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Прочистувач на воздух кој автоматски
ги детектира и уништува штетните ПМ
честици во воздухот. Согласно
доставените документи апаратот е со
димензии 359 х 240 х 558 мм, моќност
8421 39 25
16/01/2018 15/01/2021
16/01/2018 11-60 W, напон 220-240 V и ефективна
00
област на прочистување 24-41 м².
Прочистувањето на воздухот се врши
со помош на филтри (AC FY2420 и
HEPA FY2422) и истите можат да се
заменат.
Печатар со катер кој печати со метод
на инк џет систем за печатење
директно на ПВЦ фолија и истата ја
сече. Согласно доставените податоци
производот ги има следните
карактеристики: максимална ширина за
печатење 1610 мм, печати во боја со
користење на солвентни бои и метод на
8443 32 10
16/01/2018 15/01/2021
16/01/2018 печатење со користење на топлина за
00
пренос на бои, можност за поврзување
со компјутер преку УСБ 2.0 и
поврзување во мрежа преку ЛАН
порта, непречено печатење преку
употреба на MCT, NCU и NRS
технологии, брзина на печатење до 56,2
м² на час, резолуција на печатење до
1440dpi.
Производот претставува подлога за
игра составена од различни
интерактивни играчки наменети за
анимирање на бебиња. Подлогата е
составена од мек текстилен материјал,
9503 00 99
16/01/2018 15/01/2021
16/01/2018 рамка на која се прикачени играчки во
00
форма на животни и други облици,
електронско пијано во форма на дрво
на кое се прикачени четири светилки и
вклучува 6 песни и 40+ мелодии и
кратки звуци.
16/01/2018 16/01/2021 8443 32 10 16/01/2018 Согласно доставените податоци

00

производот претставува ЛЕД УВ
инкџет принтер, кој печати со метод на
пиезоелектричен инк џет систем на
печатење. Предметниот печатач е со
висок формат и високи перформанси
развиени со користење на
концентрираните инкџетски
технологии за квалитетно печатење со
максимална ширина од 3,2 m. и
максимална брзина на печатење: 110
m2 / h.Има можност за истовремено
печатење на две ролни. Користи 4 бои
за скоро сите медиуми вклучувајки
ПВЦ и други материјали. Можност за
поврзувањесо компјутер преку УСБ 2.0
мрежа преку ЛАН порта .

Согласно доставените документи,
производот претставува торба за
4202 92 98
пакување на перници со лого. Торбата
16/01/2018 16/01/2021
16/01/2018
00
е произведена од ткаенина - 100 %
памук, со рачки од истата ткаенина и
пластичен патент затворувач.
Согласно доставените документи и
мостра, производот претставува торба
за пакување на
перници/јоргани/прекривки. Торбата е
изготвена од три слоја ткаенина и тоа:
горен слој 100% полиестер, долен слој
4202 99 00
од неткаен текстил полипропилен, а во
16/01/2018 16/01/2021
16/01/2018
00
средишниот дел тенок слој од полнеж –
полиестер, сите три слоја меѓусебно се
пинсонично поврзани. Предната страна
на торбата – лицето претставува лист
од транспарентна пластична фолија, а
торбата се затвара со пластичен патент
затворувач.
Согласно доставените документи и
мостра, производот претставува торба
за пакување на
перници/јоргани/прекривки. Лицето на
4202 99 00
16/01/2018 16/01/2021
16/01/2018 торбата е изготвена од пластична
00
фолија (поливинил хлорид ПВЦ),
додека задната страна е изготвена од
неткаен текстил полипропилен со
рачки од јаже/врвци од истиот

материјал. Торбата се затвара со
пластичен патент затворувач.
Додаток во исхрана во форма на
течност изотвенa од: вода; фруктоза;
сок од јаболко; сок од малини; екстракт
од хидроглицерин од: бобинки, семки
од морков, крес, бермудска трева,
листови од коприва, листови од спанаќ;
комбинација на комплекс од железо:
микрокапсулиран железен пирофосфат
(малтодекстрин, железен пирофосфат,
2106 90 98
18/01/2018 17/01/2021
18/01/2018
00
емулзификатори, натриум хлорид);
аскорбинска киселина (витамин Ц);
лакроферин, фолна киселина (витамин
В₉); згуснувач: натриум
карбоксиметил целулоза; арома;
конзерванс: калиум сорбат; ликопен од
домати. Производот е пакуван во мали
шишенца од 10 мл (20 х 10 мл во едно
пакување).
Гел перниче за навлака како дел за
пришивање на преден дел од навлака за
перница. Преку гел перничето е
6307 90 98
пришиена мрежа од полиестер и околу
16/01/2018 15/01/2021
16/01/2018
00
истото ткаенина од полиестер, која се
пришива како преден дел на перница,
која потоа се полни со полиестер и се
зашива.
Бетонско железо во прачки за бетонски
7214 20 00
оплати, со вдлабнатини, жлебови и
16/01/2018
16/01/2018 15/01/2021
00
други деформации добиени за време на
валањето.
Монтажен термоблок за инстант
загревање на вода за кафемати во кои
водата се грее додека поминува низ
ваквиот проточен термоблок греач.
Грејачот е со моќност од 1400 W,
8516 10 11
вметнат во цевка од нискојаглероден
16/01/2018 15/01/2021
16/01/2018
00
челик обложен со бакар и уште една од
нерѓосувачки челик, низ кој со пумпа
се вбризгува вода. На краевите греачот
е со конектори за поврзување со
електрична енергија и истиот е наменет
за вградување во кафемати.

Минерално ѓубриво со содржина од
макробиоген хранлив елемент азот од
3102 90 00
06/02/2018 06/02/2021
06/02/2018 40.47%. Производот е со цврста
00
гранулатна структура со зелена боја, во
оригинално пакување од 25 кг.
Биостимулатор за развој на растенијата
со содржина на цинк од 15% во форма
на комплексна мешавина во хелатирана
2922 49 85
форма со ЕДТА (ethylenediamine
06/02/2018 06/02/2021
06/02/2018
00
tetraacetic acid). Производот е во
прашкаста форма со бела боја во
оригинално картонско пакување од 1
кг.
Функционална смеса за производство
ан емулгирани производи во месна
индустрија со состав: соин протеински
изолат 67%, соини фибри 30%, рикотел
2106 10 20
06/02/2018 05/02/2021
06/02/2018 84163 (карагенан) 1%,
00
карбоксиметилцелулоза 1% и
компирови фибри 1%. Производот се
пакува во хартиени вреќи со внатрешен
слој од полиетилен.
Песок од згура од топење бакар,
синтетички минерал за пескарење,
абразив, произведен со гранулација во
вода, сушење и просејување, со или без
механички процес на кршење, ситнење,
06/02/2018 05/02/2021 2621900000 06/02/2018
од згура, која потекнува од топење на
бакарна руда. Во основа е железно
силикатна згура, со содржина на
железо оксид, во форма на песок со
гранулација од 0,3-2,5 мм.
Апарат за навлажнување на воздух
опремен со контролно копче за
регулирање на брзината на
навлажнување на две нивоа. Согласно
доставените документи апаратот е
наменет за употреба во домаќинството,
8509 80 00
07/02/2018 06/02/2021
07/02/2018 димензии 249 х 249 х 339 мм, напон
00
220-240 V, ефективна област на
навлажнување 25 м² и капацитет на
садот за вода 2 л. Навлажнувањето на
воздухот се врши со помош на филтер
HU4102 и истиот се заменува на
одреден период.

