307 Прибор за цевки од 
не‘рѓосувачки челик 
(ISO X5 CrNiMo 1712) што 
се состои од неколку 
дела 

Обликување, дупчење, 
провлекување, 
отточување и обработка 
со насочен млаз на 
ковани метални плочи, 
под услов вкупната 
вредност на кованите 
метални плочи да не 
надминува 35% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

7308 Конструкции (освен 
монтажни згради од 
тарифен број 9406) и 
делови од конструкции 
(на пр. мостови и 
секции на мостови, 
врати за брани, кули, 
решеткасти столбови, 
покриви, покривни 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, не може да се 
користат заварени 
аглести профили, 
форми и секции од 
тарифен број 7301 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
рамки, врати и 
прозорци и нивни 
рамки и прагови за 
врати, ролетни, огради 
и столбови), од железо 
или челик, плочи, 
прачки, аглести 
профили, форми, 
секции, цевки и слично, 
подготвени за употреба 
во конструкции, од 
железо или челик 

 

ех 7315 Синџири против 
лизгање 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифен број 7315 не 
надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

ех Глава 74 Бакар и производи од 
бакар, освен: 

Производство: 

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

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

 

 

7401 Бакренец, цемент-
бакар (преципитат на 
бакар) 

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

 

 

7402 Нерафиниран бакар, 
бакарни аноди за 
електролитичко 
рафинирање 

 

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

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

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

7403 Рафиниран бакар и 
легури на бакар, 
необработени 

 

  

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

 

 

 - Легури на бакар и 
рафиниран бакар што 
содржат други 
елементи 

Производство од 
рафиниран бакар, 
необработен, или 
отпадоци или остатоци 
од бакар 

 

 

7404 Отпадоци и остатоци од 
бакар 

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

 

 

7405 Предлегури на бакар Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот 

 

 

ех Глава 75 Никел и производи од 
никел, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

 

7501 до 
7503 

Никелов камен-мате, 
синтероксиди на никел 
и други меѓупроизводи 
на металургијата на 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
никел; необработен 
никел; отпадоци и 
остатоци од никел 

 

ех Глава 76 Алуминиум и 
производи од 
алуминиум, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

 

7601 Необработен 
алуминиум 

Производство : 

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

 

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

 или 

 

Производство со 
термичка или 
електролитичка 
постапка од нелегиран 
алуминиум или 
отпадоци и остатоци од 
него 

 

 

7602 Отпадоци или остатоци 
од алуминиум 

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

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

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

 

ех 7616 Производи од 
алуминиум, освен газа, 
платно, решетка, 
мрежа, ограда, 
ткаенина за појачување 
и слични материјали 
(вклучувајќи и 
бескрајни ленти) од 
алуминиумска жица и 
проширен метал на 
алуминиум 

Производство : 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од оној на 
производот. Меѓутоа, 
може да се користат 
газа, платно, решетка, 
мрежа, ограда, 
ткаенина за 
појачување и слични 
материјали 
(вклучувајќи и 
бескрајни ленти) од 
алуминиумска жица 
или проширен метал на 
алуминиум, и 

 

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

 

 

Глава 77 Резервирана за можна 
употреба во ХС во 
иднина 

 

  

ех Глава 78 Олово и производи од 
олово, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

 

7801 Необработено олово   
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 - Рафинирано олово Производство од олово 
во прачки или “работно” 
олово 

 

 

 - Други Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, не може да се 
користат остатоци и 
отпадоци од тарифен 
број 7802 

 

 

7802 Отпадоци и остатоци од 
олово 

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

 

 

ех Глава 79 Цинк и производи од 
цинк, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

 

7901 Необработен цинк Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, не може да се 
користат остатоци и 
отпадоци од тарифен 
број 7902 

 

 

7902 Отпадоци и остатоци од 
цинк 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
оној на производот 

 

ех Глава 80 Калај и производи од 
калај, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

 

8001 Необработен калај Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, не може да се 
користат остатоци и 
отпадоци од тарифен 
број 8002 

 

 

8002 и 
8007 

Отпадоци и остатоци од 
калај, други производи 
од калај 

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

 

 

Глава 81 Други прости метали, 
кермети, производи од 
нив: 

 

  

 - Други прости метали, 
обработени, 
производи од нив 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од истиот тарифен број 
како и производот не 
надминува 50% од 
цената на производот  

EXW франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

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

 

 

ех Глава 82 Алати, орудија, алатки 
за сечење, лажици и 
виљушки, од прости 
метали, нивни делови 
од прости метали, 
освен: 

 

Производство во кое 
сите употребени 
материјали се 
распоредуваат во 
тарифен број во кој не е 
содржан производот 

 

8206 Алати од два или 
повеќе тарифни броеви 
од 8202 до 8205, во 
сетови за продажба на 
мало 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оние од тарифните 
броеви 8202 до 8205. 
Меѓутоа, алатите од 
тарифените броеви 8202 
до 8205 може да се 
вклучат во сетот, под 
услов да нивната вкупна 
вредност не надминува 
15% од цената на сетот 
EXW франко фабрика 

 

 

8207 Заменливи алати за 
рачни алати, со или без 
електричен погон, или 
за алатни машини (на 
пр. за пресување, 
ковање, штанцување, 
пунктирање, 
намотување, дупчење, 
глодање, обликување 
или одвртување), 
вклучувајќи и матрици 
за извлекување или 
екструдирање на метал 
и алат за дупчење на 
карпи и земја 

 

Производство : 

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

 

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

 

8208 Ножеви и сечила за 
машини или за 

Производство :  
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
механички направи - од материјали од кој и 

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

 

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

 

ех 8211 Ножеви со сечила, 
незабени или не 
(вклучувајќи и 
градинарски ножеви) 
освен ножеви од 
тарифен број 8208 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користат сечила за 
ножеви и рачки од 
прости метали 

 

 

8214 Други алатки за 
сечење(на пр. машини 
за стрижење, месарски 
или кујнски сатари, 
месарски секири и 
ножеви за сецкање 
месо и ножеви за 
хартија), сетови и 
направи за маникир 
или педикир 
(вклучувајќи и турпии 
за нокти) 

 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користат рачки од 
прости метали 

 

8215 Лажици, виљушки, 
црпалки, лопатки за 
сервирање слатки, 
ножеви за риба, за 
путер, штипки за шеќер 
и сл. кујнски и трпезен 
прибор 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користат рачки од 
прости метали 

 

 

ех Глава 83 Разни производи од 
прости метали, освен 

Производство од 
материјали од кој и да е 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
за:  тарифен број, освен од 

оној на производот 

 

ех 8302 Други окови, прибор и 
сл. производи за згради 
и автоматски затворачи 
за врати 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користат другите 
материјали од тарифен 
број 8302, под услов да 
нивната вкупна 
вредност не надминува 
20% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

ех 8306 Статуети и други 
орнаменти од прости 
метали 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, може да се 
користат други 
материјали од тарифен 
број 8306, под услов да 
нивната вкупна 
вредност не надминува 
30% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

 

ех Глава 84 Нуклеарни реактори, 
котли, машини и 
механички уреди, 
нивни делови, освен: 

Производство во кое: 

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

 

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

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

ех 8401 Нуклеарни горивни 
елементи 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот(12) 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 

8402 Котли за производство 
на водена или друга 
пареа (освен котли за 
централно греење со 
топла вода, што можат 
да произведат и пареа 
со низок притисок), 
котли за прегреана вода 

Производство во кое: 

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

 

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

 

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

8403 и  

ех 8404 

Котли за централно 
греење, освен од оние 
од тарифен број 8402 и 
помошни уреди за 
котли за централно 
греење 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оние на тарифните 
броеви 8403 и 8404 

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

 

8406 Турбини на вода и друга 
пареа 

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

 

 

8407 Клипни мотори со 
внтарешно согорување, 
со палење со помош на 
свеќички со 
наизменично или 
ротационо движење на 
клип 

 

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

 

8408 Клипни мотори со Производство во кое  
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
внатрешно согорување, 
со палење со помош на 
компресија (дизел или 
полудизел мотори) 

вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

8409 Делови погодни 
исклучително или 
главно за мотори од 
тарифен број 8407 или 
8408 

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

 

 

8411 Турбо млазни мотори, 
турбо пропелери и 
други гасни турбини 

Производство : 

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

 

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

 

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

8412 Други машини и мотори Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

ех 8413 Пумпи за потиснување 
со ротационо движење 

Производство : 

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

 

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

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
EXW франко фабрика 

 

ех 8414 Индустриски 
вентилатори, дувалки и 
слично 

Производство : 

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

 

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

 

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

8415 Уреди за 
климатизација со 
вентилатор на моторен 
погон и елементи за 
менување на 
температура и 
влажност, вклучувајќи 
и машини во кои 
влажноста не може да 
се регулира одвоено 

 

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

 

8418 Фрижидери, 
замрзнувачи и друга 
опрема за ладење или 
замрзнување, 
електрични или други, 
топлотни пумпи, освен 
уреди за климатизација 
од тарифен број 8415 

Производство : 

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

 

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

 

- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали кои не се со 
потекло не ја 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

ех 8419 Машини за 
индустријата за 
производство на дрво, 
хартиена маса, хартија 
и картон 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од истиот 
тарифен број како и 
производот не 
надминува 25% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8420 Каландери или други 
машини за валање, 
освен за метали или 
стакло, и цилиндри за 
нив 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од истиот 
тарифен број како и 
производот не 
надминува 25% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8423 Машини за мерење 
(освен ваги со 
осетливост од 5 

Производство : 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
центиграми или 
повеќе), вклучувајќи и 
машини за броење или 
контрола, кои работат 
врз база на мерење 
маса, тегови за машини 
за мерење од сите 
видови 

освен од оној на 
производот, и 

 

 

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

 

надминува 25% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8425 до 
8428 

Машини за дигање, 
манипулација, 
товарење или истовар 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од тарифен 
број 8431 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8429 Самодвижечки 
булдожери, аглодозери, 
гредери, порамнувачи, 
скрепери, механички 
лопати, багери, 
натоварувачи со 
лопата, машини за 
набивање и валјаци за 
патишта 

 

  

 - Валјаци за патишта Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
EXW франко фабрика 

 

 -Други Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од тарифен 
број 8431 не 
надминуваат 10% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8430 Други подвижни 
машини за сортирање, 
рамнење, стругање, 
копање, набивање, 
вадење или дупчење, за 
земја, минерали или 
руди, машини за 
набивање и вадење 
столбови, снежни 
плугови и дувалки за 
снег 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите уптребени 
материјали од тарифен 
број 8431 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика  

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех 8431 Делови погодни за 
употреба исклучително 
или главно со валјаци 
за патишта 

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

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

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

 

8439 Машини за 
производство на пулпа 
од влакнести 
целулозни материјали 
или за производство 
или довршување на 
хартија или картон 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјалите од истиот 
тарифен број како и 
производот не 
надминува 25% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8441 Други машини за 
преработка на хартиена 
маса, хартија или 
картон, вклучувајќи и 
машини за сечење од 
сите видови 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјалите од истиот 
тарифен број како и 
производот не 
надминува 25% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

еx 8443 Печатари за 
канцелариски машини 
(на пример, машини за 
автоматска обработка 
на податоци, машини за 
обработка на текст и 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
др.)  
 

 

8444 до 
8447 

Машини од овие 
тарифен броеви за 
употреба во 
текстилната индсутрија 

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

 

 

ех 8448 Помошни машини за 
употреба со машини од 
тарифен број 8444 и 
8445 

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

 

 

8452 Машини за шиење, 
освен машини за 
прошивање книги од 
тарифен број 8440, 
мебел, постаменти и 
капаци посебно 
направени за машини 
за шиење, игли за 
машини за шиење 

 

  

 - Машини за шиење 
(пришивање само со 
убод) со глави чија 
тежина не надминува 
16 кг без мотор или 17 
кг со мотор 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 

 

- вредноста на 
употребените 
материјали без 
потекло, при 
составувањето на 
главата (без мотор) не 
ја надминува 
вредноста на сите 
употребени материјали 
со потекло, и 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

- употребените 
механизми за 
затегнување на 
конецот, за цик-цак и 
кроше се со потекло 

 

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

 

 

8456 до  

8466 

Алатни машини и 
машини и нивни делови 
и прибор од тарифен 
број 8456 до 8466 

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

 

 

8469 до 
8472 

Канцелариски машини 
(на пр. машини за 
пишување, за сметање, 
за автоматска 
обработка на податоци, 
за умножување, за 
сортирање) 

 

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

 

8480 Калапници за леарници 
на метали, моделни 
плочи, модели за 
калапи, калапи за 
метал (освен калапи за 
инготи), метални 
карбиди, стакло, 
минерални материјали, 
гума или пластични 
маси 

 

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

 

8482 Топчести или валчести 
лежишта 

Производство : 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 25% од цената 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
производот, и 

 

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

 

на производот EXW 
франко фабрика 

8484 Заптивки и сл. спојки од 
метални листови 
комбинирани со друг 
материјал или од два 
или повеќе слоеви од 
метал, сетови или 
колекции од заптивки и 
слични спојки, 
различни по состав, во 
ќесиња, обвивки или сл. 
пакувања, механички 
жигови 

 

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

 

ex 8486 - Машински алатки за 
обработка на било кој 
материјал со 
отстранување на 
материјал, со помош 
на ласер или друг вид 
на светлина или со 
процес на фотонски 
зрак, ултрасоничен, 
процес на електрично 
празнење, 
електрохемиски, 
процес со електронско 
или јонско зрачење 
или плазма лак и и 
нивни делови и прибор 
 
- Машински алатки 
(вклучувајќи и преси) 
за обработка на метал 
со виткање, 
превиткување, 
исправање, 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
порамнување, и нивни 
делови и прибор  
 
- Машински алатки за 
обработка на камен, 
керамика, бетон, 
азбест или слични 
минерални материјали 
или за ладна 
обработка на стакло и 
нивни делови или 
прибор  
 
- Инструменти за 
обележување/трасира
ње што претставуваат 
апарат за подготовка 
на макети кои се 
користат за 
производство на маски 
или мрежи обложени 
со слој за одбивање на 
светлина; нивни 
делови и прибор  
 

 - калап, за вбризгување 
или компресија 

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

 

 - машинерија за 
кревање, 
манупулација, 
товарање или 
растоварање 

Производство во кое: 
- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 
 
- во кое, во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
материјалите кои се 
распоредуваат во тар. 
број 8431 е употребена 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
само до 10% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика  
 

8487 Машински делови што 
не содржат електрични 
конектори, изолатори, 
калеми, контакти и 
други електрични 
карактеристики, 
неспоменати или 
вклучени во оваа Глава  
 

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

 

ех Глава 85 Електрични машини и 
опрема и нивни делови, 
апарати за снимање и 
репродукција на звук, 
телевизиски апарати за 
снимање и 
репродукција на слики 
и звук, и делови и 
прибор за овие 
производи, освен: 

Производство : 

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

 

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

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8501 Електромотори и 
електрични генератори 
(освен генераторски 
агрегати) 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од тарифен 
број 8503 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8502 Електрични Производство во кое: Производство во кое 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
генераторски агрегати 
и ротациони 
конвертори 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од 
тарифните броеви 8501 
и 8503 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех 8504 Уреди за напојување со 
електрична енергија за 
машини за автоматска 
обработка на податоци 

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

 

 

ex 8517 Други апарати за 
пренос и прием на звук, 
слика и други податоци, 
вклучувајќи и апарати 
за комуникација во 
безжична мрежа (на 
пример, локална или 
поширока мрежа), освен 
апаратите за пренос и 
прием распоредени во 
тар. броеви 8443, 8525, 
8527 или 8528 
 

Производство во кое: 
- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 
 
- вредноста на 
употребените 
материјали без 
потекло, не ја 
надминува вредноста 
на употребените 
материјали со потекло 
 

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

ех 8518 Микрофони и нивни 
стативи, звучници, 
немонтирани или 
монтирани во звучни 

Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 25% од цената 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
кутии, 
аудиофреквенциски 
електрични засилувачи, 
електрични комплети 
за засилување на звук 

цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

на производот EXW 
франко фабрика 

8519 Апарати за снимање и 
репродукција на звук 

Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8521 Апарати за снимање 
или репродукција на 
слика, со или без 
вграден видеотјунер 

Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8522 Делови и прибор 
погодни за употреба 
исклучително или 
главно за апарати од 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
тарифен број 8519 до 
8521 

 

цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

8523 Дискови, ленти, флеш 
мемориски единици, 
'паметни 
картички` и други 
медиуми за 
снимање на звучни и 
други појави, снимени 
или неснимени, 
вклучувајќи матрици и 
мастери за 
производство на 
дискови, но 
исклучувајќи ги 
производите од 
Глава 37: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Неснимени дискови,  
ленти, флеш 
мемориски единици и 
други медиуми за 
снимање на звучни 
или други 
појави, исклучувајќи 
ги производите од 
Глава 37; 
 
- Снимени дискови,  
ленти, флеш 
мемориски единици и 
други медиуми за 
снимање на на звучни 
или други 
појави, исклучувајќи 
ги производите од 
Глава 37; 
 
