ОДЛУКИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СТОКИ ДОНЕСЕНИ ОД КОМИТЕТОТ НА
ХАРМОНИЗИРАН СИСТЕМ
Табелата подолу ги содржи одлуките за распоредување на специфични стоки донесени од страна на Комитетот на
Хармонизиран систем на 5 6- та Седница,
Седница со нивните соодветни ХС шифрирани ознаки, опис на стоката и
образложение за правниот основ.

ХС КОМИТЕТ 5 6 СЕСИЈА
Реден
број
1.

Опис на стоката
Риба сипа (Sepia officinalis) во прав, добиена со постапка на
сушење со замрзнување на свежата риба. Наменета е за
употреба при приготвување на прехрамбени производи.

2.

Прашкаст алкохол во вид на сув бел прав добиен со спрејсушење на мешаница составена од етил алкохол (30,5%) и
декстрин (69,5%), со содржина на влага од 2,5 (± 1,5)%
тежински. Декстринот во прав има улога на носител, кој ги
инкапсулира молекулите на вода во алкохолот при спреј –
сушењето. Спакуван е во ламинирано алуминиумско
пакување, лесно растворлив во вода, наменет за
подготвување на грицки, премикси, пијалоци, супи,
преработена морска храна и добиточна храна, подготвени
оброци, кисели краставички, варена храна во соја сос,
обработени земјоделски култури, храна и друго.

3.

Засладен течен крем со боја на крем, кој може да се користи
во пекарство како замена за шлаг крема за декорација и
полнење на колачи, мусови (mousses), итн. Производот може

Распоредување
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Образложување
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Основни правила 1 и 6

да се мати (зголемувајќи го волументот најмалку за 350%)
Спакуван е во тетра пакување од 1 литар.
Пероксикетали (Peroxyketals)
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Течен малитол
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6.

Раствор на модифицирани алкидни смоли во вајтшпирт кој
се користи во производство на средства за лакирање или
боење ( на пример, како врзувачка компонента, како
декоративна граѓа, или за подобрување на составот на
средства за лакирање или боење). Содржината на алкохолот
во производот изнесува: 93,98% тежински, при што
содржината на алкидни смоли изнесува 6,05% тежински.
Препаратот е спакуван во метални буриња од 200 литри, или
рефусно во камионски или железнички цистерни.

3208 10

Основно
правило
1
(Забелешка 4 кон Глава
32) и 6

7.

Раствор на модифицирани алкидни смоли во вајтшпирт кој
се користи во производство на средства за лакирање или
боење ( на пример, како врзувачка компонента, како
декоративна граѓа, или за подобрување на составот на
средства за лакирање или боење). Содржината на алкохолот
во производот изнесува: 98,40% тежински, при што
содржината на алкидни смоли изнесува 1,60% тежински.
Препаратот е спакуван во метални буриња од 200 литри, или
рефусно во камионски или железнички цистерни.

3208 10

8.

Раствор на модифицирани алкидни смоли во вајтшпирт кој
се користи во производство на средства за лакирање или
боење (на пример, како врзувачка компонента, декоративна
граѓа, или за подобрување на составот на средства за
лакирање или боење). Содржината на алкохолот во

Основно
правило
1
(Забелешка 4 кон Глава
32) и 6

производот изнесува: 98,88% тежински, при што содржината
на алкидни смоли изнесува 1,12% тежински. Препаратот е
спакуван во метални буриња од 200 литри, или рефусно во
камионски или железнички цистерни.
3302 90

Основно
правило
1
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9.

Производ кој се употребува како суровина во производството
на парфеми, тоалетни води тоалетни производи, со следниот
состав (% тежински):
-етил алкохол (со алкохолна јачина по волумен 96,1% вол.)
99,47;
-миризливи супстанции 0,5;
-Diethyl Phthalate 0,02;
-Брилијантно зелена 0,003.

Одделно распоредување
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10.

Дводелна облека за жени, за малопродажба која се состои
од:
-парче облека со долги ракави од лесна плетена ткаенина
(87% полистер и 13% еластин) направено да го покрие горниот
дел од телото без крагна. Краевите на ракавите и облеката се
порабени;
- парче облека од лесна плетена ткаенина (87% полистер и 13%
еластин) направено да го покрие долниот дел од телото.
Секоја ногавица е со должина до глуждот и е порабена.
Облеката има еластичен појас.
Носач за дете, направен така што детето се носи во седечка
положба на грбот од возрасен човек. Конструкцијата е
направена од тенка рамка, со потполно обложен грбен дел
како потпорна точка за безбедност. Тој наликува на ранец
или торба, но сепак отварањето на главната преграда
покажува дека е носач за деца. Кога детето сака да излезе од
носачот, тој може да се затвори и да се носи како ранец.
Максималната тежина на носење е 20 кг и има отворен
простор за седнување, два џеба за намирници и настрешница

6307 90

11.

6109 90

6104 63

Основни
правила
1,
(Забелешка 7 (ѓ) од Оддел
XI), 3 (b) и 6.

за заштита од временските услови која може да се отстрани.
Се состои од алуминиумска рамка со анатомско обликувано
текстилно седиште (кое е закачено на рамката), обложени
прерамки, и ремен за колковите, сигурносна точка (отвор во
подножјето на носачот во кој корисникот може да го стави
стапалото на детето за да го имобилизира во носачот),
безбедносен појас, перниче за лице кое може да се извади,
рачки и различни прегради за држење на предмети потребни
за детето.
6307 90

12.

