
Врз основа на член 179 став 14, член 183 став 9, член 184 став 9 и член 185 став 9 од За-
конот за животна средина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 53/2005), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана на 1.09.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА НАДОМЕСТОК 
ПРИ ПРОМЕТ, УВОЗ/ИЗВОЗ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука поблиску се определуваат производите за кои се плаќа надоместок при 
промет, увоз/извоз според член 179, 183, 184 и 185 од Законот за животна средина (во на-
тамошниот текст: Законот). 

 
Член 2 

Надоместокот во смисла на член 179 од Законот се пресметува и наплатува при увозот 
на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа и 
тоа за: 

 
1. за производите од став (7) точка 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според Номенклатурата 
на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1. 87 02 10 19 00 Моторни возила за превоз на десет или повеке лица 

вклчувајки го и возачот: 
-со клипен мотор со внатрешно согорување на пале-
ње со помош на компресија (дизел или полудизел) со 
зафатнина на цилиндер што надминува 2500 см3: 
-употребувани   

2. 8702 10 99 00 Моторни возила за превоз на десет или повеке лица 
вклчувајки го и возачот: 
-со клипен мотор со внатрешно согорување на пале-
ње со помош на компресија (дизел или полудизел) со 
зафатнина на цилиндер што не надминува 2500 см3: 
-употребувани 

3. 87 02 90 19 00 Моторни возила за превоз на десет или повеке лица 
вклчувајки го и возачот: 
- други : 
- со кл;ипен мотор со внатрешно согорување со пале-
ње со помош на свеќички со зафатнина на цилиндер 
што надминува 2800 см3: 
-употребувани 

4. 8702 90 39 00 Моторни возила за превоз на десет или повеке лица 
вклчувајки го и возачот: 
- други : 
- со кл;ипен мотор со внатрешно согорување со пале-
ње со помош на свеќички со зафатнина на цилиндер 
што не надминува 2800 см3: 
-употребувани 
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2. за производите од став (7) точка 2) алинеја 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 21 90 00 Патнички автомобили и други моторни возила глав-

но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор  со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мотор) со внатрешно сого-
рување со палење со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот што не надминува 
1000см3: 
- употребувани 

 
3. за производите од  став (7) точка 2) алинеја 2: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 22 90 00 Патнички автомобили и други моторни возила глав-

но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор  со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мотор) со внатрешно сого-
рување со палење со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот што надминува 
1000см3, но не надминува 1500см3: 
- употребувани 

 
4. за производите од  став (7) точка 2) алинеја 3: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 23 90 10 Патнички автомобили и други моторни возила главно 

конструирани за превоз на лица, (освен возилата од та-
рифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за ком-
биниран превоз на лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за трки: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други возила со клипен мотор  со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мотор) со внатрешно сого-
рување со палење со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот што надминува 
1500см3, но не надминува 3000см3³ : 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндарот што надминува 
1500см3, но не надминува 2000см3;  

2. 8703 23 90 20 Патнички автомобили и други моторни возила глав-
но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќИимоторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор  со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мотор) со внатрешно сого-
рување со палење со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот што надминува 
1500см3, но не надминува 3000см3³ : 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндарот што надминува 
2000см3, но не надминува 2500см3;  

3. 8703 23 90 90 Патнички автомобили и други моторни возила глав-
но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
други возила со клипен мотор  со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мотор) со внатрешно сого-
рување со палење со помош на свеќички: 
со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500см3, 
но не надминува 3000см3³ : 
употребувани: 
со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500см3, 
но не надминува 3000см3; 

 
5. за производите од  став (7) точка 2) алинеја 4: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 24 90 00 Патнички автомобили и други моторни возила глав-

но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот што надминува 
3000см3,: 
- употребувани 

 
6. за производите од  став (7) точка 3) алинеја 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 31 90 10 Патнички автомобили и други моторни возила глав-

но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел): 
- употребувани: 
со зафатнина на цилиндар што не надминува 1000 см3 

2. 8703 31 90 90 Патнички автомобили и други моторни возила глав-
но конструирани за превоз на лица, (освен возилата 
од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила 
за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот ка-
раван, комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел): 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 1000 см3 
но не надминува 1500 см3, 

 
7. за производите од  став (7) точка 3) алинеја 2: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 32 90 10 Патнички автомобили и други моторни возила главно 

конструирани за превоз на лица, (освен возилата од 
тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за трки: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 1500 см3 
но не надминува 2500 см3, 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 1500 см3 
но не надминува 2000 см3, 

2. 8703 32 90 90 Патнички автомобили и други моторни возила главно 
конструирани за превоз на лица, (освен возилата од та-
рифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за ком-
биниран превоз на лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 1500 см3 
но не надминува 2500 см3, 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 2000 см3 
но не надминува 2500 см3, 

 
8. за производите од  став (7) точка 3) алинеја 3: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 33 901 0 Патнички автомобили и други моторни возила главно 

конструирани за превоз на лица, (освен возилата од та-
рифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за ком-
биниран превоз на лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см3  
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см3 
но не надминува 3000 см3, 

2. 8703 33 90 90 Патнички автомобили и други моторни возила главно 
конструирани за превоз на лица, (освен возилата од та-
рифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за ком-
биниран превоз на лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за трки: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување со палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см3  
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што надминува 3000 см3, 

 
9. за производите од  став (7) точка 4) алинеја 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 21 39 00 Моторни возила за превоз на стоки: 

- други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на компресија (дизел и полудизел): 
- со бруто маса што не надминува 5т,  
- друго: 
- со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 
2500 см3 
употребувани 

2. 8704 21 99 00 Моторни возила за превоз на стоки: 
- други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на компресија (дизел и полудизел): 
- со бруто маса што не надминува 5т: 
- друго: 
- со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 
2500 см3 
- употребувани 