 

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

 
- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјалите од тар. 
број 8523, не 
надминува 10% од 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 - Матрици и мастери за 
производство на 
дискови, освен 
производите од Глава 
37; 

Производство во кое: 
- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 
 
- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјалите од тар. 
број 8523, не надминува 
од 10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 - Магнетни/кодирани 
картички и „паметни 
картички“ со две или 
повеќе интегрирани 
електронски кола 

Производство: 

- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од оној на 
производот, и 
 
- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 
 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 - „паметни картички“ со 
едно интегрирано 
електронско коло  

Производство во кое: 
- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали не 
надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 
 
- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
материјалите кои се 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
распоредуваат во тар. 
броеви 8541 и 8542 , се 
употребени само до 
вредноста од 10% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 
 
или 
 

Постапка на дифузија 
во која интегрираните 
кола се формираат на 
полупроводнички 
супстрат со селективно 
воведување на 
соодветен допант, 
сооставени или 
несоставени и/или 
тестирани во држава 
која не е една од 
наведените во член 3  
 

8525 Предаватели за 
радиодифузија или те-
левизија, со или без 
вграден приемник или 
апарат за снимање или 
репродукција на звук; 
телевизиски камери, 
дигитални камери и 
видео камери за 
снимање 

Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

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

8526 Радари, помошни уреди 
за радионавигација и 
уреди за 
радиодалечинско 
управување 

Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

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

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

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

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

8527 Приемници за 
радиодифузија, вклу-
чувајќи и приемници 
комбинирани или не во 
исто куќиште, со апарат 
за снимање или 
репродукција на звук 
или со часовник 

Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

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

8528 Монитори и проектори, 
без вграден 
телевизиски приемник;  
приемни апарати за 
телевизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со 
апарати за снимање 
или репродукција на 
звук или слика:  
 
- Монитори и 
проектори, без вграден 
телевизиски 
приемник, кои се 
користат 
исклучително или 
главно во системи за 
автоматска обработка 
на податоци 
распоредени во тар. 
број 8471; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 - Други монитори и Производство во кое: Производство во кое 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
проектори, без вграден 
телевизиски 
приемник; приемни 
апарати за телевизија, 
со или без вграден 
радиодифузен прием-
ник или со апарати за 
снимање или реп-
родукција на звук или 
слика 

 - вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, и 
 
- вредноста на сите 
употребени 
материјали без 
потекло не ја 
надминува вредноста 
на употребените 
материјали со потекло 

 

вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 25% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8529 Делови погодни за 
употреба исклучително 
или главно за апарати 
од тарифните броеви 
8525 до 8528: 

 

  

 - Погодни за употреба 
исклучително или 
главно за апарати за 
снимање или 
репродукција на слика 

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

 

 

 - Погодни за употреба 
исклучително или 
главно за монитори и 
проектори, без вграден 
телевизиски 
приемник, кои се 
користат исклучиво 
или главно во системи 
за автоматска 
обработка на податоци 
распоредени во тар. 
број 8471 
 

Производство: 
- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од оној на 
производот, и 
 
- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали не 
надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 
 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 - Други Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 25% од цената 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло  

 

на производот EXW 
франко фабрика 

8535  

 

Електрични апарати за 
вклучување и 
исклучување или за 
заштита на електрични 
струјни кола, или за 
поврзување со или во 
електрични струјни 
кола со напон над 1000 
волти 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од тарифен 
број 8538 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8536 Електрични апарати за 
вклучување и 
исклучување или за 
заштита на електрични 
струјни кола, или за 
остварување на 
приклучување за или во 
електрични струјни 
кола со напон што не 
надминува 1000 волти; 
конектори за оптички 
влакна, снопови од 
оптички влакна или 
кабли: 
 
- Електрични апарати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производство во кое: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производство во кое 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
за вклучување и 
исклучување или за 
заштита на 
електрични струјни 
кола, или за 
остварување на 
приклучување за или 
во електрични струјни 
кола со напон што не 
надминува 1000 волти 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 
 
- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјалите од тар. 
број 8538  не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
 

вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 - Конектори за оптички 
влакна, снопови од 
оптички влакна или 
кабли 
 

  

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

 

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

 

 -- од бакар Производство: 
- од материјали од кој и 
да е тарифен број, 
освен од оној на 
производот, и 
 
- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали не 
надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

8537 Табли, плочи, пултови, 
маси, ормани и други 
основи опремени со два 
или повеќе апарати од 
тарифен број 8535 или 
8536, за електрично 
управување или 
разведување на 
електрична струја, 
вклучувајќи ги и оние 
со вградени 
инструменти или 
апарати од Глава 90, и 
нумеричко управувани 
апарати, освен 
апаратите за 
вклучување и 
исклучување од 
тарифен број 8517 

 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од тарифен 
број 8538 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех 8541 Диоди, транзистори и 
слични 
полупроводнички 
уреди, освен 
полупроводнички 
плочки  кои се сeуште 
неисечени на чипови 

Производство:  

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

 

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

 

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

8542 Електронски 
интегрирани кола: 

 

  

 - Монолитни 
интегрирани кола 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

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

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

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

 

- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од 
тарифните броеви 8541 
и 8542 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 

 

или  

 

Постапка на дифузија 
во која интегрираните 
кола се формираат на 
полупроводнички 
супстрат со селективно 
воведување на 
соодветен допант, 
сооставени или 
несоставени и/или 
тестирани во држава 
која не е една од 
наведените во член 3  

 

 - Мултичипови што се 
делови од машини или 
апарати, неспоменати 
ниту опфатени на 
друго место во оваа 
Глава 
 

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

 

 - Друго Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 
- во рамките на 
горенаведените 
граници, вредноста на 

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

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
сите употребени 
материјали од 
тарифните броеви 8541 
и 8542 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
 

8544 Изолирана жица 
(вклучувајќи и 
емајлирана или 
анодизирана), кабли 
(вклучувајќи и 
коаксијални кабли) и 
други изолирани 
електрични 
спроводници, со или без 
конектори, кабли од 
оптички влакна, 
изработени од 
поединечно оплаштени 
влакна, комбинирани 
или не со електрични 
спроводници, со или без 
конектори 

 

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

 

8545 Јаглелектроди, 
јаглеродни четкички, 
јаглерод за светилки, 
јаглерод за батерии и 
други производи од 
графит или друг 
јаглерод, со или без 
метал, за електрични 
намени 

 

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

 

8546 Електрични изолатори 
од кој било материјал 

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

 

 

8547 Изолациони делови за Производство во кое  
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
електрични машини, 
уреди или опрема, 
целосно изработени од 
изолациони материјали 
или со некои помали 
компоненти од метал 
(на пр. чаури со навој) 
вградени за време на 
пресувањето 
единствено заради 
спојување, освен 
изолаторите од 
тарифен број 8546; 
цевки за електрични 
спроводници и 
спојници за нив, од 
прости метали 
обложени со 
изолационен материјал 

 

вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

8548 Отпадоци и остатоци од 
примарни ќелии, 
примарни батерии и 
електрични 
акумулатори; 
потрошени примарни 
ќелии, потрошени 
примарни батерии и 
потрошени електрични 
акумулатори; 
електрични делови на 
машини или апарати, 
што не се споменати 
ниту опфатени на друго 
место во оваа Глава 

 

  

 - Електронски 
микросклопови 

 

 

 

 

 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 
- во рамките на 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

- Друго 

горенаведените 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од 
тарифните броеви 8541 
и 8542 не надминува 
10% од цената на 
производот EXW 
франко фабрика 
 

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

 

ех Глава 86 Железнички или 
трамвајски локомотиви, 
шински возила и нивни 
делови, железнички 
или трамвајски шински 
склопови, прибор и 
нивни делови, 
механичка (вклучувајќи 
и електромеханичка) 
сигнална опрема за 
сообраќај од сите 
видови, освен за: 

 

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

 

8608 Железнички или 
трамвајски шински 
склопови и прибор; 
механичка (вклучувајќи 
и електромеханичка) 
опрема за 
сигнализација, 
сигурност, контрола 
или командување со 
сообраќајот на 
железница, трамваи, 
друмови, внатрешни 
водени патишта, 
паркиралишта, 
пристанишни 

Производство : 

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

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
инсталации или 
аеродроми; нивни 
делови 

 

ех Глава 87 Возила, освен 
железнички или 
трамвајски шински 
возила, и нивни делови 
и прибор, освен: 

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

 

 

8709 Самоодни работни 
колички, без уреди за 
дигање или 
манипулација, што се 
користат во фабрики, 
складишта, 
пристаништа или на 
аеродроми, за превоз на 
стока на куси 
растојанија, влечни 
возила што се користат 
на пероните на 
железничките станици, 
делови на наведените 
возила 

 

Производство : 

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

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8710 Тенкови и други 
оклопни борбени 
моторни возила, 
опремени или 
неопремени со оружје и 
делови за тие возила 

Производство : 

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

 

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

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8711 Мотоцикли 
(вклучувајќи и мопеди) 
и велосипеди опремени 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
со помошен мотор, со 
или без бочна 
приколка, бочни 
приколки: 

 

 - Со клипен ротационен 
мотор со внатрешно 
согорување со 
зафатнина на 
цилиндрите: 

 

  

 - - До 50 см3 Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 20% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 

 - - Над 50 см3 Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

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

 

 - Друго Производство во кое:  

- вредноста на сите 
употребени материјали 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потекло не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех 8712 Велосипеди без 
топчести лежишта 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оние од тарифен број 
8714 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

 

8715 Детски колички и 
нивни делови 

Производство : 

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

 

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

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

8716 Приколки и 
полуприколки, други 
возила што не се на 
механички погон, 
нивни делови 

Производство : 

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

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

ех Глава 88 Воздухоплови, 
вселенски летала и 
нивни делови, освен: 

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

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

 

ех 8804 Ротуши (ротошути) Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 8804 

 

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

8805 Опрема за лансирање 
воздухоплови, палубни 
сопирачи и слична 
опрема, земни 
тренажери за летање, 
делови за наведените 
производи 

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

Глава 89 Бродови, чамци и 
пловни конструкции 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, не може да се 
употребуваат бродски 
трупови од тарифен број 
8906 

 

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

ех Глава 90 Оптички фотографски, 
кинематографски, 
мерни, контролни, 
прецизни, медицински 
или хируршки 
инструменти и апарати, 
нивни делови и прибор, 
освен: 

Производство : 

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

 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 



 175 

Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
EXW франко фабрика 

 

9001 Оптички влакна и 
снопови од оптички 
влакна, кабли од 
оптички влакна, освен 
оние од тарифен број 
8544, листови и плочи 
од поларизирачки 
материјал, леќи 
(вклучувајќи и 
контактни леќи), 
призми, огледала и 
други оптички 
елементи од кој и да е 
материјал, 
немонтирани, освен 
елементи од стакло што 
не се оптички 
обработени 

 

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

 

9002 Леќи, призми, огледала 
и други оптички 
елементи од кој и да е 
материјал, монтирани, 
што се делови или 
прибор на инструменти 
или апарати, освен 
елементи од стакло што 
не се оптички 
обработени 

 

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

 

9004 Очила, и  слични 
производи корективни, 
заштитни или други 

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

 

 

ех 9005 Дурбини со еден и со 
два објектива, други 
оптички телескопи, и 
нивни постаменти, 
освен астрономски 

Производство : 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
рефрактори и нивни 
постаменти 

 

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

 

- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали што без 
потеко не ја надминува 
вредноста на сите 
употребени материјали 
со потекло 

 

франко фабрика 

ех 9006 Фотографски (освен 
кинематорафски) 
камери; фотографски 
флеш-апарати и флеш-
светилки, освен флеш-
светилки со електрично 
напојување 

Производство : 

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

 

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

 

- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали без потеко 
не ја надминува 
вредноста на сите 
употребени материјали 
со потекло 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

9007 Кинематографски 
камери и проектори, 
вклучувајќи ги и оние 
со вградени апарати за 
снимање или 
репродукција на звук 

Производство : 

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

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

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

 

- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали без потеко 
не ја надминува 
вредноста на сите 
употребени материјали 
со потекло 

 

9011 Сложени оптички 
микроскопи, 
вклучувајќи ги и оние 
за микрофотографија, 
микрокинематографија 
или микропроекција 

Производство : 

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

 

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

 

- во кое вредноста на 
сите употребени 
материјали без потеко 
не ја надминува 
вредноста на сите 
употребени материјали 
со потекло 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

ех 9014 Други навигациони 
инструменти и апарати 

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

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

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

9015 Геодетски (вклучувајќи 
и фотограметриски), 
хидрографски, 
океанографски, 
хидролошки, 
метеоролошки или 
геофизички 
инструменти и апарати, 
освен компаси, 
далномери 

 

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

 

9016 Ваги со осетливост од 5 
цг или повеќе, со или 
без тегови 

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

 

 

9017 Инструменти за 
цртање, обележување 
или математичко 
сметање (на пр. апарати 
за скицирање, 
пантографи, агломери, 
прибор за цртање во 
сет, логаритмери, 
калкулатори во форма 
на тркалезна плоча), 
инструменти за мерење 
должина што се држат 
в рака (на пр. мерни 
прачки и ленти, 
микрометарски мерила, 
мерила со нониус), што 
не се споменати ниту 
опфатени на друго 
место во оваа Глава 

 

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

 

9018 Инструменти и апарати 
за медицина, хирургија, 
стоматологија или 
ветерина, вклучувајќи и 
сцинтиграфски 
апарати, други 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
електромедицински 
апарати и инструменти 
за испитување на 
видот: 

 

 - Стоматолошки 
столчиња со вградена 
стоматолошка опрема 
или стоматолошки 
плукалници 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, 
вклучувајќи и други 
материјали од тарифен 
број 9018 

 

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

 - Други Производство : 

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

 

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

 

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

9019 Апарати за 
механотерапија, 
апарати за масажа, 
апарати за психолошки 
тестирања, апарати за 
озонотерапија, 
оксигенотерапија, 
аеросол терапија, 
вештачко дишење или 
други терапевтски 
апарати за дишење 

Производство : 

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

 

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

 

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

9020 Други апарати за 
дишење и гас-маски, 
освен заштитни маски 
без механички делови и 
изменливи филтри 

Производство : 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 25% од цената 
на производот EXW 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

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

 

франко фабрика 

9024 Машини и апарати за 
испитување на тврдост, 
цврстина, 
компресибилност, 
еластичност или други 
механички својства на 
материјалите (на пр. 
метали, дрво, текстил, 
хартија, пластична 
маса) 

 

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

 

9025 Хидрометри и слични 
пловни инструменти, 
термометри, 
пирометри, барометри, 
хигрометри и 
психрометри, и 
комбинации на овие 
инструменти, со или без 
можност за 
регистрирање 

 

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

 

9026 Инструменти и апарати 
за мерење или контрола 
на протокот, нивото, 
притисокот или други 
променливи големини 
на течности или гасови 
(на пр. мерачи на 
протокот, покажувачи 
на нивото, манометри, 
мерачи на количество 
на топлина), освен 
инструменти и апарати 
од тарифен број 9014, 
9015, 9028 или 9032 

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

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

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

 

9027 Инструменти и апарати 
за физички и хемиски 
анализи (на пр. 
полариметри, 
рефрактометри, 
спектрометри, апарати 
за анализа на гас или 
чад), инструменти и 
апарати за мерење или 
контрола на 
вискозитет, порозност, 
експанзија, 
површински напон и 
сл., инструменти и 
апарати за мерење или 
контрола на количества 
топлина, звук или 
светлина (вклучувајќи и 
експозиометри), 
микротоми 

 

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

 

9028 Мерачи на 
потрошувачката или 
производството на 
гасови, течности или 
електрицитет, 
вклучувајќи и мерачи 
за нивно баждарење: 

 

  

 - Делови и прибор Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

 - Други Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

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

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потеко не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

9029 Бројачи на вртежи, 
бројачи на 
производство, 
таксиметри, бројачи на 
километри, бројачи на 
чекори и сл., 
покажувачи на 
брзината и тахометри, 
освен оние кои се 
распоредуваат во 
тарифен број 9014 или 
9015, стробоскопи 

 

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

 

9030 Осцилоскопи, 
спектрални 
анализатори и др. 
инструменти и апарати 
за мерење и контрола 
на количества 
електрицитет, освен 
мерачите од тарифен 
број 9028, инструменти 
и апарати за мерење 
или откривање алфа, 
бета, гама, рендгенски, 
космички или др. 
јонизирачки зрачења 

 

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

 

9031 Инструменти, апарати и 
машини за мерење или 
контрола што не се 
споменати ниту 
опфатени на друго 
место во оваа Глава, 
проектори на профили 

 

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

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

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

9032 Инструменти и апарати 
за автоматска 
регулација или 
контрола 

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

 

 

9033 Делови и прибор (што 
не се споменати или 
опфатени на др. место 
во оваа Глава) за 
машини, уреди, 
инструменти или 
апарати од Глава 90 

 

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

 

ех Глава 91 Часовници и рачни 
часовници и нивни 
делови, освен: 

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

 

 

9105 Други часовници Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потеко не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