Носач за бебе, (100% памучна ткаенина од надворешната
страна и постава од 100% памучен сатен) направен за носење
на дете кое расте од новороденче до максимална тежина од
20 кг. Производот е составен од цврст ремен и обложени
прерамки за поудобно носење на поголемо дете. Цврстиот
ремен овозможува потпирање на тежината на детето на
колковите на човекот-носач, со што се избегнува
оптеретување на грбот и рамениците. Носачот може да се
носи на четири начини, како преден носач со детето свртено
нанапред и наназад, и како носач на колк. А може да се
преправи и во носач на грб.

Основни
правила
1,
(Забелешка 7 (ѓ) од Оддел
XI) и 6.

6912

Основни правила 1 и 3(б)

13.

Топка за перење алишта која се состои од два пластични
перфорирани дела кои се спојуваат и формираат топка која
содржи два магнета и четири мали керамички „топчиња“
(перли), со различна големина и боја. Наведениот производ е
наменет за употреба во машини за перење, за чистење на
облека со физички процес.

8419 39

14.

Испарувач и сушара, како интегрален систем, за
процесирање на мокар отпад добиен во процесот на
дестилација на алкохол. Со оваа опрема се добива DDGS
(Dried Distillers Grains with Solubles), секундарен продукт
добиен при дестилација на етил алкохол. Линијата

Основно правило 1
(Забелешка 4 кон Оддел
XVI) и 6.

произведува 5530 kg/h DDGS. Компонентите на системот се
презентирани заедно во расклопена состојба.
9403 20

Основно
правило
1
(Забелешка 2 кон Глава
94) 2 (а) и 6.

15.

Аудио/видео поден сталак (со димензии (В x Ш x Д): 195 cm
(76,8 инчи) x 88,9 см (35 инчи) x 68.6 см (27 инчи)) за телевизори
со рамен екран (плазма и LCD) направен од алуминиум, исто
така, познат како конференциска ТВ количка, која може да
се користи во конференциски сали, училници, сали за
состаноци, соби за обука, саеми, маркетинг настани, итн. Тој
се состои од основа на четири тркалца (од кои две може да се
блокираат), телескопски вертикален столб во вид на цевка,
со држач за монтажа на рамниот екран и полица за камера
со можност за прилагодување на висината на врвот на
столбот и полица за аудио/видео опрема во долниот дел на
столбот. Сталакот во чии канали може да се сместат кабли,
може да се подесува на сакана височина. Сталакот е
направен за да може на него да се закачи тв панел од 40-60
инчи (101,6-152,4 см) и 100 либри (45 кг), и е опремен со
механизам за навалување и вртење за да може да се
позиционира тв панелот од секој агол и насока
(хоризонтална или вертикална). Сталакот е презентиран во
расклопена состојба.

9403 20

Основно
правило
1
(Забелешка 2 кон Глава
94) 2 (а) и 6.

16.

Аудио/видео поден сталак за телевизор со рамен екран
(плазма или LCD) (целосна висина: 71 инчи (180,3 см)), наречен
„количка за широк телевизор“, направен од челик и
издржлива конструкција. Направен е да држи телевизор со
рамен екран од 42 инчи (106,7 см) и тежина од 150 либри (68
кг). Се состои од метална конструкција на четири тркалца (од
кои две може да се блокираат), три фиксни полици (на врвот
во средина и на дното) и две полици на извлекување.
Најгорната полица која е обрабена со гумена подлога, има
вграден двоен држач за телевизорот со рамен екран кој може

да се наклонува и вертикално да се поместува на различна
височина. Држачите се поставени на висина од 29 инчи (73,7
см) со вградени пороводници на кабли и има можност за
подесување на висината на растојание од 1 инч (2,54).
Најгорната и средната полица се со димензии 32 инчи (81,3
см) широчина и 18 инчи (45,7 см) длабочина. Најдолната
полица има димензии 32 инчи (81,3 см) широчина и 24 инчи
(61 см) длабочина. Фиксините полици имаат капацитет за 150
либри (68 кг). Полиците кои се извлекуваат кои се наоѓаат
под најгорната полица имаат димензии 9,25x15,5 инчи
(23,5x39,4 см) и 12,75x15,5 инчи (32,4x39,4 см), соодветно и
секоја има капацитет од 20 либри (9 кг). Тој е опремен со
четири излезна заштитна електрична склопка и 20 фитен (6
метри) кабел и намотка за кабел. Сталакот е презентиран во
расклопена состојба.

17.

Хоп топки дизајнирани за поттикнување на координацијата
и рамнотежата кај деца, со комбинирање на забава и здрава
моторна активност. Безбедноста на движењата се
контролира со помош на мека дршка, која е направена од
истиот материјал како и топките. Хоп топките може да се
вклучат како дел од програмите за моторни активности, за
изведување на вежбите кај кои се користи дршка. Се
произведуваат во три големини со дијаметар 45 см, 55 см и 66
см. Препорачана максимална тежина е 45 кг, 70 кг и 90 кг,
соодветно.

9506 91

Основно правило 1, 3 (в) и
6.