Производот претставува клопка за
глувци во форма на картонска табла на
3808 99 10
06/02/2018 05/02/2021
06/02/2018 која е нанесен лепак со следниот
00
состав: полиизобутилен 80% и нафтени
смоли 20%.
Течно минерално ѓубриво кое ги
содржи основните макробиогени
елементи азот и калиум, наменето за
3105 10 00
06/02/2018 05/02/2021
06/02/2018 потребите во исхраната на
00
земјоделските култури. Производот е
во оригинално пакување во пластична
боца од 2,5 литри.
Биостимулатор за развој на
растенијата, со содржина на цинк од
15% во форма на комплексна
2922 49 85
06/02/2018 мешавина во хелатирана форма со
06/02/2018 05/02/2021
00
ЕДТА (ethylenediamine tetraacetic acid).
Производот е во прашкаста форма со
бела боја и во пакување од 25 кг.
Согласно доставените документи и
мостра производот претставува торба
за пакување на перници изработена од
следните материјали: лицето на
торбата е изработена од пластична
4202 99 00
фолија (поливинил хлорид ПВЦ),
06/02/2018 05/02/2021
06/02/2018
00
додека задната страна е изготвена од
ткаенина 100% полиестер ламинирана
со неткаен текстил. Рачките на торбата
се изработени од јаже (врвца) и се
затвора со пластичен патент
затворувач.
Согласно доставените податоци
производот претставува комбиниран
апарат за прочистување и
навлажнување на воздухот.
Производот има моќност на фино
филтрирање на ултрафини честички од
8509 80 00
прашина, полен, гасови, бактерии и
06/02/2018 06/02/2021
06/02/2018
00
вируси со големина >0,00002мм.
Производителот користи VitaShield IPS
Tehnology за филтрирање и NANO
CLOUD програма за навлажување.
Согласно доставените документи
апаратот е со димензии (WхDхH)
210х365х605мм, тежина од 8.3кг,

моќност 60W, напон од од 220-240V и
ефективна област на прочистување од
43м2. Прочистувањето и
навлажувањето на воздухот се врши со
помош на филтри HEPA filter AC4158 /
Humidification filter AC4155.
Согласно составените документи,
производот претставува маст за
подмачкување на база на минерално и
рафинирано масло со процентно
учество 80% и згусната со комплексен
2710 19 99
литиумски сапун, антиоксидантни
15/02/2018 14/02/2021
15/02/2018
00
адитиви, полимери и модификатори на
вискозитет. Производот е наменет
против триење, рѓа и екстремни
притисоци за лежишта, спојки,
зглобови и сл. Производот е пакуван во
метални буриња од 25 килограми.
Согласно составените документи,
производот претставува мешавина од
нафтени и парафински минерални
масла згуснати со комплексен
литиумски сапун, антиоксидантни
2710 19 99
адитиви, полимери и модификатори на
15/02/2018 15/02/2021
15/02/2018
00
вискозитет. Наменета е против триење,
рѓа и екстремни притисоци за
лежишта, спојки, зглобови и сл. На
температура од -28°С до +205°С.
Производот е пакуван во метални
буриња од 25 килограми/литри
Согласно составените документи и
мостра, производот претставува бела
текстилна ткаенина од 100% памук, на
чија површина од едната страна е
нанесен термопластичен слој (лепак),
5903 90 10
15/02/2018 15/02/2021
15/02/2018 видлив со голо око кој е способен да
00
обезбеди врска со други ткаенини со
примена на топлина и притисок.
Согласно техничката спецификација,
текстилната ткаенина е спакувана во
ролни со ширина од 112 см .
Доставената мостра претставува бела
5903 90 10
текстилна ткаенина на чија површина
15/02/2018 14/02/2021
15/02/2018
00
од едната страна е нанесен
термопластичен слој (лепак), видлив со

голо око и способен да обезбеди врска
со други ткаенини или материјали со
примена на топлина и притисок.
Согласно доставената техничка
спецификација, текстилната ткаенина е
спакувана во ролни со ширина од 112
см, изработена од 100% памук.
Доставената мостра претставува бела
текстилна ткаенина на чија површина
од едната страна е нанесен
термопластичен слој (лепак), видлив со
голо око и способен да обезбеди врска
5903 90 10
21/02/2018 со други ткаенини или материјали со
21/02/2018 20/02/2021
00
примена на топлина и притисок.
Согласно доставената техничка
спецификација, текстилната ткаенина е
спакувана во ролни со ширина од 112
см, изработена од 100% памук.
Согласно доставените документи и
мостра, производот претставува
електронско интегрирано коло
наменето за управување со функциите
на кафематот. Производот е составен
8542 31 90
27/02/2018 26/02/2021
27/02/2018 од пасивни и активни елементи како:
00
кондензатор, диоди, процесор,
резистор, транзистор, триак, кабел,
приклучоци и други елементи
соединети на една изолациона подлога
од керамика.
Производот претставува сет составен
од 5 мали кутии со маса за моделирање
во различни бои и пластични фигури за
9503 00 70
моделирање во различни форми,
01/03/2018 28/02/2021
01/03/2018
00
пластична лажичка, пластично ноже
како и други додатоци со кои се врши
моделирањето. Сетот е наменет за
забава и анимирање на деца.
Производ во форма на прав кој се
користи како текстурант во
прехранбена индустрија, пакуван во
3913 10 00
05/03/2018 04/03/2021
05/03/2018 ПЕ вречи од 25 кг. Производот содржи:
00
содиум алгинат (Е401), калциум
сулфат (Е516), тетрасодиум дифосфат
(Е450) и сахароза.

Согласно доставените документи
приложени кон барањето производот
претставува 100% кокосова вода,
2009 89 99
14/03/2018 13/03/2021
14/03/2018 пакувана во асептички вреќи во
10
буриња од 200 кг, наменет за
земјоделска употреба. Brix вредноста
на производот изнесува 5.
Термоелектричен уред кој се состои од
полупроводнички елементи монтирани
помеѓу две подлоги и жици за довод на
електрична енергија. Кога уредот ќе се
поврзе со електрична енергија
топлината се абсорбира на едната
8507 90 80
16/03/2018 15/03/2021
16/03/2018 страна а другата останиува ладна . Со
00
промена на насоката на струјата се
менуваат ладната и топлата страна на
елементот. Термоелектричниот уред е
наменет да биде вграден во термо
управувачко тело на автомобилски
акумулатори.
Производот претставува течен
засладувач наменет за засладување на
храна и пијалоци, со следниот состав:
2106 90 92
дестилирана вода 93%, засладувачи
23/03/2018 22/03/2021
23/03/2018
00
(стевиа гликозиди) 6%, природна арома
0.4%, инулин 0.3% и витамин Ц 0.3%.
Производот е во пакување од 50 мл во
стаклено шишенце со дозер за капки.
Апарат за навлажнување на воздух
наменет за употреба во домаќинството,
со следните карактеристики: димензии
249 х 249 х 339 мм, напон 220-240 V,
ефективна област на навлажнување 25
8509 80 00
23/03/2018 22/03/2021
23/03/2018 м², време на работење 8 часа, капацитет
00
на влага 220 мл/ч и капацитет на садот
за вода 2 л. Навлажнувањето на
воздухот се врши со помош на филтер
HU4102 и истиот се заменува на
одреден период.
Согласно доставените податоци
производот претставува карамелизиран
2008 19 99
бар изготвен од: сусам 55%, брусница
23/03/2018 22/03/2021
23/03/2018
00
5%, гликозен сируп и шеќер.
Производот е спакуван во
полипропиленско пакување од 45гр.

Согласно доставените податоци
производот претставува карамелизиран
2008 19 95
бар изготвен од: кикиритки 35%, сусам
23/03/2018 22/03/2021
23/03/2018
00
25%, гликозен сируп и шеќер.
Производот е спакуван во
полипропиленско пакување од 45гр.
Согласно доставените документи
производот претставува лента за
фотоволтаични панели. Истата е
составена од легура од бакар и калај. И
тоа: основниот материјал на лентите е
бакар 80%, калај 12,4%, олово 7,2% и
7409 31 00
21/03/2018 сребро 0,4%, димензиите на лентата се
21/03/2018 21/03/2021
00
1.3х0.2мм и е со моќ на спроводливост
од 99%. Функцијата на лентата е за
поврзување на ќелиите во една целина
и за спроведување на електрицитетот
од соларните ќелии кон следниот
елемент.
Согласно доставените документи
производот претставува ПЕТ
(Poliethylen Teraphthalate) плоча во
ролни за изработка на задниот дел од
фотоволтаични панели. ПЕТ плочата е
изработена од полиетилен терафталат.
Пет плочата е со цврста форма, со
природно бела боја, без мирис со
3920 62 19
21/03/2018 извонредни механички и изолаторски
21/03/2018 21/03/2021
00
карактеристики, со димензии: дебелина
од 0.30mm, ширина 990мм и должина
на ролна 150м. Функцијата на плочата
е да ги заштити внатрешните
компоненти на модулот посебно
фотоволтаичните келии и електрични
компоненти и да дејствува како
изолатор.
Согласно доставените податоци
производот претставува сусам бар,
2008 19 99
23/03/2018 23/03/2021
23/03/2018 изготвен од: сусам 60%, гликозен
00
сируп и шеќер. Производот е пакуван
во полипропиленско пакување од 45гр.
Согласно доставените податоци
2008 19 99
производот претставува бар од
23/03/2018 23/03/2021
23/03/2018
00
карамелизирани сончогледови зрна.
Производот е изготвен од:

сончогледови зрна 60%, гликозен
сируп и шеќер. Производот е пакуван
во полипропиленско пакување од 45гр.
Апарат за навлажнување на воздух
наменет за употреба во домаќинството,
со следните карактеристики: димензии
(LхWхH) 249 х 249 х 339 мм, напон
220V, ефективна област на
навлажнување 45 м² со капацитет на
8509 80 00
влага 330 ml/h, има предвидено време
23/03/2018 23/03/2021
23/03/2018
00
на работење од 1, 4 или 8 часа.
Капацитетот на садот за вода изнесува
2 л. Производителот користи напредна
NANO CLOUD програма за
навлажување и користи оригинален
филтер HU4102 кој се заменува на
одреден период.
Согласно доставените документи
производот претставува лента за
фотоволтаични панели. Истата е
составена од легура од бакар и калај. И
тоа: основниот материјал на лентите е
7409 31 00
бакар 80%, калај 12,4%, олово 7,2% и
27/03/2018
27/03/2018 27/03/2021
00
сребро 0,4%, димензиите на лентата се
5.0х0.3мм и е со моќ на спроводливост
од 99%. Функцијата на лентата е за
поврзување на ПВ Бакарните рибони
во една целина и за спроведување на
електрицитетот кон следниот елемент.
Производот претставува алуминиумска
рамка направена од алуминиумски
профили посебно дизајнирани и
изработени како носач на
фотоволтаични панели и не можат да
се употребат за друга цел. Истите се
8541 90 00
27/03/2018 27/03/2021
27/03/2018 изработени по однапред подготвени
00
димензии 1640мм*990мм*40мм и
1950мм*990*40мм, дебелина на ѕид од
профилот: 1.3мм.и ќе послужат за
зацврстување на компонетите и
создавање на една целина од сите
елементи
23/03/2018 26/03/2021

Компримиран природен гас, метан, со
2711 21 00
23/03/2018 учество на метан од 96,3 согласно
00
приложениот сертификат. Природниот

гас е во боци под притисок од 200-220
бари , со зафатнина од 90 ллитри и
наменети за индустриска употреба.
Стакло за соларни фотоволтаични
панели , специјално флоат темперирано
безбедносно стакло со дебелина од 3,2
мм, со светлосна трансмисија поголема
7007 19 80
23/03/2018 од 90%, содржина на железо помала од
23/03/2018 22/03/2021
00
120 ppm, изработено по соодветен
стандард за фотоволтаични панели, во
плочи со димензии од 1634 мм x 984
мм и 1944 мм x 984 мм.
Конекторска кутија за соларни
фотоволтаични панели. Производот е
сочинет од пластично куќиште кое
содржи 4 метални терминали
(контакти), диоди и кабли со конектори
8544 42 90
(тн „ фотонапонска (PV) разводна
23/03/2018
23/03/2018 22/03/2021
00
кутија„) Фотонапонската разводна
кутија е електричен спроводник за
кабелски пренос на електрична
енергија, која не надминува 1000 V и
која е произведена од соларен панел,
до друг PV модул или инвертер
Согласно доставените податоци
производот претставува карамелизиран
бар – прачка со кикирики, изготвен од:
2008 11 96
23/03/2018 22/03/2021
23/03/2018 кикирики 60%, гликозен сируп и
00
шеќер. Производот е во пакување од
полипропиленска ќесичка и со нето
маса од 45 .
Фолија изработена од 100%
полиетилен
винилацетат,транспарентна, со
3920 10 89
дебелина од 0,45 мм, во ролни со
22/03/2018 21/03/2021
22/03/2018
10
ширина на ролна од 990 мм, наменета
за ламинирање и вакуумирање на
фотоволтаични ќелии, за
фотоволтаични панели.
Производ изработен од правоаголна
пластична подлога на која е нанесен
3808 91 90
30/03/2018 30/03/2021
30/03/2018 лепак изработен од бленд на смоли,
90
покриена со пластичен проѕирен капак.
Меѓу капакот и подлогата има 6 отвори

кои служат за влез на инсекти по пат на
случајност. Производот е без мирис, не
содржи отровни материи, неутрален е и
евидентира присутни организми:
тафтабити-стеници. Согласно
податоците доставени од подносителот
на барањето, производот е спакуван во
24 блистери х 4 парчиња или 96
парчиња во кутија.
Лепак плоча против глодари, сочинета
од две пластични плочи на кои е
нанесен лепак изработен од мешаница
3808 99 10
на смоли, со мирис на цреша, за намена
30/03/2018 29/03/2021
30/03/2018
00
како родентицид, за фаќање на
глодари. Производот не содржи
активни и токсични материи и е со
димензии 10,22 x 5,22 инчи.
Производ составен од една картонска
плоча на која е нанесен со
премачкување лепак изработен од
бленд на смоли. Производот не содржи
отровни материи и е наменет да се
3808 91 90
30/03/2018 29/03/2021
30/03/2018 користи за контрола на инсекти во
90
затворени објекти. Согласно
податоците доставени од подносителот
на барањето, производот е спакуван во
72 блистери х 3 парчиња или 216
парчиња во кутија.
Согласно доставените документи
производот претставува подготвен
препарат – готов лек во форма на
пелети спакувани во стерилно буре.
Препаратот е изготвен од: омепразол
8,5%, прочистен талк, сахароза,
манитол, натриум лаурил сулфат,
динатриум хидроген фосфат, шеќерни
3003 90 00
30/03/2018 сфери (не-парено семе), HPMC E 05,
30/03/2018 29/03/2021
00
натриум хидроксид, дисперзија со
кополимер на метакрилна киселина
30%, триетил цитрат, полисорбат 80,
титаниум диоксид, прочистена вода.
Согласно изјавата од подносителот,
препаратот е подложен на
понатамошен процес на доработка до
финален производ, односно истиот се

дозира и пакува во капсули заради
фармаколошка употреба.
Видео проектор наменет за
проектирање на слики испратени од
компјутери и од други уреди со
користење на LCD технологија на
проектирање. Согласно производната
спецификација видео проекторот ги
има следните карактеристики: USB 2.0,
RS-232C, етернет интерфејс, безжичен
LAN, VGA приклучоци, HDMI
приклучоци, RGB приклучоци, MHL,
8528 69 80
30/03/2018 аудио приклучоци, приклучок за
30/03/2018 29/03/2021
10
микрофон. Освен главната единица во
пакувањето се вклучени интерактивни
пенкала со кутија за поставување на
пенкалата (pen tray), кабел за
напојување, далечински управувач на
батерии, SMART Notebook софтвер со
книшка за право на сопственост, USB
кабел, водич, ѕиден држач за монтажа,
картичка за гаранција и упатство (CDROM).
Согласно доставената мостра и
документи производот представува
хомогенизиран млечен напиток од
3,6% масленост со состав: млеко 51%,
1901 90 99
пермеат 46,8% и палмино масло 2,2%.
17/04/2018 18/04/2021
17/04/2018
00
Пакувано во повеќеслојна
четириаголна асептична кутија
затворена со капаче со нето тежина од
1 литар. Наменето е за употреба како
додаток во кафе.
Свежи кори за пита и баклава
изработени од тесто во вид на тенки
1901 20 00
листови. Производот се состои од:
18/04/2018 17/04/2021
18/04/2018
00
пченично брашно, вода, пченкарен
скроб, сол, антиоксиданс: аскорбинска
киселина, конзерванс: калиев сорбат.
Додаток во исхрана во форма на
таблети, препорачани за подобрување
2106 90 92
на имунолошкиот систем и за добра
18/04/2018 17/04/2021
18/04/2018
00
состојба на горниот респираторен
тракт, мукозните мембрани, особено
синусите. Производот е спакуван во

кутија со 30 таблети со следниот
состав: сув екстракт од корен на
линцура (Gentiana Lutea L) 50 mg, сув
екстракт од лопен (Verbascum Thapsus
L) 50 mg, сув екстракт од бозел
(Sambucus Nigra L) 50 mg, сув екстракт
од вербена (Verbena officinalis L) 50
mg, сув екстракт од листови од
андографис (Andographis paniculata
(Burm .f) Nees) стандардизиран за 98%
од содржината на андографолиди 25
mg, витамин В2 (Riboflavin) 1 mg,
витамин А (Beta Carotene) 500 mcg
еквивалентни на ретинол, витамин В12
(Cyanocobalamin) 2.5 mcg.
Високоенергетска храна за диететски
менаџмент кај лица за превенција и
лечење на малнутриција кај онколошки
болести, хронично опструктивни
болести на плуќа со губење на телесна
маса, цистични фибрози,
гастроинтертестинални болести,
невролошки заболувања но и за здрави
особи со зголемени енергетски
потреби. Производот е во форма на
течност во пакување од 200мл со вкус
2202 99 91
27/04/2018 27/04/2021
27/04/2018 на ванила и чоколадо и е предвиден
00
само за орална употреба. По состав
содржи вода, малтодекстрин, протини
од млеко, сахароза, растителни масла,
емулгатори, збогатени со витамини,
минерали и елементи во трагови. Се
користи како комплетна
високоенергетска течна храна богата со
глутамин со енргетска вредност
протеин 16%, јаглени хидрати 49% и
масти 35%. Се препорачува за лица
постари од 3 години.
Диететски производ кој го пoдржува
здравото функционирање на имуниот и
нервниот систем, помага во
2106 90 92
02/05/2018 02/05/2021
02/05/2018 правилното производство на колаген,
00
правилното функционирање на
коските, забите, непцата, рскавицата,
кожата и крвните садови. Ја зголемува