9109 Механизми за 
часовници, комплетни 
и составени 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
и 

 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
без потеко не ја 
надминува вредноста 
на сите употребени 
материјали со потекло 

 

9110 Комплетни механизми 
за часовници (лични и 
други) несоставени или 
делумно составени 
(механизми во сетови), 
некомплетни 
механизми за 
часовници (лични и 
други), составени, 
недовршени механизми 
за часовници (лични и 
други) 

Производство во кое: 

- вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 40% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- во рамките на 
горенаведеното 
граници, вредноста на 
сите употребени 
материјали од тарифен 
број 9114 не 
надминуваат 10% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

9111 Кутии за лични 
часовници и делови од 
кутии 

Производство : 

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

 

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

 

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
на производот EXW 
франко фабрика 

9112 Кутии за часовници и 
кутии од сличен вид за 
други производи од 
оваа Глава и делови од 

Производство : 

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

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 30% од цената 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
кутии производот, и  

 

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

 

на производот EXW 
франко фабрика 

9113 Ремени, синџирчиња и 
гривни за рачни 
часовници и делови за 
ремени, синџирчиња и 
гривни 

 

  

 - Од прост метал, 
вклучувајки и 
позлатени или 
посребрени, или од 
метал платиниран со 
благороден метал  

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

 

 

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

 

 

Глава 92 Музички инструменти, 
делови и прибор за овие 
производи 

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

 

 

Глава 93 Оружје и муниција, 
нивни делови и прибор 

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

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

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

 

Глава 94 Мебел, постела, 
мадраци, носачи на 
мадраци, перници и 
слични полнети 
производи, ламби и 
други светлечки тела, 
што не се споменати 
ниту вклучени на друго 
место, осветлени знаци, 
осветлени плочки со 
имиња и сл., монтажни 
згради, освен: 

 

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

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

ех 9401 и 

ех 9403 

Мебел од неблагородни 
метали што содржи 
неполнет памучен 
материјал со тежина од 
300 гр/м2 или помалку 

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

или 

Производство од 
памучен материјал што 
е веќе изработен во 
форма готова за 
употреба со материјали 
од тарифен број 9401 
или 9403, под услов да: 

- вредноста на 
материјалот не 
надминува 25% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика, 
и 

 

- сите други употребени 
материјали се со 
потекло и се 
распоредуваат во 
тарифни броеви 
различни од тарифен 
број 9401 или 9403 

 

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

9405 Ламби и светлечки 
тела, вклучувајќи и 

Производство во кое 
вредноста на сите 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
рефлектори и спот-
рефлектори и нивни 
делови што не се 
споменати ниту 
опфатени на друго 
место, осветлени знаци, 
осветлени плочки со 
имиња и слично, со 
постојано фиксиран 
светлосен извор и 
нивни делови, што не се 
споменати ниту 
опфатени на друго 
место 

 

употребени материјали 
не надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

9406 Монтажни згради Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
не надминува 50% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

ех Глава 95 Играчки, реквизити за 
друштвени игри и 
спорт, нивни делови и 
прибор, освен: 

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

 

 

ех 9503 Други играчки, смалени 
модели и слични 
модели за игра, со или 
без погон, сложувалки 
од сите видови 

Производство : 

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

 

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

 

 

ех 9506 Палки за голф и нивни 
делови 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
оној на производот. 
Меѓутоа, за правење на 
глави на палките за 
голф може да се 
користат грубо 
обликувани парчиња 

 

ех Глава 96 Разни производи, освен: Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот 

 

 

ех 9601 и  
ех 9602 

Производи од 
материјали од 
животинско, 
растително или 
минерално потекло за 
резбарење 

Производство од 
“обработени” 
материјали за 
резбарење од истиот 
тарифен број како и 
производот 

 

 

ех 9603 Метли и четки (освен 
метли од шибје и 
слично и четки од крзно 
од куна или верверица), 
механички направи за 
чистење на под што се 
држат в рака, без мотор, 
влошки и валјаци за 
бојадисување, бришачи 
за подови со сунѓер и 
мопи 

 

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

 

9605 Патни сетови за лична 
тоалета, шиење или 
чистење на чевли или 
облека 

Секој предмет во сетот 
мора да го задоволува 
правилото, кое би се 
применувало врз него 
доколку тој не е вклучен 
во сетот. Меѓутоа, може 
да се вклучат и 
предмети што не се со 
потекло, под услов 
нивната вкупна 
вредност да не 
надминува 15% од 
цената на сетот EXW 
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Тарифен 
број на ХС 

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

(1) (2)                    (3)                        или                 (4) 
франко фабрика 

 

9606 Копчиња, дрикери и 
копчиња за 
преслекување, калапи 
за копчиња и други 
делови од овие 
производи, недовршени 
копчиња 

Производство : 

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

 

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

 

 

9608 Пенкала, фломастери и 
маркери со врв од филц 
или од друг порозен 
материјал, стилографи 
(налив пера) и слични 
пера, пера за копирање, 
патент-моливи, 
перодршки, држалки за 
моливи и слични 
држалки, делови 
(вклучувајќи и капи и 
клипсови) на 
наведените производи, 
освен оние од тарифен 
број 9609 

 

Производство од 
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од 
оној на производот. 
Меѓутоа, перца или 
перодршки од истиот 
тарифен број како и 
производот можат да 
бидат употребени  

 

 

9612 Ленти за машини за 
пишување и слични 
ленти, натопени со 
мастило или поинаку 
подготвени за правење 
отпечатоци, на калеми 
или во патрони, 
перничиња за жигови, 
натопени или 
ненатопени, со или без 
кутија 

Производство : 

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

 

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

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

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

 

ех 9613 Запалки со пиезо-
палење  

Производство во кое 
вредноста на сите 
употребени материјали 
од тарифен број 9613 не 
надминува 30% од 
цената на производот 
EXW франко фабрика 

 

 

ех 9614 Лулиња за пушење и 
глави од лулиња 

Производство од грубо 
оформени парчиња 

 

 

Глава 97 Уметнички предмети, 
уметнички колекции и 
антиквитети 

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

 

 

 
 
(1) За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси", види воведни забелешки 7.1 и 7.3. 
(2) За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси", види воведна забелешка 7.2. 
(3) Забелешката 3 од Глава 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување 

на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов да тие 
не се распоредуваат во друг тарифен број од Глава 32.  

(4) За “група” се смета секој дел од тарифен број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка. 
(5) Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од 

една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа 
група материјали која по маса преовладува во производот. 

(6) За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според 
АСТМ-Д 1003-16 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2%.. 

(7) За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни 
материјали, види воведна забелешка 5. 

(8) Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини 
за производство на хартија. 

(9) Види воведна забелешка 6. 
(10) За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиење или спојување 

на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види 
воведна забелешка 6. 

(11) SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка 
опрема и материјали). 

(12) Ова правило се користи до 31.12.2005 
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АНЕКС III а АНЕКС III а АНЕКС III а АНЕКС III а     

    
    

 ПРИМЕРО ПРИМЕРО ПРИМЕРО ПРИМЕРОЦИЦИЦИЦИ НА  НА  НА  НА УВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1        
И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕИ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕИ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕИ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  НА  НА  НА УВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1    

    

Инструкции за печатење 

 

1. Секој образец мора да биде со големина 210 х 297 мм, со дозволени 
отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела 
бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е 
полесна од 25 г/м2. На подлогата мора да има отпечатен зелен образец “guilloche” 
така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо. 

2. Надлежните органи на договорните страни можат да си го задржат правото 
самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. 
Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото одобрување. 
На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој 
печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи 
сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде 
идентификуван.  
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УВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ  ЗА ДВИЖЕЊЕ  ЗА ДВИЖЕЊЕ  ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1ЕУР.1ЕУР.1ЕУР.1    

1.  ИзвозникИзвозникИзвозникИзвозник (име, полна адреса, земја) ЕУР.1 Бр. А 000 . 000ЕУР.1 Бр. А 000 . 000ЕУР.1 Бр. А 000 . 000ЕУР.1 Бр. А 000 . 000 
 

 
 
 

 
Пред да се пополни види ги напомените подолу 

 
 
 
 
 

3.  ПримачПримачПримачПримач (име, полна адреса, земја)              
(Незадолжително) 

 

2.  УверениетоУверениетоУверениетоУверението се применува во се применува во се применува во се применува во    
преференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓу 

 
__________________________________________ 

и 
__________________________________________ 

(наведи ги соодветните земји, групи земји или 
територии) 

 4. Земја, група земји или  Земја, група земји или  Земја, група земји или  Земја, група земји или 
ттттериторија од која ериторија од која ериторија од која ериторија од која 
производите се производите се производите се производите се 
сметаат дека се со сметаат дека се со сметаат дека се со сметаат дека се со 
потеклопотеклопотеклопотекло    

 

 

5. Земја, група земји или Земја, група земји или Земја, група земји или Земја, група земји или 
територија на територија на територија на територија на 
одредиштеодредиштеодредиштеодредиште 

6.  Поединости за транспортПоединости за транспортПоединости за транспортПоединости за транспорт 
  (Незадолжително) 

 

7.  ЗабелешкиЗабелешкиЗабелешкиЗабелешки    
 
 
 
 

8.  Реден број; Реден број; Реден број; Реден број; ООООзнаки и броеви; знаки и броеви; знаки и броеви; знаки и броеви; ББББрој и вид на пакувањарој и вид на пакувањарој и вид на пакувањарој и вид на пакувања1111; ; ; ;     

ООООпис на стокапис на стокапис на стокапис на стока    
 
 
 
 
 
 

9. Бруто маса (кг) Бруто маса (кг) Бруто маса (кг) Бруто маса (кг) 
или друга мерка или друга мерка или друга мерка или друга мерка 
(литри, м(литри, м(литри, м(литри, м3333, итн.), итн.), итн.), итн.) 

10.Фактури Фактури Фактури Фактури     
(Незадолжително) 

11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТАСЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТАСЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТАСЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА 
 Се потврдува декларацијата                               

Извозен документ 2 
 Формулар _____ бр. _______ 

Од: ____________ 
   Царинска испостава ____________ 
Земја или територија на 
издавање _______________                                              ПечатПечатПечатПечат 
_________________________ 
_________________________ 
                  (Место и датум)                                              

 ____________________________      
                      (потпис) 

12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ    
Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека 
стоките опишани погоре ги задоволуваат 
потребите за издавање на ова уверение 
 
 
                    _______________________ 
                         (Место и датум) 

 
_______________________ 

(потпис) 

1 За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”. 

2 Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа  го бараат. 
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ЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИ    

 
1. Уверението не смее да се пречкртува или да содржи зборови напишани еден 

врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните 
поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги 
прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските 
органи на земјата или територијата што го издаваат. 

2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред 
секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да 
се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се 
пречкрта за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања. 

3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали 
да се овозможи нејзина идентификација. 

    

    

13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА,     до 14.    РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈАРЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈАРЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈАРЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА 
 
 
 
 

Извршената верификација покажува дека ова 
уверение(1) 
 
�     е издадено од наведената  Царинска 

испостава и содржаните информации се 
точни 

�     не ги исполнува барањата за автентичност и 
точност (види приложени забелешки) 

 
 

 Се бара верификација за автентичноста и 
точност на ова уверение 

 

       __________________________ 

                 (место и датум)                          
                     
      __________________________ 
                         (потпис)                                печат     

 

                    
                                                                             

 
  
 
 
_______________________ 
          (Место и датум) 

 
_______________________ 
                (потпис)                                           печат        

 ____________________ 

(1) впиши Х во соодветниот квадрат 
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БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕУВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ    

1.  ИзвозникИзвозникИзвозникИзвозник (име, полна адреса, земја) ЕУР.1 Бр. А 000 . 000ЕУР.1 Бр. А 000 . 000ЕУР.1 Бр. А 000 . 000ЕУР.1 Бр. А 000 . 000 
 

 
 
 

 
Пред да се пополни види ги напомените подолу 

3.  ПримачПримачПримачПримач (име, полна адреса, земја)              
(Незадолжително) 

 
 
 
 
 
 

2.  Барањето за Барањето за Барањето за Барањето за уверението уверението уверението уверението се применува восе применува восе применува восе применува во    
преференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓу 

 
__________________________________________ 

и 
__________________________________________ 

(наведи ги соодветните земји, групи земји или 
територии) 

 4. Земја, група земји  Земја, група земји  Земја, група земји  Земја, група земји 
или територија или територија или територија или територија 
од која од која од која од која 
производите се производите се производите се производите се 
сметаат дека се сметаат дека се сметаат дека се сметаат дека се 
со потеклосо потеклосо потеклосо потекло    

 

 

5. Земја, група земји Земја, група земји Земја, група земји Земја, група земји 
или територија на или територија на или територија на или територија на 
одредиштеодредиштеодредиштеодредиште 

6.  Поединости за транспортПоединости за транспортПоединости за транспортПоединости за транспорт 
  (Незадолжително) 

 

7.  ЗабелешкиЗабелешкиЗабелешкиЗабелешки    
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Реден број; Реден број; Реден број; Реден број; ООООзнаки и броеви; знаки и броеви; знаки и броеви; знаки и броеви; ББББрој и вид на рој и вид на рој и вид на рој и вид на 
пакувањапакувањапакувањапакувања1111; ; ; ;  О О О Опис на стокапис на стокапис на стокапис на стока    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Бруто маса Бруто маса Бруто маса Бруто маса 
(кг) или (кг) или (кг) или (кг) или 
друга мерка друга мерка друга мерка друга мерка 
(литри, м(литри, м(литри, м(литри, м3333, , , , 
итн.)итн.)итн.)итн.) 

10.Фактури Фактури Фактури Фактури     
(Незадолжител
но) 

    
 1 За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”. 
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ИЗЈАВА  ОД ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА  ОД ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА  ОД ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА  ОД ИЗВОЗНИКОТ    

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,  

ИЗЈАВУВАМ        дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на 
приложеното уверение; 

ГИ НАВЕДУВАМ   како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги 
задоволи горенаведените услови: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ГИ ДОСТАВУВАМ     следниве документи како доказ (1) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

СЕ ОБВРЗУВАМ    да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни 
документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното 
уверение, и се обврзувам ако е потребно,  да прифатам инспекција на моите сметки и 
проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат 
горнаведените органи; 

 

БАРАМ                        издавање на приложеното уверение за таа стока. 

 

        _______________________________ 

           (место и датум) 

        _______________________________ 

                                  (потпис) 

 

 
(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се 

однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.                                        
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АНЕКС III АНЕКС III АНЕКС III АНЕКС III бббб        
    

 ПРИМЕРО ПРИМЕРО ПРИМЕРО ПРИМЕРОЦИЦИЦИЦИ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУРЕЊЕ ЕУРЕЊЕ ЕУРЕЊЕ ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД        
И БАРАЊЕ ЗИ БАРАЊЕ ЗИ БАРАЊЕ ЗИ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУРИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУРИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУРИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД    

    

Инструкции за печатење 

 

1. Секој образец мора да биде со големина 210 х 297 мм, со дозволени 
отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела 
бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е 
полесна од 25 г/м2. На подлогата мора да има отпечатен зелен образец “guilloche” 
така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо. 

2. Надлежните органи на договорните страни можат да си го задржат правото 
самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. 
Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото одобрување. 
На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој 
печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи 
сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде 
идентификуван.  
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                    УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ     

1.  ИзвозникИзвозникИзвозникИзвозник (име, полна адреса, земја) ЕУРЕУРЕУРЕУР----МЕМЕМЕМЕДДДД Бр. А 000 . 000 Бр. А 000 . 000 Бр. А 000 . 000 Бр. А 000 . 000 
 

 
 
 

 

Пред да се пополни види ги напомените подолу 

 
 
 
 
 

3.  ПримачПримачПримачПримач (име, полна адреса, земја)              
(Незадолжително) 

 

2.  Уверението се применува воУверението се применува воУверението се применува воУверението се применува во    
преференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓу 

 
__________________________________________ 

и 
__________________________________________ 

(наведи ги соодветните земји, групи земји или 
територии) 

 4. Земја, група земји или  Земја, група земји или  Земја, група земји или  Земја, група земји или 
територија од која територија од која територија од која територија од која 
производите се производите се производите се производите се 
сметаат дека се со сметаат дека се со сметаат дека се со сметаат дека се со 
потеклопотеклопотеклопотекло    

 

 

5. Земја, група земји или Земја, група земји или Земја, група земји или Земја, група земји или 
територија на територија на територија на територија на 
одредиштеодредиштеодредиштеодредиште 

6.  ПоединостиПоединостиПоединостиПоединости за транспорт за транспорт за транспорт за транспорт 
  (Незадолжително) 

 

7.7.7.7. ЗабелешкиЗабелешкиЗабелешкиЗабелешки    

    

�   Cumulation applied with ……. ……………… 
           (име на земја/земји) 
�   No cumulation applied 
(внеси Х во содветното квадратче) 
 

8.  Реден број; Реден број; Реден број; Реден број; ООООзнаки и броеви; знаки и броеви; знаки и броеви; знаки и броеви; ББББрој и вид на пакувањарој и вид на пакувањарој и вид на пакувањарој и вид на пакувања1111; ; ; ;     

ООООпис на стокапис на стокапис на стокапис на стока    
 
 
 
 
 
 

9. Бруто маса (кг) Бруто маса (кг) Бруто маса (кг) Бруто маса (кг) 
или друга мерка или друга мерка или друга мерка или друга мерка 
(литри, м(литри, м(литри, м(литри, м3333, итн.), итн.), итн.), итн.) 