 
10. за производите од  став (7) точка 4) алинеја 2: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 22 99 00 Моторни возила за превоз на стоки: 

- други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на компресија (дизел и полудизел): 
- со бруто маса што надминува 5т, но не надминува  
20т: 
- друго: 
- употребувани 
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11. за производите од  став (7) точка 4) алинеја 3: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 23 99 00 Моторни возила за превоз на стоки: 

- други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на компресија (дизел и полудизел): 
- со бруто маса што надминува надминува  20т: 
- друго: 
- употребувани 

 
12. за производите од  став (7) точка 5) алинеја 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 31 39 00 Моторни возила за превоз на стоки: 

-други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички: 
- со бруто маса што не надминува 5т: 
- друго: 
- со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 
2800 см3  
- употребувани 

2. 8704 31 99 00 Моторни возила за превоз на стоки: 
- други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички: 
- со бруто маса што не надминува 5т: 
- друго: 
- со мотор со зафатнина на цилиндар што не надми-
нува 2800 см3 
- употребувани 

 
13. за производите од  став (7) точка 5) алинеја 2: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 32 99 00 Моторни возила за превоз на стоки: 

- други со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички: 
- со бруто маса што надминува 5т: 
- друго: 
- употребувани 
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Член 3 
Надоместокот во смисла на член 183 од Законот се пресметува и наплатува при проме-

тот и увозот на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царин-
ската тарифа и тоа: 

 
1. за производите од  став (1) алинеја 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2402 20 Цигари што содржат тутун 

 
 
2. за производите од  став (1) алинеја 2: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската 

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2402 10 00 00 Пури и цигарилоси и што содржат тутун 

 
Член 4 

Надоместокот во смисла на член 184 од Законот се пресметува и наплатува при проме-
тот и увозот на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царин-
ската тарифа и тоа: 

1. за производите од став (1) точка 1) алинеја 1: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 11 31 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-

нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла; Авио-бензин; 
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2. 2710 11 51 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла:  
- што надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron) помал од 98. 

3. 2710 11 59 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла:  
- Што надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron) од 98 или поголем; 

 
2. за производите од  став (1) точка 1) алинеја 2: 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 11 41 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-

нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла;  
- Друго со содржина на олово:  
- Што не надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron)помал од 95 

2. 2710 11 45 00 масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла:  
- Друго со содржина на олово: 
- Што не надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron)помал од 95 или поголем , но 
помал од 98.  

3. 2710 11 49 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменоз-
ни минерали освен сурови, производи на друго место 
неспоменати или опфаѕени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали ако овие масла претствуваат основни 
состојки на овие производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови и производи на друго ме-
сто неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% 
или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие производи освен отпадочни мас-
ла: 
- Друго со содржина на олово: 
- Што не надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron) од 98 или поголем. 
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3. за производите од  став (1) точка 2): 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 19 41 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменоз-

ни минерали освен сурови, производи на друго место 
неспоменати или опфатени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали ако овие масла претствуваат основни 
состојки на овие производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови и производи на друго ме-
сто неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% 
или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие производи освен отпадочни мас-
ла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што не надминува 0,05% по 
маса. 

2. 2710 19 45 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфаѕени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што надминува 0,05% по 
маса но не надминува 0,2% по маса. 

3. 2710 19 49 10 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменоз-
ни минерали освен сурови, производи на друго место 
неспоменати или опфаѕени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали ако овие масла претствуваат основни 
состојки на овие производи; отпадочни масла: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови и производи на друго ме-
сто неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% 
или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие производи освен отпадочни мас-
ла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што надминува 0,2% по ма-
са: 
- со содржина на сулфур што надминува 0,2% по ма-
са но не надминува 0,3% по маса. 

4. 2710 19 49 90 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменоз-
ни минерали освен сурови, производи на друго место 
неспоменати или опфаѕени кои содрЖат по маса 70% 
или повеЌе масла од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали ако овие масла претствуваат основни 
состојки на овие производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла;  
-Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што надминува 0,2% по ма-
са: 
- со содржина на сулфур што надминува 0,3% по ма-
са. 

 
4. за производите од  став (1) точка 3): 
 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 19 61 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-

нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што не надминува 1% по 
маса. 

2. 2710 19 63 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменоз-
ни минерали освен сурови, производи на друго место 
неспоменати или опфатени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали ако овие масла претствуваат основни 
состојки на овие производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што надминува 1% по маса 
но недминува 2% по маса. 

3. 2710 19 65 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-
нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфаѕени кои содрЖат по 
маса 70% или повеЌе масла од нафта или масла до-
биени од битуменозни минерали ако овие масла 
претствуваат основни состојки на овие производи; 
отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур по маса што надминува 2% 
но не надминува 2,8% по маса. 
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Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
4. 2710 19 69 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од битуме-

нозни минерали освен сурови, производи на друго 
место неспоменати или опфатени кои содржат по ма-
са 70% или повеќе масла од нафта или масла добие-
ни од битуменозни минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали освен сурови и производи на дру-
го место неспоменати или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго; 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што надминува 2,8% по ма-
са. 

 
Член 5 

Надоместокот во смисла на член 185 став 1 од Законот за пластика и пластични произ-
води се пресметува и наплатува при промет и увоз на производите кои се распоредуваат 
во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:  

 
Реден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 3923 21 Вреќи и кеси од полимери на етилен 
2. 3923 29 Вреќи и кеси од други пластични маси 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен вес-
ник на Република Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2006 година. 

 
         Бр. 19-3203/1                          Претседател на Владата 
1 септември 2005 година        на Република Македонија, 
             Скопје                  д-р Владо Бучковски, с.р. 
 