апсорпцијата на железото од храната, е
антиоксидант и ги штити клетките од
оксидативно оштетување. Пакуван е во
форма на прашок, има дозирна
лажичка и во едно пакување од вкупно
150 гр., има вкупно 150 препорачани
дневни дози. Состав : Витамин Ц ( L
аскоробинска киселина) 1000мг.
Максимално препорачана дневна доза е
една рамна дозирна лажичка.
Производ деклариран како базна
плочка за дводелен систем за стома
Natura. Оваа базна плочка е обична
восочна плочка со потенок профил.
Направена е од природни восоци и
3006 91 00
10/05/2018 обезбедува максимална заштита на
10/05/2018 10/05/2021
00
кожата на која лежи. Надворешниот
дел се состои од антиалергиски
фластер кој идеално ги следи
контурите на телото и овозможува
поголема свитливост.
Производ деклариран како базна
плочка за дводелен систем за
колостома. Таа е моделирачка базна
3006 91 00
рамна плочка која може да се моделира
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018
00
според обликот и големината на
стомата, со што се остварува целосен и
потполно прилагоден спој на лепливата
плочка без употреба на ножици.
Производ деклариран како дел од
едноделен систем како едноделни кеси
за колостома (хируршки отвор за
стомачен зид за исфрлање на измет).
Кесите се отворени или затворени, со
3006 91 00
подобрена структура, чија подлога е со
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018
00
исклучителна лепливост и не е
агресивна за кожата на телото. Има
филтер како дополнителна заштитна
преграда против непријатни мириси и
памучна прекривка која оневозможува
потење на кожата
Производ деклариран како дел од
3006 91 00
дводелен систем за колостома 10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018
00
затворена кеса тип Natura plus
(хируршки отвор за стомачен зид за

исфрлање на измет). Овој тип на кеса е
нaправена со потенок профил на
пластика и има заштитен слој за
филтерот од ткаенината и е наменет за
пациени кои имале операција на дебело
црево.
Производ деклариран како дел од
дводелен систем како кеси за
илеостома (отвор за стомачен зид за
исфрлање на измет). Кесите се
направени од трослојна пластична
фолија со потенок профил кој не
пропушта миризба. Кесите се
3006 91 00
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018 закачуваат на прстенот на базната
00
плоча и служат за собирање на
содржината која се исфрла од стомата.
Неменето е за пациенти со илеостома,
кај кои кесата се полни повеќе пати на
ден. Содржината се празни од долниот
дел на кесата кој се затвара со штипка.
Се употребува повеќе пати
Производ деклариран како едноделни
кеси за илеостома (отвор за стомачен
зид за исфрлање на измет) . Кесите се
отворени, со испуст и интегрирана
восочна плочка и се наменети за
3006 91 00
исфрлање на течен измет кај пациенти
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018
00
кои имале операција на тенкото црево.
Кесите се самолепливи и лесно
прилагодливи на анатомијата на
човечкото тело. Лепливата подлога и
кесата се заедно споени во една
целина.
Принтер, кој работи со метод на инк
џет систем на печатење со користење
на пет бои на водена база од палетата
на Epson Ultra Chrome DG од 250мл
или 600мл. Професионален, со високо
8443 32 10
професионална глава Micro Piezo TFP
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018
за печатење со резолуција 1440х1440
00
dpi на разни видови на текстил до 25мм
дебелина. Има можност за поврзување
со Gigabit Enternet, поврзување на
компјутер со УСБ врска како и
можност за LAN поврзување и

печатење во мрежа.
Согласно доставените податоци и
мостра производот претставува
чоколаден напиток во прав без додаток
на шеќер во пакување од 250гр.
Производот го има следниот состав:
1806 90 70
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018 37.80% какао во прав, 31.96%
00
растворливи пченкарни влакна во прав,
засладувач: 28.33% еритритол, 0.36%
стевиa гликозиди, антиоксиданс:
1.10%, лецитин од сончоглед и 0.45%.
природен вкус на ванила.
Мек бисквит со желе од портокал
(50%) и чоколаден прелив (17%), во
пакување наменето за малопродажба
од 115 гр. Производот е изготвен од
следниот состав: шеќер, глукозен
сируп, пченично брашно, јајца, какао
путер, какао во прав, млеко во прав,
овошен концентрат 2.5% (50%
концентрат портокал, 50% концентрат
јаболко), пченкарен скроб, агенс за
создавање гел: пектин, агенс за
1905 31 19
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 одржување на влагата: сорбитол,
00
регулатор на киселост: лимонска
киселина, сол, природна арома на
портокал, емулгатор: соја лецитин,
Е492 и Е476, агенс за надувување:
амониум хидрогенкарбонат и натриум
хидрогенкарбонат, конзерванс:
сорбинска киселина, арома. Согласно
изјавата доставена од производителот,
без да се земе во предвид желето и
преливот, бисквитот содржи 6% вода и
2,7% масти.
Производ деклариран како кеси за
колостома, затворени со филтер на кои
3006 91 00
е интегрирана восочна плочка и се
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
00
наменети за собирање на изметот кај
пациенти кои имале операција на
дебело црево.
Базна плочка за дводелен систем за
3006 91 00
стома употреба изработена од
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
00
природен восок кој обезбедува
максимална заштита на кожата на која

лежи. Базната плочка останува
залепена на кожата на пациентот од 4
до 7 дена и истата се користи во
комбинација со кеса.
Производ деклариран како едноделни
кеси за уростома. Кесите се отворени
со чеп на кои е интегрирана восочна
плочка и се наменети за собирање на
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 урината кај пациенти кои имале
00
операција на уринарните патишта.
Кесите се самолепливи и лесно
прилагодливи на анатомијата на
човечкото тело.
Базна плочка за дводелен систем за
стома употреба којa обезбедува
максимална заштита на кожата, како и
максимална свитливост со што го
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 зголемува контактот на кожата.
00
Базната плочка останува залепена на
кожата на пациентот од 4 до 7 дена и
истата се користи во комбинација со
кеса.
Производ деклариран како кеси за
уростома наменети за собирање на
урината кај пациенти кои имале
операција на уринарните патишта.
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 Имаат специјална валвула која го
00
оневозможува враќањето на урината
назад кон стомата и чеп во долниот дел
на кесата кој служи за нејзино
празнење.
Базна плочка за дводелен систем за
стома употреба, изработена од восок со
потенок профил кој може да се
3006 91 00
моделира според обликот и големината
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
00
на стомата. Базната плочка останува
залепена на кожата на пациентот од 4
до 7 дена и истата се користи во
комбинација со кеса.
Производ деклариран како кеси за
колостома, затворени со филтер кој ја
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 апсорбира миризбата и имаат заштитна
00
мрежичка од страната која се допира
до телото. Производот е наменет за

собирање на изметот кај пациенти кои
имале операција на дебело црево.
Производ деклариран како кеси за
илеостома наменети за пациенти со
3006 91 00
илеостома кај кои столицата е
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
00
полуцврста или течна. Содржината се
празни од долниот дел од кесата кој е
затворен со штипка.
Чоколаден вафел во пакување од 40 гр,
со следниот состав: растително масло,
мешавина од брашно без глутен
(пченкарен скроб, компир скроб,
пченкарно брашно), еритритол,
полидекстроза, какао путер,
обезмастено млеко во прав, сурутка во
1905 32 11
прав, полномасно млеко во прав, какао
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
маса, соја брашно, какао во прав,
00
природен вкус на ванила, емулгатор
(соја лецитин, сол), натриум
бикарбонат, амониум бикарбонат,
засладувач: стевиол гликозиди.
Согласно доставената производна
спецификација, производот е со
содржина на вода по маса од 3,5%.
Производот претставува пченични
снегулки спакувани во кеса од 250 гр,
со следниот состав: пченичен гриз
67%, шеќер, какао во прав 6%,
гликозно-фруктозен сируп, слад –
екстракт (од јачмен), растително масло
(палмино), какао во прав со намалени
масти, сол, емулгатор: соин лецитин,
1904 10 90
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 витамини (витамин Ц, тиамин,
00
рибофлавин, витамин Б6, фолна
киселина, витамин Б12, ниацин,
пантотенска киселина), минерали:
железо пирофосфат, ароми. Согласно
доставената изјава од производителот,
содржината на какао во производот
пресметано на потполно одмастена
основа изнесува 5,94% по маса.
Уред кој се користи во индустриски
8479 89 97
простории со голема влажност со
10/05/2018 10/05/2021
10/05/2018
00
димензии од W516хH516ХD656 со
тежина од 48 кг. Максималниот