10.Фактури Фактури Фактури Фактури     
(Незадолжително) 

11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТАСЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТАСЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТАСЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА 
 Се потврдува декларацијата                               

Извозен документ 2 
 Формулар _____ бр. _______ 

Од: ____________ 
   Царинска испостава ____________ 
Земја или територија на 
издавање _______________ 
_________________________ 
_________________________ 
Датум: __________________ 
                                                                              ПечатПечатПечатПечат 

             _______________________      
(потпис) 

12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ    
Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека 
стоките опишани погоре ги задоволуваат 
потребите за издавање на ова уверение 
 
 

Место и датум:_______________ 
 

 
_______________________ 

(потпис) 

1 За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”. 
2 Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат. 
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13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА,  БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА,  БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА,  БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА,  до 14.    РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈАРЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈАРЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈАРЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА 
 
 
 
 

Извршената верификација покажува дека ова 
уверение(1) 
 
�     е издадено од наведената  Царинска 

испостава и содржаните информации се 
точни 

�     не ги исполнува барањата за автентичност и 
точност (види приложени забелешки) 

 
 

 Се бара верификација за автентичноста и 
точност на ова уверение 

 

_________________________________________ 

(место и датум) 

    

 

                                       

                                                              печат 

 
 

 

_________________________________________ 

(место и датум) 
 
 
 
                  
 
 
    
                                                               печат 

 

___________________________________ 

(потпис) 
 
 

 

___________________________________ 

(потпис) 

 (1) впиши Х во соодветниот квадрат 

 

 

    
ЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИ    

 
1. Уверението не смее да се пречкртува или да содржи зборови напишани еден 

врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните 
поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги 
прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските 
органи на земјата или територијата што го издаваат. 

2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред 
секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да 
се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се 
пречкрта за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања. 

3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали 
да се овозможи нејзина идентификација. 
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БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕБАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕБАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕБАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ    

1.  ИзвозникИзвозникИзвозникИзвозник (име, полна адреса, земја) ЕУРЕУРЕУРЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД Бр. А 000 . 000 Бр. А 000 . 000 Бр. А 000 . 000 Бр. А 000 . 000 
 

 
 
 

 
Пред да се пополни види ги напомените подолу 

3.  ПримачПримачПримачПримач (име, полна адреса, земја)              
(Незадолжително) 

 
 
 
 
 
 

2.  Барањето за уверението се применува воБарањето за уверението се применува воБарањето за уверението се применува воБарањето за уверението се применува во    
преференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓупреференцијалната трговија помеѓу 

 
__________________________________________ 

и 
__________________________________________ 

(наведи ги соодветните земји, групи земји или 
територии) 

 4. Земја, група земји  Земја, група земји  Земја, група земји  Земја, група земји 
или територија или територија или територија или територија 
од која од која од која од која 
производите се производите се производите се производите се 
сметаат дека се сметаат дека се сметаат дека се сметаат дека се 
со потеклосо потеклосо потеклосо потекло    

 

 

5. Земја, група земјЗемја, група земјЗемја, група земјЗемја, група земји и и и 
или територија на или територија на или територија на или територија на 
одредиштеодредиштеодредиштеодредиште 

6.  Поединости за транспортПоединости за транспортПоединости за транспортПоединости за транспорт 
  (Незадолжително) 

 

7.  ЗабелешкиЗабелешкиЗабелешкиЗабелешки    
 
 
�   Cumulation applied with ……. ……………… 
           (име на земја/земји) 
�   No cumulation applied 
(внеси Х во содветното квадратче) 
 

2.2.2.2. Реден број; Реден број; Реден број; Реден број; ООООзнаки и броеви;знаки и броеви;знаки и броеви;знаки и броеви;    ББББрој и вид на рој и вид на рој и вид на рој и вид на 
пакувањапакувањапакувањапакувања1111; ; ; ;  О О О Опис на стокапис на стокапис на стокапис на стока    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Бруто маса Бруто маса Бруто маса Бруто маса 
(кг) или (кг) или (кг) или (кг) или 
друга мерка друга мерка друга мерка друга мерка 
(литри, м(литри, м(литри, м(литри, м3333, , , , 
итн.)итн.)итн.)итн.) 

10.Фактури Фактури Фактури Фактури     
(Незадолжител
но) 

    
 1 За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”. 
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ИЗЈАВА  ОД ИЗЈАВА  ОД ИЗЈАВА  ОД ИЗЈАВА  ОД ИЗВОЗНИКОТИЗВОЗНИКОТИЗВОЗНИКОТИЗВОЗНИКОТ    

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,  

ИЗЈАВУВАМ        дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на 
приложеното уверение; 

ГИ НАВЕДУВАМ   како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги 
задоволи горенаведените услови: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ГИ ДОСТАВУВАМ     следниве документи како доказ (1) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

СЕ ОБВРЗУВАМ    да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни 
документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното 
уверение, и се обврзувам ако е потребно,  да прифатам инспекција на моите сметки и 
проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат 
горнаведените органи; 

 

БАРАМ                        издавање на приложеното уверение за таа стока. 

 

        _______________________________ 

           (место и датум) 

        _______________________________ 

                                  (потпис) 

 

 
(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се 

однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.                                        
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АНЕКС  IV АНЕКС  IV АНЕКС  IV АНЕКС  IV а а а а     

    

ТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТА   А   А   А   ЗАЗАЗАЗА            ПОТЕЛКОПОТЕЛКОПОТЕЛКОПОТЕЛКО    

    

Изјавите за потекло, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во 
согласност со фуснотите. Сепак, самите фусноти не треба да се наведуваат. 

 

 
Албанска верзија 

 
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që 
përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ..............(2). 
 

Босанска верзија 
 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ………(1)) izjavljuje da su, osim 
ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) preferencijalnog porijekla. 
 

Бугарска верзија 
 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) 
декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален 
произход (2). 

Шпанска верзија 
 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) 
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2). 

 
Хрватска верзија 

 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim 
ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla. 
 

 
Чешка верзија 

 
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně 
označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 
 

Данска верзија 
 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), 
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). 
 

Германска верзија 
 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte 
...(2) Ursprungswaren sind. 
 

Естонска верзија 
 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need 
tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 
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Грчка верзија 

 
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) 
δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής καταγωγής ...(2). 
 

Англиска верзија 
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. 
 

Француска верзија 
 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, 
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2). 
 

Италијанска верзија 
 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara 
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). 
 

Лeтонска верзија 
 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot 
tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 
 

Литванска верзија 
 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu 
kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. 
 

Унгарска верзија 
 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő 
jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 
 

Македонска верзија 
 

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) 
изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со .........………….(2) 
преференциjaлно потекло. 
 

Малтешка верзија 
 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, 
ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). 
 

 
Црногорски верзии 

 
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, 
осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног пориjекла. 
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, 
osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog 
porijekla. 
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Данска верзија 
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), 
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... 
oorsprong zijn (2). 
 

Полска верзија 
 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z 
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. 
 

Португалска верзија 
 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° 
(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial 
...(2). 
 

Романска верзија 
 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, 
exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială 
…(2). 
 

Српски верзии 
 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, 
осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног порекла. 
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, 
osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog 
porekla. 
 

Словенечка верзија 
 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če 
ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 
 

 
Словачка верзија 

 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne 
označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 
 

 
Финска верзија 

 
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, 
ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). 
 

 
Шведска верзија 

 
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att 
dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). 
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Арапска верзија 
 

 
 

Хебрејска верзија 
 

 
 

Фарска верзија 
 

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...(1)) váttar, at um ikki nakað annað er 
tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...(2). 
 

Исландска верзија 
 

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef 
annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2). 
 

 
Норвешка верзија 

 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr …(1)) erklærer at disse 
produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2). 
 

 
Турска верзија 

 
İşbu belge (gümrük onay No: …(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin 
… tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder. 

 
    
    
    
......................................................................................................................................................(3) 

(место и датум) 

 .....................................................................................................................................................(4) 
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви) 

 

 

 
(1) Кога изјавата за потеклое направена од страна на одобрен извозник,  бројот на одобрението на одобрениот 

извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата за потеклоне е направена од страна на одобрен 
извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно. 

(2)  Потеклото на производите мора да биде означено. Кога изјавата за потеклосе однесува во целина или делумно 
на производи на производи со потекло од Цеута и Мелила, извозникот мора во документот на кој се изготвува 
изјавата да ги означи јасно со симболот “CM”. 

(3)    Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ. 

(4)  Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од 
наведување на името на потписникот. 
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АНЕКС  IV б АНЕКС  IV б АНЕКС  IV б АНЕКС  IV б     

    

ТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТТЕКСТ   НА   ИЗЈАВАТА   А   А   А   ЗАЗАЗАЗА            ПОТЕКЛОПОТЕКЛОПОТЕКЛОПОТЕКЛО ЕУР ЕУР ЕУР ЕУР----МЕДМЕДМЕДМЕД    

    

Изјавите за потекло ЕУР-МЕД, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени 
во согласност со фуснотите. Сепак, самите фусноти не треба да се наведуваат. 

 
Албанска верзија 

 
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që 
përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale..............(2). 
- cumulation applied with .... (име на земја/земји) 
- no cumulation applied (3) 

 
Босанска верзија 

 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ………(1)) izjavljuje da su, osim 
ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) preferencijalnog porijekla. 
- cumulation applied with .... (име на земја/земји) 
- no cumulation applied (3) 

 

Бугарска верзија 
 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) 
декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален 
произход (2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Шпанска верзија 

 
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1).) 
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Хрватска верзија 

 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim 
ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla. 
- cumulation applied with .... (име на земја/земји) 
- no cumulation applied (3) 

 
Чешка верзија 

 
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně 
označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Данска верзија 

 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), 
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). 
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- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Германска верзија 

 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte 
...(2) Ursprungswaren sind. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Естонска верзија 

 
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need 
tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Грчка верзија 

 
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) 
δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής καταγωγής ...(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Англиска верзија 

 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Француска верзија 

 
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, 
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Италијанска верзија 

 
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara 
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Летонска верзија 

 
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot 
tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Литванска верзија 

 
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu 
kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. 
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- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Унгарска верзија 

 
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő 
jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 

Македонска верзија 
 

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) 
изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со .........………….(2) 
преференциjaлно потекло. 
- cumulation applied with .... (име на земја/земји) 
- no cumulation applied (3) 

 
Малтешка верзија 

 
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, 
ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Црногорски верзии 

 
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, 
осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног пориjекла. 
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, 
osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog 
porijekla. 
- cumulation applied with .... (име на земја/земји) 
- no cumulation applied (3) 

 
Данска верзија 

 
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), 
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... 
oorsprong zijn (2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Полска верзија 

 
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z 
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Португалска верзија 

 
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. 
...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial 
...(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 
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Романска верзија 
 
 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, 
exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială 
…(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Српски верзии 

 
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, 
осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног порекла. 
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, 
osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog 
porekla. 
- cumulation applied with .... (име на земја/земји) 
- no cumulation applied (3) 

 
Словенечка верзија 

 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če 
ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Словачка верзија 

 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne 
označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Финска верзија 

 
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, 
ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Шведска верзија 

 
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att 
dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Арапска верзија 

 

 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 
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Хебреска верзија 
 

 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Фарска верзија 

 
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...(1)) váttar, at um ikki nakað 
annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...(2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Исландска верзија 

 
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar 
séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Норвешка верзија 

 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr …(1)) 
erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2). 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
Турска верзија 

 
İşbu belge (gümrük onay No: …(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu 
maddelerin … tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder. 
- cumulation applied with ……..(име на земја/земји)   
- no cumulation applied (3) 

 
    
......................................................................................................................................................(4) 

(место и датум) 

 .....................................................................................................................................................(5) 
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви) 

 

 
(1) Кога изјавата за потеклое направена од страна на одобрен извозник,  бројот на одобрението на одобрениот 

извозник мора да биде вметнат на ова место. Ако изјавата за потеклоне е направена од страна на одобрен 
извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно. 

(2)  Потеклото на производите мора да биде означено. Кога изјавата за потеклосе однесува во целина или делумно 
на производи на производи со потекло од Цеута и Мелила, извозникот мора во документот на кој се изготвува 
изјавата да ги означи јасно со симболот “CM”. 

(3) Пополни и избриши кога е неопходно. 

(4)    Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ. 

(5)  Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од 
наведување на името на потписникот. 
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АНЕКС  V АНЕКС  V АНЕКС  V АНЕКС  V     

Список на Договорни страни 

    
кои не ги применуваат одредбите на делумно враќање предвидени во член 14 (7)  

 
1. Европска унија, 
2. ЕФТА држави, 
3. Република Турција, 
4. Република Израел, 
5. Фарски острови, 
6. Учесниците во Процесот за стабилизација и асоцијација. 
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Д о д а т о кД о д а т о кД о д а т о кД о д а т о к     I II II II I     

    
                                                                                                                                                                            СПЕЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИСПЕЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИСПЕЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИСПЕЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИ    

ОТСТАПУВААТ ОД ОДРЕДБИТЕ УТВРДЕНИ ВО ДОДАТОК ОТСТАПУВААТ ОД ОДРЕДБИТЕ УТВРДЕНИ ВО ДОДАТОК ОТСТАПУВААТ ОД ОДРЕДБИТЕ УТВРДЕНИ ВО ДОДАТОК ОТСТАПУВААТ ОД ОДРЕДБИТЕ УТВРДЕНИ ВО ДОДАТОК IIII     
 

С О Д Р Ж И Н АС О Д Р Ж И Н АС О Д Р Ж И Н АС О Д Р Ж И Н А     
Член 1 
Член 2 
АНЕКС I Трговија меѓу Европска унија и учесниците во Процесот за 

стабилизација и асоцијација на Европската унија  
АНЕКС II Трговија меѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжир  
АНЕКС III Трговија меѓу Европска унија и Краството Мароко 
АНЕКС IV Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис 
АНЕКС V Цеута и Мелила 
АНЕКС VI Заедничка декларација во врска со Кнежевството на Андора 
АНЕКС VII Заедничка декларација во врска со Република Сан Марино 
АНЕКС VIII Трговија меѓу Република Турција и учесниците во Процесот за 

стабилизација и асоцијација на Европската унија 
АНЕКС IX Трговија меѓу Република Турција и Краството Мароко 
АНЕКС X Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис 
АНЕКС XI Трговија меѓу ЕФТА државите и  Република Тунис 
АНЕКС XII Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу 

Медитеранско арапските земји  (Агадир Договор) 
АНЕКС A Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или 

преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да се 
стекнат со преференцијален статус на потекло  

АНЕКС Б Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на 
обработка или преработка во Европската унија, Алжир, Мароко или 
Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло  

АНЕКС В Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или 
преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција, без да се стекнат со 
преференцијален статус на потекло  

АНЕКС Г Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција без да 
се стекнат со преференцијален статус на потекло 

АНЕКС Д Изјава од добавувач за стоки што биле подложени на обработка или 
преработка во ЕФТА држава или Тунис без да се стекнат со 
преференцијален статус на потекло 

АНЕКС Ѓ Долгорочна изјава од добавувач за стоки што биле подложени на 
обработка или пребработка во ЕФТА држава или Тунис без да се 
стекнат со преференцијален статус на потекло 
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Член  1 

 
1. Договорните страни во нивната билатерална трговија може да применуваат 
посебни одредби кои отстапуваат од одредбите утврдени во Додаток I на 
Конвенцијата. 
2. Овие одредби се утврдени во Анексите на овој Додаток. 

 
 

Член 2 
 

Стока со потекло од Цеута и Мелила, Андора и Сан Марино се третираат како 
производи со потекло во дијагоналната трговијата како што е наведено во член 3 од 
Додатокот I, под услов уверението за движење ЕУР-МЕД или изјавата за потеклоЕУР-
МЕД да е издадена во земјата на потекло. 
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АНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IАНЕКС I    
    

Трговија меѓу Европска унија и Трговија меѓу Европска унија и Трговија меѓу Европска унија и Трговија меѓу Европска унија и учесниците во Процесот за стабилизација и учесниците во Процесот за стабилизација и учесниците во Процесот за стабилизација и учесниците во Процесот за стабилизација и 
асоцијацијаасоцијацијаасоцијацијаасоцијација н н н на Европската унијаа Европската унијаа Европската унијаа Европската унија    

 
Член 1 

 

Производите наведени подолу, се исклучени од кумулацијата предвидена во член 3 
од Додаток I, ако: 

а) земјата на крајна дестинација е Европска унија, и: 

 (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со 
потекло од која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и 
асоцијација; или 

 (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка 
или преработка извршена во која било од земјите учесници во Процесот на 
стабилизација и асоцијација; или 

б) земјата на крајна дестинација е која било од земјите учесници во Процесот на 
стабилизација и асоцијација, и: 

 (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со 
потекло од Европска унија: или 

 (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка 
или преработка извршена во Европска унија. 

 

КНКНКНКН----КодКодКодКод    ОписОписОписОпис    

1704 90 99 Други производи од шеќер што не содржат какао 

1806 10 30 

 

1806 10 90 

Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао 

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

- - што содржат 65% или повеќе, но помалку од 80% на маса на сахароза 
(вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза 
што се нарекува сахароза 

- - што содржат 80% или повеќе на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет 
шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза 

1806 20 95 - Други производи што содржат какао во табли, блокови или прачки со маса 
поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други 
форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со 
содржина што надминува 2 кг  

-- Други 

--- Други 

1901 90 99 Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, пченкарно брашно, 
гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина 
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помала од 40% на маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на 
друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од 
тар. број 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% на 
маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место 
неспомнати ниту опфатени  

- Други 

-- Други (освен екстракт од слад) 

--- Други 

2101 12 98 Други производи на база на кафе 

2101 20 98 Други производи на база на чај или мате 

2106 90 59 Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени  

- Други 

-- Други 

2106 90 98 Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени: 

- Други (освен концентрати на протеини и текстуирани протеински материи) 

-- Други 

--- Други 

3302 10 29 Мешавини од миризливи материи и мешавини (вклучувајќи и алкохолни рас-
твори) врз база на една или повеќе од тие материи, што се употребуваат како 
суровини во индустријата; други производи врз база на миризливи материи, 
од вид што се употребуваат при производство на пијалаци: 

-За употреба во индустријата за храна и пијалаци 

--За употреба во индустријата за пијалаци: 

---Производи кои ги содржат сите миризливи средства кои го 
карактеризираат пијалакот: 

----Со акохолна јачина што надминува 0,5% по зафатнина 

----Други: 

-----Без содржина на млечни масти, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб, 
или што содржат по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза 
или изогликоза, 5% гликоза или скроб 

-----Други 
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АНЕКС IIАНЕКС IIАНЕКС IIАНЕКС II    
 

Трговија Трговија Трговија Трговија меѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжирмеѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжирмеѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжирмеѓу Европска унија и Народна Демократска Република Алжир    
 
 

Член 1 
 
Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој 
Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 3 од Додаток I. 

 
Член 2 

Кумулација во Европска унијаКумулација во Европска унијаКумулација во Европска унијаКумулација во Европска унија    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Алжир , Мароко или Тунис се смета како да е извршена во 
Европска унија кога добиените производи се доволно обработени или преработени 
во Европска унија. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува 
во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европска унија 
само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 
6 од Додаток I. 

 
Член 3 

Кумулација воКумулација воКумулација воКумулација во Алжир Алжир Алжир Алжир    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Европска унија, Мароко или Тунис се смета како да е 
извршена во Алжир кога добиените производи се доволно обработени или 
преработени во Алжир. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се 
стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Алжир 
само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 
6 од Додаток I. 

 
Член 4 

Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло     
 
1. Без да е во спротивност со одредбите од член 16 (4) и (5) на Додаток I, уверение за 
движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на земјата членка на 
Европска унија или на Алжир ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло во Европска унија или Алжир, со примена на кумулација 
наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  
 
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава за 
потекло може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло од Европска унија или Алжир, со примена на кумулација 
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наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  

 
   

Член 5  
Изјава од добаИзјава од добаИзјава од добаИзјава од добавувачвувачвувачвувач    

 
1.  Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава за потекло, во 
Европска унија или Алжир за производи со потекло, во производството на стоки кои 
доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија, кои биле подложени на  
обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус 
на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.  
 
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија за 
преднметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во 
производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со 
потекло од Европска унија или Алжир и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  
 
3.   Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува 
од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А 
на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг 
комерцијален документ што ја опишува предметната стока зсо доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана.  
 
4.   Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија и се очекува 
да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди 
изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во 
понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".  
 
Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една 
година од денот на изготвување. Царинските органи на земјата каде што е изготвена 
изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи и за подолги 
периоди.  
 
Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма 
пропишана во Анекс Б и предметната стока се опишува со доволно детали за да се 
овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да 
се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата 
прва пратка.  
 
Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од 
добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки. 
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5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде 
изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците 
на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното 
законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот 
своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, 
во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви. 
  
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање 
на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите 
соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се 
точни. 
 

Член 6  
Придружни документиПридружни документиПридружни документиПридружни документи    

 
Изјави од одбавувач кои ја докажуваат обработката или преработката во Европска 
унија, Алжир, Мароко или Тунис врз материјалите што се користат, направени во 
една од овие земји, се третираат како документ, наведен во членовите 16 (3) и 21 (5) на 
Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс, употребен за целите за докажување дека 
производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата за 
потекломоже да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Алжир 
и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  

 
Член 7  

ЧЧЧЧување на ување на ување на ување на изјава од изјава од изјава од изјава од добавувачдобавувачдобавувачдобавувач 
 
Добавувач кој изготвува изјава од добавувач најмалку три години чува копии од 
изјавата и од сите фактури, испратници или други комерцијални документи, кон кои 
таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој 
Анекс.  
 
Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач најмалку три години чува 
копии од изјавата и од сите фактури, испратници или други комерцијални документи 
во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на соодветниот 
купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој период 
започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од добавувач.  

 
Член 8  

Административна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработка    
 
Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Европската унија и Алжир 
меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на 
автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите за потекло или изјавите од  
добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.  
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Член 9  

Верификација на Верификација на Верификација на Верификација на изјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувач    
 
1. Дополнителни верификации на изјави од добавувач или долгорочни изјави од 
добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на 
земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за 
движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за 
автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој 
документ.  
 
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата 
наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава 
добавувач и фактури, испратници или други комерцијални документи кои се 
однесуваат на стоките опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде 
што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за 
испитување или форма на барањето за верификација.  
 
Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во 
изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни се 
препраќаат како дополнување на барањето за верификација. 
 
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата 
од одбавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да 
побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на 
добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен. 
 
4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од 
оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат 
дали информацијата наведна во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од 
добавувач е точна и да им овозможат да утврдат дали и до кој степен таквата изјава 
би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за 
изготвување на изјава за потекло. 

 
Член 10  
КазниКазниКазниКазни    

 
Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој 
содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за 
производите.  

 
Член 11 

Слободни зониСлободни зониСлободни зониСлободни зони    
 
1. Европска унија и Алжир ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди 
дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на 
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транспортот користат слободна зона сместена на нивно подрачје, нема да бидат 
заменети со други стоки и нема да предмет на друго ракување освен вообичаените 
операции неопходни за се спречи  расипаѓање на производите.  
 
2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите со потекло од 
Европска унија или Алжир се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за 
потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи на барање на 
извозникот издаваат ново уверение за движење EУР.1, доколку обработката или 
преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 
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АНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IIIIIIIII    

    
Трговија меѓу Европска унија и Република Кралството Мароко Трговија меѓу Европска унија и Република Кралството Мароко Трговија меѓу Европска унија и Република Кралството Мароко Трговија меѓу Европска унија и Република Кралството Мароко     

 
 

Член 1 
 
Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој 
Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 3 од Додаток I. 

 
Член 2 

Кумулација во Европска унијаКумулација во Европска унијаКумулација во Европска унијаКумулација во Европска унија    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Алжир, Мароко или Тунис се смета како да е извршена во 
Европска унија кога добиените производи се доволно обработени или преработени 
во Европска унија. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува 
во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската 
унија само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во 
член 6 од Додаток I. 

 
Член 3 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кралството МарокоКралството МарокоКралството МарокоКралството Мароко    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Европска унија, Алжир или Тунис се смета како да е 
извршена во Мароко кога добиените производи се доволно обработени или 
преработени во Мароко. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се 
стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од 
Мароко само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени 
во член 6 од Додаток I. 

 
Член 4 

Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло     
 
1. Без да е во спротивност со одредбите од член 16 (4) и (5) на Додаток I, уверение за 
движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на земјата членка на 
Европска унија или на Мароко ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло во Европска унија или Мароко, со примена на кумулација 
наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  
 
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава за 
потекло може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло од Европска унија или Мароко, со примена на кумулација 
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наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  

 
   

Член 5  
Изјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувач    

 
1.  Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава за потекло, во 
Европска унија или Мароко за производи со потекло, во производството на стоки кои 
доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија, кои биле подложени на  
обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус 
на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.  
 
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија за 
предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во 
производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со 
потекло од Европска унија или Мароко и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  
 
3.   Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува 
од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А 
на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг 
комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана.  
 
4.   Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија и се очекува 
да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди 
изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во 
понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".  
 
Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една 
година од денот на изготвување. Царинските органи на земјата каде што е изготвена 
изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи и за подолги 
периоди. 
 
Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма 
пропишана во Анекс Б и предметната стока се опишува со доволно детали за да се 
овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да 
се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата 
прва пратка.  
 
Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од 
добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки. 



 222 

  
5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде 
изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците 
на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното 
законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот 
своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, 
во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви. 
  
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање 
на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите 
соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се 
точни. 
 

Член 6  
Придружни документиПридружни документиПридружни документиПридружни документи    

 
Изјави од добавувач кои ја докажуваат обработката или преработката во Европска 
унија, Алжир, Мароко или Тунис врз материјалите што се користат, направени во 
една од овие земји, се третираат како документ, наведен во членовите 16 (3) и 21 (5) на 
Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс,  употребен за целите за докажување дека 
производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата за 
потекломоже да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Мароко 
и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  

 
Член 7  

Чување на Чување на Чување на Чување на изјава од изјава од изјава од изјава од добавувачдобавувачдобавувачдобавувач 
 
Добавувач кој изготвува изјава од добавувач најмалку три години чува копии од 
изјавата и од сите фактури, испратници или други комерцијални документи, кон кои 
таа изјава е приложена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој 
Анекс.  
 
Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач најмалку три години чува 
копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални 
документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на 
соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој 
период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од 
добавувач.  

 
Член 8  

Административна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработка    
 
Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Европската унија и Мароко 
меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на 
автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите за потекло или изјавите од  
добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.  
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Член 9  
Верификација на Верификација на Верификација на Верификација на изјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувач    

 
1. Дополнителни верификации на изјави од добавувач или долгорочни изјави од 
добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на 
земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за 
движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за 
автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој 
документ.  
 
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата 
наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава 
добавувач и фактури, испратници или други комерцијални документи кои се 
однесуваат на стоките опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде 
што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за 
испитување или форма на барањето за верификација.  
 
Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во 
изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни се 
препраќаат како дополнување на барањето за верификација. 
 
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата 
од одбавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да 
побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на 
добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен. 
 
4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од 
оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат 
дали информацијата наведна во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од 
добавувач е точна и да им овозможат да утврдат дали и до кој степен таквата изјава 
би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за 
изготвување на изјава за потекло. 

 
Член 10  
КазниКазниКазниКазни    

 
Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој 
содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за 
производите.  

 
Член 11 

Слободни зониСлободни зониСлободни зониСлободни зони    
 
1. Европска унија и Мароко ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди 
дека пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на 
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транспортот користат слободна зона сместена на нивно подрачје, нема да бидат 
заменети со други стоки и нема да предмет на друго ракување освен вообичаените 
операции неопходни за се спречи  расипаѓање на производите.  
 
2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите со потекло од 
Европска унија или Мароко се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за 
потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи на барање на 
извозникот издаваат ново уверение за движење EУР.1, доколку обработката или 
преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 
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АНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IVVVV    
    

Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис Трговија меѓу Европска унија и Република Тунис     
 
 

Член 1 
 
Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој 
Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 3 од Додаток I. 

 
Член 2 

Кумулација во Европска унијаКумулација во Европска унијаКумулација во Европска унијаКумулација во Европска унија    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Алжир, Мароко или Тунис се смета како да е извршена во 
Европска унија кога добиените производи се доволно обработени или преработени 
во Европска унија. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува 
во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската 
унија само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во 
член 6 од Додаток I. 

 
Член 3 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во ТунисТунисТунисТунис    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Европска унија, Алжир или Мароко се смета како да е 
извршена во Тунис кога добиените производи се доволно обработени или 
преработени во Тунис. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се 
стекнува во две или повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Тунис 
само ако обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 
6 од Додаток I. 

 
Член 4 

Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло     
 
1. Без да е во спротивност со одредбите од член 16 (4) и (5) на Додаток I, уверение за 
движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на земјата членка на 
Европска унија или на Тунис ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло во Европска унија или Тунис, со примена на кумулација 
наведена во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  
 
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава за 
потекло може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло од Европска унија или Тунис, со примена на кумулација 
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наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  

 
   

Член 5  
Изјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувач    

 
1.  Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава за потекло, во 
Европска унија или Тунис за производи со потекло, во производството на стоки кои 
доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија, кои биле подложени на  
обработка или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус 
на потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.  
 
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија за 
предметните стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во 
производството за кое тие стоки се користат, можат да се сметаат како производи со 
потекло од Европска унија или Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток 
I.  
 
3.   Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува 
од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А 
на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг 
комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана.  
 
4.   Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Европска унија и се очекува 
да остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди 
изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во 
понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".  
 
Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една 
година од денот на изготвување. Царинските органи на земјата каде што е изготвена 
изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи и за подолги 
периоди. 
 
Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма 
пропишана во Анекс Б и предметната стока се опишува со доволно детали за да се 
овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да 
се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата 
прва пратка.  
 
Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од 
добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки. 
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5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде 
изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците 
на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното 
законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот 
своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, 
во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви. 
  
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање 
на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите 
соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се 
точни. 
 

Член 6  
Придружни документиПридружни документиПридружни документиПридружни документи    

 
Изјави од добавувач кои ја докажуваат обработката или преработката во Европска 
унија, Алжир, Мароко или Тунис врз материјалите што се користат, направени во 
една од овие земји, се третираат како документ, наведен во членовите 16 (3) и 21 (5) на 
Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс,  употребен за целите за докажување дека 
производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата за 
потекломоже да се сметаат како производи со потекло од Европска унија или Тунис и 
ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  

 
Член 7  

Чување на Чување на Чување на Чување на изјава од изјава од изјава од изјава од добавувачдобавувачдобавувачдобавувач 
 
Добавувач кој изготвува изјава од добавувач најмалку три години чува копии од 
изјавата и од сите фактури, испратници или други комерцијални документи, кон кои 
таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој 
Анекс.  
 
Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач најмалку три години чува 
копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални 
документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на 
соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој 
период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од 
добавувач.  

 
Член 8  

Административна сорабоАдминистративна сорабоАдминистративна сорабоАдминистративна соработкаткаткатка    
 
Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Европската унија и Тунис 
меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на 
автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од  
добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.  
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Член 9  
Верификација на Верификација на Верификација на Верификација на изјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувач    

 
1. Дополнителни верификации на изјави од добавувач или долгорочни изјави од 
добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на 
земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за 
движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за 
автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој 
документ.  
 
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата 
наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава 
добавувач и фактури, испратници или други комерцијални документи кои се 
однесуваат на стоките опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде 
што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за 
испитување или форма на барањето за верификација.  
 
Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во 
изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни се 
препраќаат како дополнување на барањето за верификација. 
 
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата 
од одбавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да 
побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на 
добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен. 
 
4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од 
оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат 
дали информацијата наведна во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од 
добавувач е точна и да им овозможат да утврдат дали и до кој степен таквата изјава 
би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или за 
изготвување на изјава за потекло. 

 
Член 10  
КазниКазниКазниКазни    

 
Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој 
содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за 
производите.  

 
Член 11 

Слободни зониСлободни зониСлободни зониСлободни зони    
 
1. Европска унија и Тунис ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека 
пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот 
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користат слободна зона сместена на нивно подрачје, нема да бидат заменети со 
други стоки и нема да предмет на друго ракување освен вообичаените операции 
неопходни за се спречи  расипаѓање на производите.  
 
2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производита со потекло од 
Европска унија или Тунис се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за 
потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи на барање на 
извозникот издаваат ново уверение за движење EУР.1, доколку обработката или 
преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 
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АНЕКС АНЕКС АНЕКС АНЕКС VVVV    
 

ЦЕУТА и МЕЛИЛАЦЕУТА и МЕЛИЛАЦЕУТА и МЕЛИЛАЦЕУТА и МЕЛИЛА    
 

Член 1 
Примена на Примена на Примена на Примена на КонвенцијатаКонвенцијатаКонвенцијатаКонвенцијата    

    
1. Терминот „Европска унија“не ги опфаќа Цеута и Мелила. 
2. Производите со потекло од Договорна страна различна од Европска унија што 
се увезуваат во Цеута или Мелила, во секој поглед ги уживаат истите царински 
режими што се применуваат врз производи со потекло од царинската територија на 
Заедницата според Протоколот 2 на Актот за пристапување на Кралството Шпанија и 
Република Португалија во Европските заедници. Договорните страни различни од 
Европска унија ги применуваат истите царински режими при увоз на производи 
опфатени со соодвениот Договор а со потекло од Цеута и Мелила како оние што се 
применуваат врз производи што се увезуваат и потекнуваат од Заедницата. 
 