капацитет на одстранување на влага
изнесува 96 литри за 24 часа при
температура од 32°С со степен на
одвлажнување до 75%. Уредот е
опремен со систем за дефрост фреон
тип R410A, што овозможува работа
при ниски температури и опремен е со
механички хумидистат за контрола на
процентот на влагатата. Функционира
на база на физички принцип според кој
влажниот воздух кој е на амбиентална
температура доаѓа во допир со ладна
површина оставајќи ја влагата на
ладната површина во вид на капки.
Потоа воздухот поминувајќи низ топол
разменувач на топлина, го загрева и го
враќа во просторијата со помала
влажност.
Солени стапчиња, солено трајно
пециво, со состав: пченично брашно,
палмина маст, пченкарен скроб,
инвертен сируп, готварска сол 3,8%,
екстрат од јачменов слад, агенс за
нараснување Е503ii, емулгатор Е471,
1905 90 55
11/05/2018 квасец, регулатор на киселост Е524,
11/05/2018 11/05/2021
00
антиоксидант Е300. Производот е
добиен од замесено тесто, со
обликување, сечење, солење, печење и
пакување во ПП (полипропиленски)
кесички со нето маса од 45, 90, 200 и
250 г.
Производот е деклариран како
специјално формулиран суперабсорбент со активен јаглен прашок
чија номинална тежина изнесува
2,25гр. Истиот е спакуван во целулозна
3824 99 96
11/05/2018 11/05/2021
11/05/2018 кеса растворлива во вода, се става во
00
илеостомска кеса за да го апсорбира и
изгелира течниот дел од столицата и да
се намалат и елиминираат несакани
мириси. Пакувани се во пластична
тегла во количина од 100 парчиња
Производот претставува житни
1904 10 30
14/05/2018 13/05/2021
14/05/2018 снежинки спакувани во кеса од 250 гр,
00
со следниот состав: оризов гриз 35%,

пченкарен гриз 35%, шеќер, какао во
прав со смалени масти 5%, гликознофруктозен сируп, растително масло
(палмино), сол, емулгатор: соин
лецитин, витамини (витамин Ц,
тиамин, рибофлавин, витамин Б6,
фолна киселина, витамин Б12, ниацин,
пантотенска киселина), минерали:
железо пирофосфат, арома-ванилин.
Согласно доставената изјава од
производителот, содржината на какао
во производот пресметано на потполно
одмастена основа изнесува 4,0% по
маса.
Хибриден Робусен дисков систем за
складирање на податоци базиран на
новата генерација Intel E5 – 2600
процесор.Овој дисков систем, модел
300, има капацитет од минимално 5 до
максимално 150 дискови единици.
Системот е со големина од 2U Диск
Процесори (DPE Disk Processor
Enclosure) и со опција за со 25 парчиња
2,5” дискови или Диск Процесори со 12
парчиња 3,5” дискови.
Дисковите кои се како опција за овој
модел 300 можат да бидат комбинација
на Ротирачки Тврди дискови и SSD
Фиксни мемориски дискови, со голема
8471 80 00
палета на капацитети, комбинирани во
26/04/2018
26/04/2018 25/04/2021
00
најразлични конфигурации на дискови,
што ги прави овие дискови системи
едни од најфлексибилните
Истите дискови може да бидат
конфигурирани во RAID 1/0, 5 или 6
полиња за сигурност на
податоците.Процесорот што го користи
овој систем содржи 2 x Intel 6 - core, со
брзина од 1.6GHz.
Меморијата за процесирање е 48ГБ по
единица за модел 300.
Овие системи подржуваат варијабилни
протоколи за комуникација, како NAS,
iSCSI и Fibre Channel.
Поврзувањето на овие системи варира
од моделот, како и изборот на

влезни/излезни (I/O) модули и
овозможува опции за 4 порти 1 GB или
10GB GBASE-T мрежни карти, 2 или 4
порти 10GB FC модули
Косинус спреј за нос и синуси, помага
да се отстрани вишокот на секреција од
носните шуплини и параназалните
синуси, содржи навлажувачки
состојки, ја регенерира мукозната
мембрана, формирајќи бариера против
навлегување на алергенски и други
инфламаторни честици. Спрејот е на
база на: вода-90,46%, глицерин- 5%,
ПЕГ- 40 хидрогенизирано рицинусово
3307 90 00
27/04/2018 масло- 2%, масло од Perilla Frutescens26/04/2018 25/04/2021
00
1%, натриум хлорид- 0,9%, екстракт од
ирска маховина (Chondrus Crispus) –
0,70%, калиум сорбат- 0,15%, арома –
0,02%, масло од нане- 0,01%.
Помга во ефикасна назална хигиена за
лица со тенденција за повторување на
инфекции и алергиски ринитис.
Производот е во пакување од
пластично шише од 60 мл со
апликатор,
Сусам стапчиња, солено трајно пециво,
со состав: пченично брашно, сусам
18%, палмина маст, готварска сол
2,7%, инвертен сируп, агенс за
нараснување, емулгатор, квасец,
1905 90 55
11/05/2018 антиоксиданс, регулатор на киселост.
11/05/2018 10/05/2021
00
Производот е добиен од замесено тесто
, со обликување, посипување со сусам,
печење и пакување во ПП
(полипропиленски) кесички со нето
маса од 90 и 180 г.
Флипс со вкус на чили, полнет со
кикирики, мин 35% (мелени печени
кикирики, растително масло (репино),
шеќер и готварска сол), интегрално
1904 10 90
11/05/2018 10/05/2021
11/05/2018 пченично брашно, брашно од ориз,
00
пченкарен гриз, шеќер, растително
масло, мешавина на зачини, чили –
макс. 3%, (малтодекстрин, сол, црвен
пипер, декстроза, агенс против

слепување, арома, боја, чили екстракт,
полномасно млеко во прав, сол,
антиоксидант). Производот е добиен со
екструзионо варење на брашно и гриз,
со претходно овлажување на миксот,
бабрење, до зададен процент, се
екструдира пастата во црево, а во
внатрешноста на цревото-екструдат се
вбризгува претходно подготвена паста
од кикирики, обликување на
екструдатот во облик на бадем, следи
сушење , ароматизирање и пакување во
ПП (полипропиленски) кесички со нето
маса од 80 г.
Принтер со метод на инк џет систем на
печатење , наменет за печатење со
користење бои на водена база DS3.
Професионален со високо
професионална глава за печатење, за
8443 32 10
производтсво на висококвалитетни
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
00
печати на текстил и промотивни
материјали. Софтверски користи rip
софтвер, со можност за LAN
поврзување и печатење во мрежа како
и можност за поврзување на компјутер
со УСБ врска.
Урбан биопрочистувач за воздух,
растителен филтер со ефект на
прочистување од 275 дрвја. Системот е
иновативна вертикална структура од
мов, кои ја привлекуваат и фаќаат
ситната прашина и ја претвораат во
фитомаса и истата ја користат како
храна. Целата конструкцијата
комбинира самоодржлив систем за
0604 20 19
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 собирање на дождовница и систем за
00
наводнување. Основниот модел е без
соларен панел, а содржи ЛЦД панел.
Пратката како цела конструкција е
составена од основа изработена од
алуминиум и дрвени клупи, во
внатрешноста на основата има простор
за поставување на 2 акумулатори и
бетонски тегови кои се во пратката со
основата. Горниот дел вклучува

алуминиумска рам конструкција во
комбинација со пластика со вградени
растенија, мов во пластични ќелии. Во
внатрешноста на овој дел е вграден
систем за наводнување составен од
пластични цевки, вентили, пумпа,
филтер за вода, мини компјутер со
кнтролер за електрониката како и
сензори за статус на растенија и вода.
На горниот дел од едната страна на
системот city tree се вградува ЛЦД
панел Со пратката се испорачува и
алуминиумската ограда, мрежа за
заштита, 4 алуминиумски панели за за
покривање на предните делови и
страниците, една информативна фолија
со логото, бетонските тегови , 2
акумулатори и 1 ЛЦД панел
Едноделен систем затворена кеса за
колостома (хируршки отвор на
стомачен ѕид за исфрлање на измет).
Кесата е со исклучителна лепливост и
3006 91 00
не е агресивна за кожата на телото.
10/05/2018
10/05/2018 09/05/2021
00
Има овален облик и закривена форма
која овозможува поголема удобност
при носење и е со унапреден ефикасен
филтер со дополнителна заштитна
преграда.