3. За целите на примена на став 2 во однос на производи со потекло од Цеута и 
Мелила, оваа Конвенција се применува mutatis mutandis според посебните услови 
утврдени во член 2. 

 
Член 2 

Посебни условиПосебни условиПосебни условиПосебни услови    
    

1.   Доколку се директно транспортирани во согласност со одредбите од член 12 од 
Додаток I, следниве производи се сметаат за:  

 
 (1)   производи со потекло од Цеута и Мелила: 

 
(a) производи целосно добиени во Цеута и Мелила; 
 
(б) производи добиени во Цеута и Мелила во чие производство се 

употребени производи што не се споменати во (а), само доколку: 
 

(i) споменатите производи биле доволно обработени или преработени 
во рамките на значењето на член 5 oд Додаток I; или  

 
 (ii)   оние производи со потекло од Договорната страна или од 

Eвропската унија, доколку биле доволно обработени или 
преработени и се надминати операциите споменати во член 6 oд 
Додаток I.  

 
 (2)   производи со потекло од извозна Договорна страна различна од Европска 
унија: 
 

(a)  производи целосно добиени во извозна Договорна страна; 
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(б)  производи добиени во извозна Договорна страна во чие производство 

се употребени производи што не се споменати во (а), само доколку: 
 

(i) споменатите производи биле доволно обработени или преработени 
во рамките на значењето на член 5 oд Додаток I; или  

 
 (ii)   оние производи со потекло од Цеута и Мелила или од Eвропската 

унија, доколку биле доволно обработени или преработени и се 
надминати операциите споменати во член 6 oд Додаток I.  

 
2.    Цеута и Мелила се сметаат за единствена територија. 
 
3.   Извозникот или неговиот овластен претставник го пополнува името на извозната 
Договорна страна и „Цеута и Мелила“ во рубрика 2 во уверенијата за движење EУР.1 
или ЕУР-МЕД или во изјавата за потеклоили во изјавата за потеклоЕУР-МЕД. Освен 
тоа, во случај на производи со потекло од Цеута и Мелила, истото треба да се назначи 
во рубрика 4 во уверението за движење EУР.1 или ЕУР-МЕД или во изјавата за 
потеклоили во изјавата за потеклоЕУР-МЕД. 
 
4.   Шпанските царински органи се одговорни за примената на оваа Конвенција во 
Цеута и Мелила. 
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АНЕКС АНЕКС АНЕКС АНЕКС VVVVIIII    
 

ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈАЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈАЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈАЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА    
во однос на Кнежевина Андораво однос на Кнежевина Андораво однос на Кнежевина Андораво однос на Кнежевина Андора    

    
1. Производите со потекло од Кнежевство Андора кои се распоредуваат во 
Главите од 25 до 97 од Хармонизираниот систем се прифаќаат од страна на 
Договорните страни различни од Европска унија како да потекнуваат од Европска 
унија во рамките на значењето на оваа Конвенција. 
 
2. Конвенцијата се применува mutatis mutandis со цел да се дефинира статусот 
на потекло на гореспоменатите производи.  
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АНЕКС АНЕКС АНЕКС АНЕКС VVVVIIIIIIII    
 

ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈАЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈАЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈАЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА    
во однос на во однос на во однос на во однос на република Сан Маринорепублика Сан Маринорепублика Сан Маринорепублика Сан Марино    

    
1. Производите со потекло од Република Сан Марино се прифаќаат од страна на 
Договорните страни различни од Европска унија како да потекнуваат од Европска 
унија во рамките на значењето на оваа Конвенција. 
 
2. Конвенцијата се применува mutatis mutandis со цел да се дефинира статусот 
на потекло на гореспоменатите производи.  
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АНЕКС VIIIАНЕКС VIIIАНЕКС VIIIАНЕКС VIII    
    

Трговија меѓу Република Турција и Трговија меѓу Република Турција и Трговија меѓу Република Турција и Трговија меѓу Република Турција и учеучеучеучесниците во Процесот за стабилизација и сниците во Процесот за стабилизација и сниците во Процесот за стабилизација и сниците во Процесот за стабилизација и 
асоцијацијаасоцијацијаасоцијацијаасоцијација на Европската унија на Европската унија на Европската унија на Европската унија    

    

Производите наведени подолу, се исклучени од кумулацијата предвидена во член 3 
од Додаток I, ако: 

а) земјата на крајна дестинација е Република Турција, и: 

 (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со 
потекло од која било од земјите учесници во Процесот на стабилизација и 
асоцијација; или 

 (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка 
или преработка извршена во која било од земјите учесници во Процесот на 
стабилизација и асоцијација; 

или 

б) земјата на крајна дестинација е која било од земјите учесници во Процесот на 
стабилизација и асоцијација, и: 

 (i) материјалите што се користат во производството на овие производи се со 
потекло од Република Турција: или 

 (ii) овие производи имаат стекнато потекло, врз основа на доволна обработка 
или преработка извршена во Република Турција. 

 

CNCNCNCN----КодКодКодКод    ОписОписОписОпис    

1704 90 99 Други производи од шеќер што не содржат какао 

1806 10 30 

 

1806 10 90 

Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао 

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

- - што содржат 65% или повеќе, но помалку од 80% на маса на сахароза 
(вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза 
што се нарекува сахароза 

- - што содржат 80% или повеќе на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет 
шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза 

1806 20 95 - Други производи што содржат какао во табли, блокови или прачки со маса 
поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други 
форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со 
содржина што надминува 2 кг  

-- Други 

--- Други 

1901 90 99 Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, пченкарно брашно, 
гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина 
помала од 40% на маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на 
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друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од 
тар. број 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% на 
маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место 
неспомнати ниту опфатени  

- Други 

-- Други (освен екстракт од слад) 

--- Други 

2101 12 98 Други производи на база на кафе 

2101 20 98 Други производи на база на чај или мате 

2106 90 59 (1) Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени  

- Други 

-- Други 

2106 90 98 Прехрамбени производи на друго место неспомнати ниту опфатени: 

- Други (освен концентрати на протеини и текстуирани протеински материи) 

-- Други 

--- Други 

3302 10 29 Мешавини од миризливи материи и мешавини (вклучувајќи и алкохолни рас-
твори) врз база на една или повеќе од тие материи, што се употребуваат како 
суровини во индустријата; други производи врз база на миризливи материи, 
од вид што се употребуваат при производство на пијалаци: 

-За употреба во индустријата за храна и пијалаци 

--За употреба во индустријата за пијалаци: 

---Производи кои ги содржат сите миризливи средства кои го 
карактеризираат пијалакот: 

----Со акохолна јачина што надминува 0,5% по зафатнина 

----Други: 

-----Без содржина на млечни масти, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб, 
или што содржат по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза 
или изогликоза, 5% гликоза или скроб 

-----Други 

 
(1) Овој производ не треба да бидат исклучен од кумулацијата наведени во член 1 од овој Анекс во преференциална 
трговија помеѓу Република Турција и Република Македонија 
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АНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IАНЕКС IXXXX    

Трговија меѓу Република Турција и КраТрговија меѓу Република Турција и КраТрговија меѓу Република Турција и КраТрговија меѓу Република Турција и Кралството Мароко лството Мароко лството Мароко лството Мароко     
 
 

Член 1 
 
Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој 
Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 3 од Додаток I. 

 
Член 2 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во Турција Турција Турција Турција     
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Алжир, Мароко или Тунис се смета како да е извршена во 
Турција кога добиените производи се доволно обработени или преработени во 
Турција. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува во две или 
повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската унија само ако 
обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од 
Додаток I. 

 
Член 3 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кралството МарокоКралството МарокоКралството МарокоКралството Мароко    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Алжир, Тунис или Турција се смета како да е извршена во 
Мароко кога добиените производи се доволно обработени или преработени во 
Мароко. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува во две или 
повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Мароко само ако 
обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од 
Додаток I. 

 
Член 4 

Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло     
 
1. Без да е во спротивност со одредбите од член 16 (4) и (5) на Додаток I, уверение за 
движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на Турција или на Мароко 
ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во 
Турција или Мароко, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој 
Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
 
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава за 
потекло може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло од Турција или Мароко, со примена на кумулација наведени во 
членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  



 237 

 
   

Член 5  
Изјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувач    

 
1.  Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава за потекло, во 
Турција или Мароко за производи со потекло, во производството на стоки кои 
доаѓаат од Алжир, Мароко, Тунис или Турција, кои биле подложени на  обработка 
или преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на 
потекло, се користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.  
 
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција за предметните 
стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие 
стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Турција или 
Мароко и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
 
3.   Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува 
од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А 
на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг 
комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали за да 
се овозможи да биде идентификувана.  
 
4.   Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција и се очекува да 
остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди 
изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во 
понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".  
 
Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една 
година од денот на изготвување. Царинските органи на земјата каде што е изготвена 
изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи и за подолги 
периоди.  
 
Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма 
пропишана во Анекс Г и предметната стока се опишува со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да 
се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата 
прва пратка.  
 
Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од 
добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки. 
  
5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде 
изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците 
на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното 
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законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот 
своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, 
во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви. 
  
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање 
на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите 
соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се 
точни. 
 

Член 6  
Придружни документиПридружни документиПридружни документиПридружни документи    

 
Изјави од добавувач кои ја докажуваат обработката или преработката во Алжир, 
Мароко, Тунис или Турција или врз материјалите што се користат, направени во една 
од овие земји, се третираат како документ, наведен во членовите 16 (3) и 21 (5) на 
Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс,  употребен за целите за докажување дека 
производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата за 
потекломоже да се сметаат како производи со потекло од Турција или Мароко и ги 
исполнуваат останатите услови од Додаток I.  

 
Член 7  

Чување на Чување на Чување на Чување на изјава од изјава од изјава од изјава од добавувачдобавувачдобавувачдобавувач 
 
Добавувач кој изготвува изјава од добавувач најмалку три години чува копии од 
изјавата и од сите фактури, испратници или други комерцијални документи, кон кои 
таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој 
Анекс.  
 
Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач најмалку три години чува 
копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални 
документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на 
соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој 
период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од 
добавувач.  

 
Член 8  

Административна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработка    
 
Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Турција и Мароко меѓусебно 
си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на 
уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од  добавувач и 
точноста на информациите дадени во овие документи.  
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Член 9  
Верификација на Верификација на Верификација на Верификација на изјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувач    

 
1. Дополнителни верификации на изјави од добавувач или долгорочни изјави од 
добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на 
земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за 
движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за 
автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој 
документ.  
 
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата 
наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава 
добавувач и фактури, испратници или други комерцијални документи кои се 
однесуваат стоките опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде 
што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за 
испитување или форма на барањето за верификација.  
 
Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во 
изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни се 
препраќаат како дополнување на барањето за верификација. 
 
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата 
од одбавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да 
побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на 
добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен. 
 
4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од 
оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат 
дали информацијата наведна во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од 
добавувач е точна и да им овозможат да утврдат дали и до кој степен таквата изјава 
од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за 
движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава за потекло. 

 
Член 10  
КазниКазниКазниКазни    

 
Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој 
содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за 
производите.  

 
Член 11 

Слободни зониСлободни зониСлободни зониСлободни зони    
 
1. Турција и Мароко ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека 
пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот 
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користат слободна зона сместена на нивно подрачје, нема да бидат заменети со 
други стоки и нема да предмет на друго ракување освен вообичаените операции 
неопходни за се спречи  расипаѓање на производите.  
  
 
2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите со потекло од 
Турција или Мароко се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло 
и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи на барање на 
извозникот издаваат ново уверение за движење EУР.1, доколку обработката или 
преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 
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АНЕКС АНЕКС АНЕКС АНЕКС XXXX    
    

Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис Трговија меѓу Република Турција и Република Тунис     
 
 

Член 1 
 
Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој 
Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 3 од Додаток I. 

 
Член 2 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во ТурцијаТурцијаТурцијаТурција    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Алжир, Мароко или Тунис се смета како да е извршена во 
Турција кога добиените производи се доволно обработени или преработени во 
Турција. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува во две или 
повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Европската унија само ако 
обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од 
Додаток I. 

 
Член 3 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во ТунисТунисТунисТунис    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Турција, Алжир или Мароко се смета како да е извршена 
во Тунис кога добиените производи се доволно обработени или преработени во 
Тунис. Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува во две или 
повеќе од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Тунис само ако 
обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од 
Додаток I. 

 
Член 4 

ДокДокДокДокази за потекло ази за потекло ази за потекло ази за потекло     
 
1. Без да е во спротивност со одредбите од член 16 (4) и (5) на Додаток I, уверение за 
движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на Турција или на Тунис 
ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во 
Турција или Тунис, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од овој 
Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
 
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава за 
потекло може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како 
производи со потекло од Турција или Тунис, со примена на кумулација наведени во 
членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
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Член 5  
Изјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувач    

 
1.  Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава за потекло, во 
Турција или Тунис за производи со потекло, во производството на стоки кои доаѓаат 
од Алжир, Мароко, Тунис или Турција, кои биле подложени на  обработка или 
преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се 
користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.  
 
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција за предметните 
стоки за целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие 
стоки се користат, можат да се сметаат како производи со потекло од Турција или 
Тунис и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
 
3.   Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува 
од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс А 
на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг 
комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана.  
 
4.   Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена 
обработка или преработка во Алжир, Мароко, Тунис или Турција и се очекува да 
остане во непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди 
изјава од добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во 
понатамошниот текст "долгорочна изјава од добавувач".  
 
Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една 
година од денот на изготвување. Царинските органи на земјата каде што е изготвена 
изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи и за подолги 
периоди. 
 
Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма 
пропишана во Анекс Г и предметната стока се опишува со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да 
се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата 
прва пратка.  
 
Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од 
добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки. 
  
5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде 
изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците 
на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното 
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законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот 
своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, 
во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви. 
  
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање 
на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите 
соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се 
точни. 
 

Член 6  
Придружни документиПридружни документиПридружни документиПридружни документи    

 
Изјави од добавувач кои ја докажуваат обработката или преработката во Алжир, 
Мароко, Тунис или Турција врз материјалите што се користат, направени во една од 
овие земји, се третираат како документ, наведен во членовите 16 (3) и 21 (5) на 
Додатокот I и член 5 (6) од овој Анекс,  употребен за целите за докажување дека 
производите опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата за 
потекломоже да се сметаат како производи со потекло од Турција или Тунис и ги 
исполнуваат останатите услови од Додаток I.  

 
Член 7  

Чување на Чување на Чување на Чување на изјава од изјава од изјава од изјава од добавувачдобавувачдобавувачдобавувач 
 
Добавувач кој изготвува изјава од добавувач најмалку три години чува копии од 
изјавата и од сите фактури, испратници или други комерцијални документи, кон кои 
таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој 
Анекс.  
 
Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач најмалку три години чува 
копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални 
документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на 
соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој 
период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од 
добавувач.  

 
Член 8  

Административна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработка    
 
Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, Турција и Тунис меѓусебно си 
помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на автентичноста на 
уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од  добавувач и 
точноста на информациите дадени во овие документи.  

 
 
 



 244 

Член 9  
Верификација на Верификација на Верификација на Верификација на изјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувач    

 
1. Дополнителни верификации на изјави од добавувач или долгорочни изјави од 
добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на 
земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за 
движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за 
автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој 
документ.  
 
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата 
наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава 
добавувач и фактури, испратници или други комерцијални документи кои се 
однесуваат на стоките опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде 
што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за 
испитување или форма на барањето за верификација.  
 
Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во 
изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни се 
препраќаат како дополнување на барањето за верификација. 
 
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата 
од одбавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да 
побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на 
добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен. 
 
4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од 
оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат 
дали информацијата наведна во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од 
добавувач е точна и да им овозможат да  утврдат дали и до кој степен таквата изјава 
од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за 
движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава за потекло. 

 
 

Член 10  
КазниКазниКазниКазни    

 
Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој 
содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за 
производите.  

 
Член 11 

Слободни зониСлободни зониСлободни зониСлободни зони    
 
1. Турција и Тунис ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека 
пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот 
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користат слободна зона сместена на нивно подрачје, нема да бидат заменети со 
други стоки и нема да предмет на друго ракување освен вообичаените операции 
неопходни за се спречи  расипаѓање на производите.  
 
2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите со потекло од 
Турција или Тунис се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и 
подлежат на обработка или преработка, надлежните органи на барање на 
извозникот издаваат ново уверение за движење EУР.1, доколку обработката или 
преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 246 

 
 
 
 

    
АНЕКС АНЕКС АНЕКС АНЕКС XIXIXIXI    

Трговија меѓу ЕФТА Државите и Република Тунис Трговија меѓу ЕФТА Државите и Република Тунис Трговија меѓу ЕФТА Државите и Република Тунис Трговија меѓу ЕФТА Државите и Република Тунис     
 
 

Член 1 
 
Стоки кои се стекнуваат со потекло со примена на одредбите предвидени во овој 
Анекс се исклучени од кумулацијата наведена во член 3 од Додаток I. 

 
Член 2 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во ЕФТА државаЕФТА државаЕФТА државаЕФТА држава    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во Тунис се смета како да е извршена во ЕФТА држава кога 
добиените производи се доволно обработени или преработени во ЕФТА држава. 
Каде, според оваа одредба, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе 
од засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од ЕФТА држава само ако 
обработката или преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од 
Додаток I. 

 
Член 3 

Кумулација во Кумулација во Кумулација во Кумулација во ТунисТунисТунисТунис    
 
За целите на спроведување на член 2 (1) (б) од Додаток I, обработката или 
преработката извршена во ЕФТА држава се смета како да е извршена во Тунис кога 
добиените производи се доволно обработени или преработени во Тунис. Каде, според 
оваа одредба, потеклото на производите се стекнува во две или повеќе од 
засегнатите земји, тие се сметаат со потекло од Тунис само ако обработката или 
преработката ги надминува операциите наведени во член 6 од Додаток I. 

 
Член 4 

Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло Докази за потекло     
 
1. Без да е во спротивност со одредбите од член 16 (4) и (5) на Додаток I, уверение за 
движење EUR.1 се издава од страна на царинските органи на ЕФТА држава или на 
Тунис ако предметните производи можат да се сметаат како производи со потекло во 
ЕФТА држава или Тунис, со примена на кумулација наведена во членовите 2 и 3 од 
овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
 
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 21 (2) и (3) од Додаток I, изјава за 
потекло може да се изготви ако предметните производи можат да се сметаат како 
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производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис, со примена на кумулација 
наведени во членовите 2 и 3 од овој Анекс, и ги исполнуваат останатите услови од 
Додаток I.  

 
   

Член 5  
Изјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувачИзјава од добавувач    

 
1.  Кога се издава уверение за движење EUR.1, или се изготвува изјава за потекло, во 
ЕФТА држава или Тунис за производи со потекло, во производството на стоки кои 
доаѓаат од Тунис или ЕФТА држава, кои биле подложени на  обработка или 
преработка во овие земји без да се стекнат со преференцијален статус на потекло, се 
користи изјава од добавувач за тие стоки во согласност со овој член.  
 
2. Изјавата од добавувач наведена во став 1 служи како доказ на извршената 
обработка или преработка во Тунис или ЕФТА држава за предметните стоки за 
целите на утврдување на тоа дали производите во производството за кое тие стоки се 
користат, можат да се сметаат како производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис 
и ги исполнуваат останатите услови од Додаток I.  
 
3.   Посебна изјава од добавувач, освен во случаите предвидени во став 4, се изготвува 
од страна на добавувачот за секоја пратка на стока во форма пропишана во Анекс Д 
на посебен лист, доставен кон фактурата, испратницата или било кој друг 
комерцијален документ што ја опишува предметната стока со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана.  
 
4.   Каде добавувачот редовно снабдува одреден купувач со стока за која е извршена 
обработка или преработка во Тунис или ЕФТА држава и се очекува да остане во 
непроменета состојба одреден период на време, тој може да обезбеди изјава од 
добавувач за покривање на следните пратки на тие стоки, во понатамошниот текст 
"долгорочна изјава од добавувач".  
 
Долгорочна изјава од добавувач вообичаено може да е валидна за период до една 
година од денот на изготвување. Царинските органи на земјата каде што е изготвена 
изјавата ги одредуваат условите под кои истата може да се користи и за подолги 
периоди. 
 
Долгорочната изјава од добавувач се изготува од страна на добавувачот во форма 
пропишана во Анекс Ѓ и предметната стока се опишува со доволно детали да се 
овозможи да биде идентификувана. Таа се дава на соодветниот купувач пред тој да 
се снабди со првата пратка на стока опфатена со таа изјава или заедно со неговата 
прва пратка.  
 
Добавувачот веднаш го информира неговиот купувач ако долгорочната изјава од 
добавувач повеќе не е применлива за набавените стоки. 
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5. Долгорочната изјава од добавувач наведена во ставовите 3 и 4, може да биде 
изговена со пишување на машина или испечатена со користење на еден од јазиците 
на кој е составен Договорот, во согласност со одредбите од националното 
законодавство на земјата каде што е направена изјавата, и го носи оригиналниот 
своерачен потпис на добавувачот. Изјавата, исто така, може да биде напишана рачно, 
во таков случај, се пишува со мастило со печатни букви. 
  
6. Добавувачот кој изготвува изјава мора да биде подготвен во секое време, на барање 
на царинските органи на земјата каде што е изготвена изјавата, да ги поднесе сите 
соодветни документи кои докажуваат дека информациите дадени во таа изјава се 
точни. 
 

Член 6  
Придружни документиПридружни документиПридружни документиПридружни документи    

 
Изјави од добавувач кои ја докажуваат обработката или преработката во ЕФТА 
држава или Тунис врз материјалите што се користат, направени во една од овие 
земји, се третираат како документ, наведен во членовите 16 (3) и 21 (5) на Додатокот I и 
член 5 (6) од овој Анекс,  употребен за целите за докажување дека производите 
опфатени со уверението за движење EUR.1 или изјавата за потекломоже да се 
сметаат како производи со потекло од ЕФТА држава или Тунис и ги исполнуваат 
останатите услови од Додаток I.  

 
Член 7  

Чување на Чување на Чување на Чување на изјава од изјава од изјава од изјава од добавувачдобавувачдобавувачдобавувач 
 
Добавувач кој изготвува изјава од добавувач мора да чува најмалку три години копии 
од изјавата и од фактурата, испратниците или други комерцијални документи, кон 
кои таа изјава е прилжена, како и документите што се наведени во член 5 (6) од овој 
Анекс.  
 
Добавувачот кој изготвува долгорочна изјава од добавувач мора да чува најмалку три 
години копии од изјавата и од сите фактури, испратниците или други комерцијални 
документи во врска со предметната стока опфатена со таа изјава дадена на 
соодветниот купувач, како и документи наведени во член 5 (6) од овој Анекс. Овој 
период започнува од денот на истекот на важење на долгорочната изјава од 
добавувач.  

 
Член 8  

Административна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработкаАдминистративна соработка    
 
Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Анекс, ЕФТА држава и Тунис 
меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински органи, во проверката на 
автентичноста на уверенијата за движење EUR.1, изјавите во фактура или изјавите од  
добавувач и точноста на информациите дадени во овие документи.  
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Член 9  
Верификација на Верификација на Верификација на Верификација на изјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувачизјавите од добавувач    

 
1. Дополнителни верификации на изјави од добавувач или долгорочни изјави од 
добавувач може да се вршат по случаен избор, или кога царинските органи на 
земјата каде што ваквите изјави се земени предвид за издавање на уверение за 
движење EUR.1 или се изготвени изјави во фактура, имаат основани сомневања за 
автентичноста на документот или точноста на информациите дадени во овој 
документ.  
 
2. За целите на спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата 
наведена во став 1 ја враќаат изјавата од добавувач или долгорочната изјава 
добавувач и фактури, испратници или други комерцијални документи кои се 
однесуваат на стоките опфатени со таа изјава, до царинските органи на земјата каде 
што е изготвена изјавата, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за 
испитување или форма на барањето за верификација.  
 
Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во 
изјавата од добавувач или долгорочната изјава од добавувач се неточни се 
препраќаат како дополнување на барањето за верификација. 
 
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата каде е изготвена изјавата 
од одбавувач или долгорочната изјава од добавувач. За таа цел, тие имаат право да 
побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на 
добавувачот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен. 
 
4. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од 
оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати мора јасно да покажат 
дали информацијата наведна во изјавата од добавувач или долгорочната изјава од 
добавувач е точна и да им овозможат да  утврдат дали и до кој степен таквата изјава 
од добавувач би можела да биде земена предвид за издавање на уверение за 
движење ЕУР.1 или за изготвување на изјава за потекло. 

 
Член 10  
КазниКазниКазниКазни    

 
Се казнува секое лице што изготвува, или овозможува изготвување, документ кој 
содржи неточни податоци заради добивање на преференцијален третман за 
производите.  

 
Член 11 

Слободни зониСлободни зониСлободни зониСлободни зони    
 
1. ЕФТА држава и Тунис ги преземаат сите неопходни чекори за да се обезбеди дека 
пласираните производи опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот 
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користат слободна зона сместена на нивно подрачје, нема да бидат заменети со 
други стоки и нема да предмет на друго ракување освен вообичаените операции 
неопходни за се спречи  расипаѓање на производите.  
 
2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите со потекло од 
ЕФТА држава или Тунис се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за 
потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи на барање на 
извозникот издаваат ново уверение за движење EУР.1, доколку обработката или 
преработката е во согласност со одредбите на оваа Конвенција. 
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АНЕКС XIIАНЕКС XIIАНЕКС XIIАНЕКС XII    
    

Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу Медитеранско Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу Медитеранско Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу Медитеранско Трговија во рамките на Договор за слободна трговија меѓу Медитеранско 
арапските земји  (Агарапските земји  (Агарапските земји  (Агарапските земји  (Агадир Договор)адир Договор)адир Договор)адир Договор)    

 
Производи добиени во земјите членки на Договорот за слободна трговија меѓу 
Медитеранско арапските земји (Агадир договор) од материјали од Глава 1 до 24 од 
Хармонизираниот систем се исклучени од дијагонална кумулација со другите 
договорни страни, кога трговијата за овие материјали не е либерализиран во рамките 
на договори за слободна трговија склучени меѓу земјата на крајната дестинација и 
земјата на потекло на материјалите што се користат за производство на овој 
производ. 
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АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  АААА    
 
 
 

ИИИИзјава од зјава од зјава од зјава од додододобавувачбавувачбавувачбавувач за стоки  за стоки  за стоки  за стоки штоштоштошто биле  биле  биле  биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка  на обработка или преработка  на обработка или преработка  на обработка или преработка 
во  во  во  во  Европската унија, Алжир, МарокоЕвропската унија, Алжир, МарокоЕвропската унија, Алжир, МарокоЕвропската унија, Алжир, Мароко или Тунис без да  или Тунис без да  или Тунис без да  или Тунис без да се стекнатсе стекнатсе стекнатсе стекнат    со со со со 

преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло     
 

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност 
со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата. 
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ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ    
за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка во Е на обработка или преработка во Е на обработка или преработка во Е на обработка или преработка во Европската унија, вропската унија, вропската унија, вропската унија, 

Алжир, МарокоАлжир, МарокоАлжир, МарокоАлжир, Мароко или   или   или   или  Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на 
потеклопотеклопотеклопотекло    

 
 
Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, 
изјавувам дека:  
 
1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Европската унија,    Алжир, Мароко или 
Тунис се употребени во Европската унија,    Алжир, Мароко или  Тунис за производство 
на овие стоки: 
 
 

Опис на 
доставените 
стоки (1) 

Опис на 
употребените 
материјали без 
потекло 

Тарифен број на 
употребените 
материјали без 
потекло (2) 

Вредност на 
употребените 
материјали без 
потекло (2)(3) 

    
    
    

Вкупно  
 
 2. Сите останати материјали, употребени во Европската унија,    Алжир, Мароко или 
Тунис при производство на овие стоки,  се со потекло од Европската унија,    Алжир, 
Мароко или Тунис; 
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3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од 
Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис во согласност со член 11 од 
Додатокот I на регионална Конвенција на пан-евро-медитеранските 
преференцијални правила за потекло и се стекнале со следнава вкупно 
додадена вредност таму:  

 
Опис на доставените стоки  Вкупно додадена вредност стекната 

надвор од Европската унија,    Алжир, 
Мароко или Тунис (4) 

  
  
  
 (Место и датум) 
  
  
  
 (Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето 

кое ја потпишува изјавата треба да биде означено со 
јасни букви) 

 
 

 
(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски 
документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не 
содржи еднаков дел на материјали без потекло. 

  
Пример:  
Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои 
се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на 
материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на 
друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се 
запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може 
правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични 
мотори. 

 
(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно 

 
Примери:  
Правилото кое се употребува за  облека од ex Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако 
производителот на таа облека  во Алжир, употребува ткаенина увезена од  европската унија  која се 
добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно,  за добавувачот од Европската унија 
да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло  како “предиво “, без да е неопходно да ги 
наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.  

 
Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во 
втората колона да наведе “прачки од железо”. Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која 
правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали 
без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло. 

 
 (3) Поимот “вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените 
материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата  цена која може со 
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сигурност да се утврди платена за материјалите во Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис . За секој 
вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредост за единица мерка на стоката 
наведена во првата колона. 

 
(4) Под поимот”вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од 
Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени 
таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис мора 
точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона. 
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АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  ББББ        
 

ДолгорочнДолгорочнДолгорочнДолгорочнaaaa    изјава од изјава од изјава од изјава од додододобавувачбавувачбавувачбавувач за стоки  за стоки  за стоки  за стоки штоштоштошто биле  биле  биле  биле подложениподложениподложениподложени на обработка или  на обработка или  на обработка или  на обработка или 
преработка во  преработка во  преработка во  преработка во  Европската унија, Алжир, МарокоЕвропската унија, Алжир, МарокоЕвропската унија, Алжир, МарокоЕвропската унија, Алжир, Мароко или Т или Т или Т или Тунис без да унис без да унис без да унис без да се стекнатсе стекнатсе стекнатсе стекнат    со со со со 

преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло     
 

Долгорочнaта изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена 
во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на 
изјавата. 
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ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ    
за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка во Е на обработка или преработка во Е на обработка или преработка во Е на обработка или преработка во Европската унија, вропската унија, вропската унија, вропската унија, 

Алжир, МарокоАлжир, МарокоАлжир, МарокоАлжир, Мароко или  Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на  или  Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на  или  Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на  или  Тунис без да се стекнат со преференцијален статус на 
потеклопотеклопотеклопотекло    

 
 
Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно 
се испорачуваат на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1) изјавувам дека:  
 
1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Европската унија,    Алжир, Мароко или 
Тунис се употребени во Европската унија,    Алжир, Мароко или  Тунис за производство 
на овие стоки: 
 

Опис на 
доставените 
стоки (2) 

Опис на 
употребените 
материјали без 
потекло 

Тарифен број на 
употребените 
материјали без 
потекло (3) 

Вредност на 
употребените 
материјали без 
потекло (3)(4) 

    
    
    

Вкупно  
 
 2. Сите останати материјали, употребени во Европската унија,    Алжир, Мароко или 
Тунис при производство на овие стоки,  се со потекло од Европската унија,    Алжир, 
Мароко или Тунис; 
 
3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Европската 
унија,    Алжир, Мароко или Тунис во согласност со член 11 од Додатокот I на 
регионална Конвенција на пан-евро-медитеранските преференцијални правила за 
потекло и се стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:  
 
 

Опис на доставените стоки  Вкупно додадена вредност стекната 
надвор од Европската унија,    Алжир, 
Мароко или Тунис (5) 
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Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени  
од ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....( 6)  
 
Јас се обврзувам веднаш да го информирам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (1) , доколку 
изјавата престане да важи. 
 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

(Место и датум)  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата  

треба да биде означено со јасни букви)  
 

(1) Име и адреса на купувачот  
 
(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски 
документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не 
содржи еднаков дел на материјали без потекло. 

  
Пример:  
Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои 
се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на 
материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на 
друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се 
запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може 
правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични 
мотори. 

 
(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно 

 
Примери:  
Правилото кое се употребува за  облека од ex Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако 
производителот на таа облека  во Алжир, употребува ткаенина увезена од  европската унија  која се 
добила со ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно,  за добавувачот од Европската унија 
да го наведе во својата изјава само материјалот без потекло  како “предиво “, без да е неопходно да ги 
наведува тарифниот број и вредноста на тоа предивото.  

 
Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во 
втората колона да наведе “прачки од железо”. Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која 
правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали 
без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло. 
 
 (4) Поимот “вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените 
материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата  цена која може со 
сигурност да се утврди платена за материјалите во Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис . За секој 
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вид на употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредост за единица мерка на стоката 
наведена во првата колона. 

 
(5) Под поимот”вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од 
Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени 
таму. Вкупно додадената вредност стекната надвор од Европската унија,    Алжир, Мароко или Тунис мора 
точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона. 