10/05/2018 09/05/2021

3006 91 00
00

Педијатриски едноделен систем кеси за
илеостома. Системот е свитлив,
едноставен за отстранување. Кесите се
самолепливи и се прицврстуваат на
хируршкиот отвор и служат за
собирање на течниот измет.

Едноделен систем кеса за илеостома
(хируршки отвор на стомачен ѕид за
исфрлање течна столица), отворена
кеса со испуст. Кесата е со
исклучителна лепливост и не е
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 агресивна за кожата на телото, лесно
00
прилагодлива на анатомијата на
човечкото тело, и со филтер со
дополнителна заштитна преграда
против непријатни мириси и памучна
прекривка на кесата која оневозможува

потење на кожата на телото.
Педијатриски едноделен систем кеси за
уростома. Системот е свитлив,
3006 91 00
едноставен за отстранување. Кесите се
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018
00
самолепливи и се прицврстуваат на
хируршкиот отвор и служат за
собирање на урина.
Кеса за дводелен систем за колостома
(хируршки отвор на стомачен ѕид за
исфрлање на измет) употреба, тип без
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 филтер. Кесата се користи за пациенти
00
за контрола и на испуштање гасови.
Кесата има и заштитна мрежичка од
страната која се допира на телото.
Базна плочка за дводелен систем за
стома за употреба со кеса – Natura.
Базната плочка е обична восочна
3006 91 00
плочка со потенок профил од плочките
10/05/2018
10/05/2018 09/05/2021
00
за Combihesive кесите. Изработена од
природен восок, обезбедува
максимална заштита на кожата на која
лежи.
Базна плочка за дводелен систем за
стома за употреба со кеса- Combihesive
2S. Внатрешен дел на плочката е
направен од природни восоци и
3006 91 00
10/05/2018 09/05/2021
10/05/2018 максимално ја штити кожата околу
00
стомата, додека надворешниот дел се
состои од антиалергиски фластер кој
идеално ги следи контурите на телото
и овозможува поголема свитливост.
Заштитни марамчиња, неткаени
целулозни и натопени во раствор на
база на алкохол и формулиран за
заштита на кожата. Марамчињата
создаваат заштитен слој на кожата над
3307 90 00
која е можна примена на лепливи ленти
11/05/2018 10/05/2021
11/05/2018
00
и плочки и хидроколоидни облоги. Се
користат за дополнителна заштита на
кожата од дразби и оштетувања.
Пакувани во единечни пакувања од по
една марамица и спакувани заедно во
картонско пакување од 100 парчиња.
17/05/2018 16/05/2021 2710 12 45 17/05/2018 Производот претставува бледо жолта

00

течност со мирис на бензин, со
следниот состав: 80,3% платформат
(100% нафта), денатуриран етанол,
органски растворувач и универзален
солвент. Согласно доставените
документи од подносителот,
платформатот е со содржина на олово

Пудра во прав во пакување од 25 г,
содржи натриумкарбоксиметил
целулоза, желатин и пектин, наменет
3304 91 00
11/05/2018 10/05/2021
11/05/2018 како заштитен прашок кај влажна кожа
00
и заштита на вцрвенета и оштетена
кожа. Со апликација на пудрата се
создава заштитен слој на кожата.
Апарат за чистење подови со рибање и
сушење, има 2 резервоари еден од 3 л
во кој се става раствор за чистење, и
еден од 4 л за собирање нечиста вода,
со вграден уред за сушење, со
ротирачки четки за рибање, а пред и
после четките има фиксни гумени
брисачи за рибање на подот.Нечистата
8509 80 00
вода се всисува во другиот резервоар и
07/05/2018
07/05/2018 06/05/2021
00
потоа се суши подот со активирање на
модулот за сушење. Машината е со
моќност од 800 W, со маса од 12 кг, и
согласно препораките од
производителот истата е наменета за
помали комерцијални простори, како и
за домашна употреба, а согласно
капацитет и карактеристики на
апаратот.
Кикирики стапчиња, полнето трајно
солено пециво, со состав: пченично
брашно, паста од кикирики минимум
15%, (кикирики 93% и сончогледово
масло 7%) палмина маст, инвертен
сируп, готварска сол 2,2%, агенс за
1905 90 55
14/05/2018 14/05/2021
14/05/2018 нараснување Е503ii, емулгаторЕ471,
00
квасец, антиоксидант, регулатор на
киселост Е524, аскоробинска киселина
Е300. Производот е добиен од замесено
тесто, со обликување, сечење, солење,
печење и пакување во ПП
(полипропиленски) кесички со нето

маса од 90, 200 и 250 г.
Производот претставува перничиња
полнети со како крем наменети како
житарки за појадок, со следниот
состав: интегрално пченично брашно
25,2%, оризово брашно 12,6%,
пченкарен гриз 9,4%, пченично брашно
(powder) шеќер, безмасни какао делови
3,1%, сол, калциум карбонат. Какао
1904 10 90
14/05/2018 14/05/2021
14/05/2018 крем производот е со состав: 40%
00
(шеќер, хидрирано растително масло
(репино, јатки од шеа, соино, палмино),
безмасни какао делови 2,8% млеко во
прав 5,5%, сурутка во прав, лешник
паста мах 3%, арома лешник/ванила.
Ванилин кристал, емулгатор: соин
лецитин, ароми. Производот е спакуван
во кеса од 250 гр.
Чоколаден вафел во пакување од 40 гр,
со состав: растително масло (палмино,
сончогледово), мешавина од брашно
без глутен (пченкарно брашно, компир
скроб), соја брашно, какао путер, какао
маса, (влакно), полидекстроза,
обезмастено млеко во прав, млеко во
1905 32 11
прав, сурутка, природен арома на
11/05/2018 11/05/2021
11/05/2018
ванила, лешник, емулгатор (соја
00
лецитин, сол, сода бикарбона), натриум
бикарбонат, амониум бикарбонат,
засладувач: стевиол гликозиди,
еритритол, витамиски микс и арома.
Согласно доставената производна
спецификација, производот е со
содржина на вода по маса од 3,5%.
Шамивче за отстранување на
адхезивното (фиксирачко) лепило при
користење на стома помагалата и
нивните лепила од кожата.
3307 90 00
Шамивчињата се предвидени за
11/05/2018 11/05/2021
11/05/2018
еднократна локална употреба. Тие се
00
меки, изработено од неткаен текстил од
целулоза натопени со специјално
формулирана течност. Пакувани се во
картонско пакување (1х100) .
20/06/2018 19/06/2021 8532 90 00 20/06/2018 Бакарен терминал (DC terminal),

00

добиени со пресување, сечење,
виткање на бакарни плочки според
стандардни димензии и толеранции,
согласно техничка документација.
Ваквите терминали потоа се
подложени на галванизација
(калаизација). Нaменети за вградување
во пластичното куќиште на
кондензаторот за кој се наменети со
постапка на пресувањеи се со таа
исклучителна намена. Истите се
изработени од CU-ETP –мешавина од
бакар и калај, каде бакарот е присутен
со 99,9%. Калајната превлека има
заштитна улога за бакарниот терминал.

Неопасен отпад од употребувано
рафинирано сончогледово масло,
рафинирано палмино масло и масти и
други растителни масла и масти за
јадење, употребувани за пржење на
храна во угостителство и домаќинства.
1518 00 95
19/06/2018 18/06/2021
19/06/2018 Од приложен сертификат,
00
употребуваното масло е со слободни
масни киселини 1,1 м/м, содржина на
вода по KF (EN ISO 12937) 0,54 %m/m
и пероксиден број 6 meq O₉/kg,
непогодно за јадење и наменето за
производство на биодизел.
Производот е во вид на капсули од
желатин (спакувани по 60 капсули во
кутија) со состав: сончогледово масло,
хумеканант, витамин Д, со активна
компонента како витамин Д3 во една
капсула од 25мцг. Максимално
препорачана дневна доза е 1 капсула.
Се препорачува за лица постари од 3
2106 90 92
20/06/2018 20/06/2021
20/06/2018 години. Производот претставува
00
додаток кон исхраната, наменет е за
одржување на правилен развој на
здрави коски и одржување на здрави
заби. Витаминот ја поддржува
апсорпцијата на калциум и фосфор, го
одржува нивото на калциум во крвта,
учествува во процесот на клеточна
делба и помага во правилното