 
(6) Вметни датуми. Периодот на важност на долгорочната изјава од добавувач, не треба да надминува 12 
месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е 
направена долгорочната изјава од добавувач.  
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АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  ВВВВ        

 
ИИИИзјавазјавазјавазјава од  од  од  од додододобавувачбавувачбавувачбавувач за стоки  за стоки  за стоки  за стоки штоштоштошто биле  биле  биле  биле подложениподложениподложениподложени    на обработка или преработка на обработка или преработка на обработка или преработка на обработка или преработка 
во  Алжир, Мароко,во  Алжир, Мароко,во  Алжир, Мароко,во  Алжир, Мароко, Тунис Тунис Тунис Тунис или Турција или Турција или Турција или Турција без да  без да  без да  без да се стекнатсе стекнатсе стекнатсе стекнат    со со со со преференцијален преференцијален преференцијален преференцијален 

статус на потекло статус на потекло статус на потекло статус на потекло     
 

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност 
со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата. 
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ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ    
за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка во  на обработка или преработка во  на обработка или преработка во  на обработка или преработка во Алжир, Мароко,Алжир, Мароко,Алжир, Мароко,Алжир, Мароко,    
ТунисТунисТунисТунис или Турција или Турција или Турција или Турција без да се стекнат со преференцијален стат без да се стекнат со преференцијален стат без да се стекнат со преференцијален стат без да се стекнат со преференцијален статус на потеклоус на потеклоус на потеклоус на потекло    

 
 
Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, 
изјавувам дека:  
 
1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Алжир, Мароко, Тунис или Турција се 
употребени во Алжир, Мароко, Тунис или Турција за производство на овие стоки: 
 

Опис на 
доставените 
стоки (1) 

Опис на 
употребените 
материјали без 
потекло 

Тарифен број на 
употребените 
материјали без 
потекло (2) 

Вредност на 
употребените 
материјали без 
потекло (2)(3) 

    
    
    

Вкупно  
 
 2. Сите останати материјали, употребени во Алжир, Мароко, Тунис или Турција при 
производство на овие стоки,  се со потекло од Алжир, Мароко, Тунис или Турција; 
 
3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Алжир, 
Мароко, Тунис или Турција во согласност со член 11 од Додатокот I на регионална 
Конвенција на пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло и се 
стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:  
 
 

Опис на доставените стоки  Вкупно додадена вредност стекната 
надвор од Алжир, Мароко, Тунис или 
Турција (4) 

  
  
  
 (Место и датум) 
  
  
  
 (Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето 

кое ја потпишува изјавата треба да биде означено со 
јасни букви) 

 
(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски 
документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не 
содржи еднаков дел на материјали без потекло. 



 262 

  
Пример:  
Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои 
се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на 
материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на 
друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се 
запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може 
правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични 
мотори. 

 
(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно 

 
Примери:  
Правилото кое се употребува за  облека од ex Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако 
производителот на таа облека  во Тунис, употребува ткаенина увезена од  Турција  која се добила со 
ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно,  за добавувачот од Турција да го наведе во 
својата изјава само материјалот без потекло  како “предиво “, без да е неопходно да ги наведува 
тарифниот број и вредноста на тоа предивото.  

 
Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во 
втората колона да наведе “прачки од железо”. Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која 
правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали 
без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло. 

 
 (3) Поимот “вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените 
материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата  цена која може со 
сигурност да се утврди платена за материјалите во Алжир, Мароко, Тунис или Турција. За секој вид на 
употребен материјал без потекло треба да се наведе точната вредост за единица мерка на стоката 
наведена во првата колона. 

 
(4) Под поимот”вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од 
Турција,    Алжир, Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. 
Вкупно додадената вредност стекната надвор од Турција,    Алжир, Мароко или Тунис мора точно да се 
наведе за единица мерка на стоката наведена во првата колона. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 263 

АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  ГГГГ        
 

ДолгорочнДолгорочнДолгорочнДолгорочнaaaa    изјава од изјава од изјава од изјава од додододобавувачбавувачбавувачбавувач за стоки  за стоки  за стоки  за стоки штоштоштошто биле  биле  биле  биле подложенподложенподложенподложенииии на обработка или  на обработка или  на обработка или  на обработка или 
преработка во  преработка во  преработка во  преработка во  Алжир, Мароко, Алжир, Мароко, Алжир, Мароко, Алжир, Мароко, ТунисТунисТунисТунис или Турција или Турција или Турција или Турција без да  без да  без да  без да се стекнатсе стекнатсе стекнатсе стекнат    со со со со 

преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло преференцијален статус на потекло     
 

Долгорочнaта изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена 
во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на 
изјавата. 
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ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ    
за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка во  на обработка или преработка во  на обработка или преработка во  на обработка или преработка во Алжир, Мароко, Алжир, Мароко, Алжир, Мароко, Алжир, Мароко, 
ТунисТунисТунисТунис или Турција или Турција или Турција или Турција без да се стекнат со преференцијален статус на потекло без да се стекнат со преференцијален статус на потекло без да се стекнат со преференцијален статус на потекло без да се стекнат со преференцијален статус на потекло    

 
 
Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно 
се испорачуваат на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1) изјавувам дека:  
 
1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од Алжир, Мароко, Тунис или Турција се 
употребени во Алжир, Мароко, Тунис или    Турција    за производство на овие стоки: 
 

Опис на 
доставените 
стоки (2) 

Опис на 
употребените 
материјали без 
потекло 

Тарифен број на 
употребените 
материјали без 
потекло (3) 

Вредност на 
употребените 
материјали без 
потекло (3)(4) 

    
    
    

Вкупно  
  
2. Сите останати материјали, употребени во Алжир, Мароко, Тунис или    Турција при 
производство на овие стоки,  се со потекло од Алжир, Мароко, Тунис или    Турција; 
 
3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од Алжир, 
Мароко, Тунис или    Турција во согласност со член 11 од Додатокот I на регионална 
Конвенција на пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло и се 
стекнале со следнава вкупно додадена вредност таму:  
 

Опис на доставените стоки  Вкупно додадена вредност стекната 
надвор од Алжир, Мароко, Тунис или    
Турција (5) 
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Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени  
од ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....( 6)  
 
Јас се обврзувам веднаш да го информирам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (1) , доколку 
изјавата престане да важи. 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

(Место и датум)  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата  

треба да биде означено со јасни букви)  
 

(1) Име и адреса на купувачот  
 
(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски документ, за кои 
се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не содржи еднаков дел на 
материјали без потекло. 
 
Пример:  
Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои се 
употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на материјалите без 
потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на друг. Во првата колона треба 
одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се запишат соодветни ознаки, посебно за секој 
модел, така да производителот на машините за перење може правилно да го утврди потеклото на своите производи 
во однос на употребените модели на електрични мотори. 
 
(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно 
 
Примери:  
Правилото кое се употребува за  облека од ex Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако 
производителот на таа облека  во Тунис, употребува ткаенина увезена од  Турција  која се добила со ткаење на 
предиво без потекло, се смета дека е доволно,  за добавувачот од Турција да го наведе во својата изјава само 
материјалот без потекло  како “предиво “, без да е неопходно да ги наведува тарифниот број и вредноста на тоа 
предивото.  
 
Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во втората 
колона да наведе “прачки од железо”. Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која правилото за потекло 
предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали без потекло, во третата колона е 
потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло. 
 
 (4) Поимот “вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените материјали без 
потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата  цена која може со сигурност да се утврди 
платена за материјалите во Алжир, Мароко, Тунис или    Турција . За секој вид на употребен материјал без потекло 
треба да се наведе точната вредост за единица мерка на стоката наведена во првата колона. 
 
(5) Под поимот”вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од Турција,    Алжир, 
Мароко или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената вредност 
стекната надвор од Турција,    Алжир, Мароко или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на стоката наведена 
во првата колона. 
 
(6) Вметни датуми. Периодот на важност на долгорочната изјава од добавувач, не треба да надминува 12 месеци, во 
согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е направена долгорочната 
изјава од добавувач.  
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АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  АНЕКС  ДДДД        
 

ИИИИзјава од зјава од зјава од зјава од додододобавувачбавувачбавувачбавувач за стоки  за стоки  за стоки  за стоки штоштоштошто биле  биле  биле  биле подложениподложениподложениподложени    на обработка или преработка на обработка или преработка на обработка или преработка на обработка или преработка 
во  ЕФТА држава во  ЕФТА држава во  ЕФТА држава во  ЕФТА држава илиилиилиили Тунис Тунис Тунис Тунис    без да без да без да без да се стекнатсе стекнатсе стекнатсе стекнат    со со со со преференцијален статус на преференцијален статус на преференцијален статус на преференцијален статус на 

потекло потекло потекло потекло     
 

Изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена во согласност 
со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на изјавата. 
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ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ    

за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка во  на обработка или преработка во  на обработка или преработка во  на обработка или преработка во ЕФТА држава илиЕФТА држава илиЕФТА држава илиЕФТА држава или    
ТунисТунисТунисТунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло без да се стекнат со преференцијален статус на потекло без да се стекнат со преференцијален статус на потекло без да се стекнат со преференцијален статус на потекло    

 
Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со приложениот документ, 
изјавувам дека:  
 
1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од ЕФТА држава или Тунис се 
употребени во ЕФТА држава или Тунис за производство на овие стоки: 

Опис на 
доставените 
стоки (1) 

Опис на 
употребените 
материјали без 
потекло 

Тарифен број на 
употребените 
материјали без 
потекло (2) 

Вредност на 
употребените 
материјали без 
потекло (2)(3) 

    
    
    

Вкупно  
 
 2. Сите останати материјали, употребени во ЕФТА држава или Тунис при 
производство на овие стоки,  се со потекло од ЕФТА држава или Тунис; 
 
3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од ЕФТА 
држава или Тунис во согласност со член 11 од Додатокот I на регионална Конвенција 
на пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло и се стекнале со 
следнава вкупно додадена вредност таму:  
 

Опис на доставените стоки  Вкупно додадена вредност стекната 
надвор од ЕФТА држава или Тунис (4) 

  
  
  

(Место и датум) 
 

 
 
(Адреса и потпис на доставувачот; името на лицето 
кое ја потпишува изјавата треба да биде означено со 
јасни букви) 

 
 
(1) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски 
документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не 
содржи еднаков дел на материјали без потекло. 

  
 
Пример:  



 268 

Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои 
се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на 
материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на 
друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се 
запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може 
правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични 
мотори. 

 
(2) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно 

 
Примери:  
Правилото кое се употребува за  облека од ex Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако 
производителот на таа облека  во Тунис, употребува ткаенина увезена од  ЕФТА држава која се добила со 
ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно,  за добавувачот од ЕФТА државата да го наведе 
во својата изјава само материјалот без потекло  како “предиво “, без да е неопходно да ги наведува 
тарифниот број и вредноста на тоа предивото.  

 
Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во 
втората колона да наведе “прачки од железо”. Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која 
правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали 
без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло. 

 
 (3) Поимот “вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените 
материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата  цена која може со 
сигурност да се утврди платена за материјалите во ЕФТА држава или Тунис. За секој вид на употребен 
материјал без потекло треба да се наведе точната вредост за единица мерка на стоката наведена во 
првата колона. 

 
(4) Под поимот”вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од ЕФТА 
држава или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената 
вредност стекната надвор од ЕФТА држава или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на 
стоката наведена во првата колона. 
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АНЕКС  Ѓ АНЕКС  Ѓ АНЕКС  Ѓ АНЕКС  Ѓ     
 

ДДДДолгорочнолгорочнолгорочнолгорочнaaaa    изјава од изјава од изјава од изјава од додододобавувачбавувачбавувачбавувач за стоки  за стоки  за стоки  за стоки штоштоштошто биле  биле  биле  биле подложениподложениподложениподложени на обработка или  на обработка или  на обработка или  на обработка или 
преработка во  ЕФТА држава или Тунис без да преработка во  ЕФТА држава или Тунис без да преработка во  ЕФТА држава или Тунис без да преработка во  ЕФТА држава или Тунис без да се стекнатсе стекнатсе стекнатсе стекнат    со со со со преференцијален преференцијален преференцијален преференцијален 

статус на потекло статус на потекло статус на потекло статус на потекло     
 

Долгорочнaта изјава од добавувач, чиј текст е даден подолу, мора да биде изготвена 
во согласност со забелешките. Сепак, забелешките не треба да се наведуваат на 
изјавата. 
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ДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧДОЛГОРОЧНА ИЗЈАВА ОД ДОБАВУВАЧ    
за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле за стоки што биле подложениподложениподложениподложени на обработка или преработка во ЕФТА држава или  на обработка или преработка во ЕФТА држава или  на обработка или преработка во ЕФТА држава или  на обработка или преработка во ЕФТА држава или 

Тунис без да се стекнат со префТунис без да се стекнат со префТунис без да се стекнат со префТунис без да се стекнат со преференцијален статус на потекло еренцијален статус на потекло еренцијален статус на потекло еренцијален статус на потекло     
 
Јас, долупотпишаниот, добавувач на стоките опфатени со овој документ, кои редовно 
се испорачуваат на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (1) изјавувам дека:  
 
1. Следниве материјали, кои не потекнуваат од ЕФТА држава или Тунис се 
употребени во ЕФТА држава или  Тунис за производство на овие стоки: 
 
 

Опис на 
доставените 
стоки (2) 

Опис на 
употребените 
материјали без 
потекло 

Тарифен број на 
употребените 
материјали без 
потекло (3) 

Вредност на 
употребените 
материјали без 
потекло (3)(4) 

    
    
    

Вкупно  
  
2. Сите останати материјали, употребени во ЕФТА држава или Тунис при 
производство на овие стоки,  се со потекло од ЕФТА држава или Тунис; 
  
3. Следниве стоки биле предмет на обработка или преработка надвор од ЕФТА 
држава или Тунис во согласност со член 11 од Додатокот I на регионална Конвенција 
на пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло и се стекнале со 
следнава вкупно додадена вредност таму:  
 

Опис на доставените стоки  Вкупно додадена вредност стекната 
надвор од ЕФТА држава или Тунис (5) 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 271 

 
Оваа изјава е валидна за сите наредни пратки на овие стоки испратени  
од ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....( 6)  
 
Јас се обврзувам веднаш да го информирам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (1) , доколку 
изјавата престане да важи. 
 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

(Место и датум)  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

(Адреса и потпис на доставувачот;  
името на лицето кое ја потпишува изјавата  

треба да биде означено со јасни букви)  
 

(1) Име и адреса на купувачот  
 
(2) Добавувачот мора јасно да ја наведе стоката, ако во фактурата, испратницата или други трговски 
документ, за кои се приложува оваа изјава, се наоѓа различен вид на стока или таков вид на стока, која не 
содржи еднаков дел на материјали без потекло. 

  
Пример:  
Приложениот документ се однесува на различни модели на електромотори од тарифниот број 8501, кои 
се употребуваат за изработка на машини за перење од тарифен број 8450. Природата и вредноста на 
материјалите без потекло користени во производството на овие мотори се разликува од еден модел на 
друг. Во првата колона треба одвоено да се означат тие модели, а во останатите колони треба да се 
запишат соодветни ознаки, посебно за секој модел, така да производителот на машините за перење може 
правилно да го утврди потеклото на своите производи во однос на употребените модели на електрични 
мотори. 

 
(3) Податоците предвидени за оваа колона се пополнуваат само доколку е тоа потребно 

 
Примери:  
Правилото кое се употребува за  облека од ex Глава 62 , дозволува употреба на предиво без потекло. Ако 
производителот на таа облека  во Тунис, употребува ткаенина увезена од  ЕФТА држава  која се добила со 
ткаење на предиво без потекло, се смета дека е доволно,  за добавувачот од ЕФТА дрвжавата да го наведе 
во својата изјава само материјалот без потекло  како “предиво “, без да е неопходно да ги наведува 
тарифниот број и вредноста на тоа предивото.  

 
Производител, кој изработува железо од тарифниот број 7217, од прачки од железо без потекло, мора во 
втората колона да наведе “прачки од железо”. Ако таа жица се користи за изработка на машина, за која 
правилото за потекло предвидува процентуално ограничување на вредноста на употребените материјали 
без потекло, во третата колона е потребно да се наведе вредноста на прачките без потекло. 
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 (4) Поимот “вредност на материјалите " значи царинска вредност во времето на увоз наупотребените 
материјали без потекло , или ако истата не е позната и не може да се утврди, првата  цена која може со 
сигурност да се утврди платена за материјалите во ЕФТА држава или Тунис . За секој вид на употребен 
материјал без потекло треба да се наведе точната вредост за единица мерка на стоката наведена во 
првата колона. 

 
(5) Под поимот”вкупно додадена вредност " се подразбираат сите трошоци акумулирани надвор од ЕФТА 
држава или Тунис, вклучувајќи ја и вредноста на сите материјали додадени таму. Вкупно додадената 
вредност стекната надвор од ЕФТА држава или Тунис мора точно да се наведе за единица мерка на 
стоката наведена во првата колона. 

 
(6) Вметни датуми. Периодот на важност на долгорочната изјава од добавувач, не треба да надминува 12 
месеци, во согласност со условите утврдени од страна на царинските органи на земјата каде што е 
направена долгорочната изјава од добавувач.  
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