функционирање на мускулите и
имунолошкиот систем.
Полиетиленска церада
конфекционирана, димензионирана со
различни димензии и бои, со окца за
вметнување трака или јаже за
6306 12 00
затегнување, а изработена од
22/06/2018 21/07/2021
22/06/2018
00
полиетилен со висока густина
(ткаенината изработена од траки со
ширина помала од 5 мм) и обострано
прекриена со превлака од полиетилен
со ниска густина
Ароматизирано бело вино - Vermouth,
спакувано во стаклено шише од 1
литар со содржина на алкохол од 16%
vol. Согласно доставените податоци,
производот во 1000 мл во својот состав
2205 10 10
20/06/2018 19/06/2021
20/06/2018 производот содржи: 760 мл бело вино
00
со 11,3% vol алкохолна јачина, 76,5 мл
додаден 96,4% vol етил алкохол од
земјоделско потекло и шеќер 145 г/л.
Виното е ароматизирано со билни
екстракти и арома.
Таблети со специјална формула која
содржи важни елементи за косата кои
го одржуваат здравјето на кожата и ја
зајакнуваат структурата на влакното на
2106 90 92
косата. Производот во едно пакување
20/06/2018
20/06/2018 19/06/2021
содржи 40 таблети со следниот состав:
00
ротквица 200 mg, лук 100 mg, ЛЦистеин 50 mg, коприва 50 mg, цинк 5
mg, витамин Б6 3 mg, Биотин 1000
mcg, бакар 600 mcg.
Бакарни собирници (Coper bars), се
добиени со пресување и отсекување
(штанцување) на бакарни плочки
според стандардни димензии и
толеранции, согласно техничка
8532 90 00
документација, а потоа се подложени
13/07/2018 13/07/2021
13/07/2018
00
на процес на галванизација
(калаизација). Улогата на производот е
на неа да се залемат /конектираат сите
останати репроматеријали кои се
составен дел на кондензаторот.
Собирниците се изработени од CU-ETP

–мешавина од бакар и калај, каде
бакарот е присутен со 99,9%. Калајната
превлека има заштитна улога за
бакарните собирници.
Ксилитол (шеќерен алкохол)
претставува засладувач наменет за
употреба во прехранбената индустрија
како суровина за производство на
кондиторски производи како замена за
шеќер. Согласно доставените
податоци, производот го има следниот
состав: кислитол на сува основа по
2905 49 00
25/07/2018 маса 98.5%, сулфатен пепел со
25/07/2018 25/07/2021
00
содржина не повеќе од 0.1%, вода ≤
1%, редуциран шеќер ≤0.2% ,
полихидрични алкохоли ≤1%, арсеник
≤3мг/кг, никел ≤ 2мг/кг, олово ≤ 1мг/кг,
хлориди не повеќе од 100мг/кг,
сулфати не повеќе од 200мг/кг.
Производот е пакуван во хартиени
вреќи од 25 кг.
Eритритол, полиол (шеќер алкохол)
претставува засладувач наменет за
употреба во прехранбената индустрија
за производство на производи со
редуцирани калории и храна без шеќер.
Согласно доставените податоци,
2905 49 00
25/07/2018 производот го има следниот состав:
25/07/2018 24/07/2021
00
еритритол на сува основа по маса
99.5%, редуциран шеќер ≤0.3%,
рибитол и глицерол ≤0.1%, пепел
≤0.1%, тешки метали ≤0.5 мг/кг.
Производот е пакуван во хартиени
вреќи од 25 кг.
Диететски производ за посебни
медицински намени, во форма на прав
наменет за додавање во храна и
пијалоци. Согласно доставените
3505 10 10
25/07/2018 24/07/2021
25/07/2018 податоци производот е изготвен од
00
100% малтодекстрин со содржина на
гликоза 2% и малтоза 4.3%.
Производот е спакуван во кутија од 400
гр.
25/07/2018 24/07/2021

2202 10 00
Диететски производ за посебни
25/07/2018
00
медицински намени, во форма на

течност подготвена за пиење.
Производот во својот состав содржи:
вода, малтодекстрин, фруктоза, калиум
цитрат, натриум цитрат, регулатор на
киселост (лимонска киселина), арома,
засладувач (ацесулфам К, натриум
сахарин). Производот е во пакување од
200 мл (4 х 200 мл).
Моторно масло, во пакување од 1л и
5л, дизајнирано за подмачкување на
четворотактни бензински и дизел
мотори кај возила, вклучувајќи и дизел
2710 19 81
13/07/2018 со директно вбризгување, со
13/07/2018 12/07/2021
00
оптимален индекс на вискозитет и
истото е на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди
или битуменозни минерали.
Органско минерално ѓубриво во форма
на пелети, со органска материја 20 %,
вкупен азот од 1%, калиум како (К₉О),
3105 20 90
4% и фосфор како (P₉О₉) 1% ,
13/07/2018 12/07/2021
13/07/2018
добиено од минералоид леонардит
00
согласно декларација на производот и
презентиран во пакување во вреќи од
25 кг.
Лед сијалица која емитира топла, бела
и блескава светлина за секојдневна
употреба. Предвиден рок на тараење е
8539 50 00
15 000 часа, со јачина од 8 W = 60W,
10/08/2018
10/08/2018 10/08/2021
00
која работи на 220-240 V, 806 лумени и
димензии 110мм-висина и 60мм
ширина. Сијалиците се спакувани во
блистер пакување од 2 сијалици.
Производот претставува подготвен
препарат со содржина на 27% vol.
алкохол. Согласно доставените
документи производот е изготвен од
следниот состав: 73% вода, бренди и
2208 90 69
цветен мацерат 0,00025% (црвенолисна
23/08/2018 22/08/2021
23/08/2018
00
слива – prunus cerasifera, бела лоза –
clematis vitalba, балзамин – impatiens
glandulifera, хелиантем – helianthemum
nummularium, птичје млеко –
ornithogalum umbellatum). Производот е
спакуван во стаклено шише со дозерка

од 10 мл, 20 мл, 30 мл и 50 мл.
Моторно масло, во пакување од 1л, 5л
и 10л, дизајнирано за подмачкување за
употреба во затворени системи.
Согласно извештај од извршена
2710 19 81
анализа, врз основа на инфрацрвениот
24/08/2018 24/08/2021
24/08/2018
00
спектар маслото претставува
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта или
битуминозни минерали.
Моторно масло, во пакување од 1л, 5л
и 10л, дизајнирано за подмачкување за
употреба во затворени системи.
Согласно извештај од извршената
2710 19 81
анализа, врз основа на инфрацрвениот
24/08/2018 24/08/2021
24/08/2018
спектар маслото претставува
00
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта или
битуминозни минерали.
Моторно масло, во пакување од 1л.
Согласно извештај од извршената
анализа, врз основа на инфрацрвениот
2710 19 81
спектар маслото претставува
24/08/2018 24/08/2021
24/08/2018
00
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта или
битуминозни минерали.
Моторно масло, во пакување од 1л, 4л,
5л, 20л, 60л и 208л. Согласно
резултатите од извршената анализа, врз
2710 19 81
основа на инфрацрвениот спектар,
24/08/2018 24/08/2021
24/08/2018
00
маслото претставува подготвено масло
на минерална основа кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени
од нафта или бутименозни минерали.
Хидраулично масло за подмачкување
на менувачи, во пакување од 1 литар.
Согласно резултатите од извршената
2710 19 87
24/08/2018 анализа, врз основа на инфрацрвениот
24/08/2018 23/08/2021
00
спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%

јаглеводороди добиени од нафта или
бутименозни минерали.
Моторно масло за подмачкување на
минерална основа, масло од нафта и
истото е во пакување од 1 л, 5 л и 10 л.
Согласно резултатите од извршената
2710 19 81
24/08/2018 23/08/2021
24/08/2018 анализа, врз основа на инфрацрвениот
00
спектар, маслото претставува моторно
масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени
од нафта или бутименозни минерали.
Моторно масло за подмачкување на
минерална основа, масло од нафта и
истото е во пакување од 1 л, 5 л и 10 л.
Согласно резултатите од извршената
2710 19 81
24/08/2018 анализа, врз основа на инфрацрвениот
24/08/2018 23/08/2021
00
спектар, маслото претставува моторно
масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени
од нафта или бутименозни минерали.
Хидраулично масло за подмачкување
на менувачи, во пакување од 1 литар.
Согласно резултатите од извршената
анализа, врз основа на инфрацрвениот
2710 19 87
24/08/2018 спектар, маслото претставува
24/08/2018 23/08/2021
00
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта или
бутименозни минерали.
Моторно масло за подмачкување на
минерална основа, масло од нафта и
истото е во пакување од 1л, 4л, 5л, 20л,
60л и 208л. Согласно резултатите од
2710 19 81
извршената анализа, врз основа на
24/08/2018 23/08/2021
24/08/2018
00
инфрацрвениот спектар, маслото
претставува моторно масло за
подмачкување кое содржи повеќе од
70% јаглеводороди добиени од нафта
или бутименозни минерали.
Масло за подмачкување за употреба во
затворени системи за компоненти со
2710 19 87
24/08/2018 23/08/2021
24/08/2018 механичка трансмисија, во пакување од
00
1л, 4л, 5л, 20л, 60л и 208л. Согласно
резултатите од извршената анализа, врз

основа на инфрацрвениот спектар,
маслото претставува подготвено масло
на минерална основа кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени
од нафта или бутименозни минерали.
Диететски производ за посебни
медицински намени, во форма на
течност подготвена за директно
конзумирање, како и примање преку
сонда. Производот во својот состав
содржи: деминерализирана вода,
малтодекстрин, хидролизат на
протеини од сурутка (од кравјо млеко),
модифициран скроб, регулатор на
киселост (лимонска киселина),
растителни масла, калциум хидроген
фосфат, калиум цитрат, натриум
цитрат, калиум ди хидроген фосфат,
2202 99 19
магнезиум хлорид, натриум хлорид,
30/08/2018 29/08/2021
30/08/2018
90
холин хлорид, каротеноиди, натриум L
– аскорбат, таурин, железо лактат, DLα-токоферилацетат, цинк сулфат,
никотинамид, бакар глуконат, ретинил
ацетат, манган сулфат, натриум
селенит, калциум D-пантотенат, хром
хлорид, D-биотин, холекалциферол,
птероилмоноглутаминска киселина,
пиридоксин хидрохлорид, тиамин
хидрохлорид, натриум флуорид,
рибофлавин, калиум јодид,
фитоменадион, натриум молибдат.
Производот е со нето тежина од 500
мл.
Производот претставува масло за
менувачи, во пакување од 1 л.
Согласно резултатите од извршената
2710 19 87
анализа, врз основа на инфрацрвениот
11/09/2018 10/09/2021
11/09/2018
00
спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта.
Производот претставува масло за
2710 19 87
менувачи, во пакување од 1 л.
11/09/2018 10/09/2021
11/09/2018
00
Согласно резултатите од извршената
анализа, врз основа на инфрацрвениот

спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта.
Производот претставува масло за
менувачи, во пакување од 1 л.
Согласно резултатите од извршената
2710 19 87
анализа, врз основа на инфрацрвениот
11/09/2018 10/09/2021
11/09/2018
00
спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа
кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта.
Производот т.н. душек за загревање со
димензии од приближно 190 на 80 и 4
см и тежина од околу 11, 5 кг, е
обложен со гумирана ткаенина и
содржи елемент за загревање (мрежа со
тенок текстилен материјал). Долниот
дел од душекот (под елементот за
загревање) е направен од пенест слој со
дебелина од околу 1 см. Горната
надворешна страна од душекот е
опремена со слој од рамни и мазни
вештачки камења кои содржат
турмалин. Површината на производот е
8516 79 70
12/09/2018 крута и нерамна. Производот е
12/09/2018 11/09/2021
00
опремен со контролер поврзан со кабел
за напојување. Контролерот има
дисплеј за покажување подесена
температура, различни индикатори,
копче за сетирање температура за
загревање и вклучи/исклучи копче.
Дизајниран е за топлотно третирање на
различни делови од човечкото тело со
лежење или седење на душекот.
Температурниот опсег на третирање е
од 30 до 70 °Ц. Вештачките камења по
загревањето емитуваат далекусежни
инфрацрвени зраци.
Моторно масло, во пакување од
1л,4л,5л,20л,60л и 208л, дизајнирано за
2710 19 81
подмачкување на бензински и дизел
11/09/2018 10/09/2021
11/09/2018
00
мотори кај возила, и согласно изјава од
производител и приложени документи,
истото е на минерална основа кое

содржи повеќе од 70% јаглеводороди
или битуменозни минерали.
Производот преставува електричен
уред наменет за загревање на различни
делови на човечкото тело. Површината
од уредот е изработена од вештачка
кожа (поливинил хлорид), на која од
едната страна се вградени рамни и
8516 79 70
01/10/2018 30/09/2021
01/10/2018 мазни камења што содржат турмалин
00
кои по загревањето испуштаат
инфрацрвени зраци. Производот е
опремен со контролер кој е поврзан со
кабел и приклучок за напојување.
Температурата се подесува во распон
од 40₉ до 70₉C.
Производот преставува беспилотно
летало - дрон со вградена дигитална
камера за снимање на видео запис и
слики. Производот ги има следните
карактеристики: диманзии: 83 мм x 83
мм x 198 мм, тежина 734 гр,
далечински управувач со систем за
8525 80 99
пренос со опсег од: FCC 7 км; CE 4 км;
05/10/2018
05/10/2018 04/10/2021
00
SRRC 4 км, време на летање 27 мин,
максимална брзина до 65 км/ч без
ветер, систем за позиционирање GPS/
GLONASS, поврзување со паметен
телефон, модул на видео снимање:
C4K; 4K; 2.7K; FHD; HD, полнач со
напон 13.05V и моќност 50 W, батерија
со напон 11.4 V и моќност 100 W.
Ентерална храна за посебни
медицински намени, во форма на
течност подготвена за директно
козумирање, во пакување од 500 мл.
Производот во својот состав содржи:
вода, малтодекстрин, растителни
2202 99 91
масла, протеини од сурутка (од кравјо
10/10/2018 09/10/2021
10/10/2018
00
млеко), оризово брашно, протеин
казеинат од кравјо млеко, протеини од
грашок, протеини од соја, регулатор на
киселост (лимонска киселина),
емулгатор (лецитин од соја), натриум
хлорид, рибино масло, калиум цитрат,
три калциум фосфат, калиум

хидроксид, ди калиум хидроген
фосфат, калциум хидроксид,
каротеноиди, холин хлорид, калиум
хлорид, магнезиум хидроксид, натриум
L – аскорбат, магнезиум хидроген
фосфат, железо лактат, DL-αтокоферилацетат, ретинил ацетат, цинк
сулфат, никотинамид, бакар глуконат,
манган сулфат, натриум селенит,
калциум D-пантотенат, хром хлорид,
D-биотин, холекалциферол,
птероилмоноглутаминска киселина,
пиридоксин хидрохлорид, тиамин
хидрохлорид, натриум флуорид,
рибофлавин, калиум јодид,
фитоменадион, натриум молибдат.
Согласно доставената производна
спецификација производот содржи
млечна маснотија помала од 0,2%.
Специјална високоенергетска течна
храна како пијачка за посебна
диететска намена, без претходно
растворување или додавање во друга
храна, кај деца помали од 3 години со
дитетски режим кои имаат проблем со
раст и развој, наменета за ентерална
2202 99 11
употреба. Производот во својот состав
10/10/2018
10/10/2018 09/10/2021
90
содржи: вода, малтодекстрин, гликозен
сируп, растителни масла, казеинат од
кравјо млеко, без млечна маснотија,
шеќер, диететски влакна,
полисахариди, какао, емулгатор,
таурин, каротеноиди и други додатоци
согласно декларација . Производот е во
пакување 200 мл.
Специјална течна храна како пијачка за
посебна диететска намена, без
претходно растворување или додавање
во друга храна, кај деца од 1-6 години
2202 99 91
со дитетски режим кои имаат проблем
10/10/2018 09/10/2021
10/10/2018
00
со раст и развој, наменета за ентерална
употреба. Производот во својот состав
содржи: вода, малтодекстрин,
растителни масла, протеински
концентрат од сурутка (кравјо млеко),

со млечна маснотија 0,1 %, натриум
казеинат од кравјо млеко, регулатор на
киселост (лимонска киселина),
емулзификатори и други додатоци
согласно декларација . Производот е во
пакување 200 мл.
Специјална течна храна како пијачка за
посебна диететска намена, кај
новороденчиња со дитетски режим кои
имаат проблем со раст и развој,
наменет за орална употреба но и за
употреба со сонда. Производот во
својот состав содржи:
2202 99 95
10/10/2018 09/10/2021
10/10/2018 деминерализирана вода, обезмастено
00
кравјо млеко, млечна маснотија 0,4%,
малтодекстрин, растителни масла,
фрукто-олигосахариди, протеини од
суртка, регулатор на киселост
(лимонска киселина), емулзификатори
и други додатоци согласно декларација
. Производот е во пакување 200 мл.
Специјална високоенергетска течна
храна како пијачка за посебна
диететска намена, без претходно
растворување или додавање во друга
храна, кај деца помали од 3 години со
дитетски режим кои имаат проблем со
раст и развој, наменета за ентерална
2202 99 19
употреба. Производот во својот состав
10/10/2018 09/10/2021
10/10/2018
10
содржи: вода, малтодекстрин, гликозен
сируп, растителни масла, казеинат од
кравјо млеко, без млечна маснотија,
шеќер, диететски влакна,
полисахариди, какао, емулгатор,
таурин, каротеноиди и други додатоци
согласно декларација . Производот е во
пакување 200 мл.
Високо енергетска течна храна со
ниска содржина на електролити за
диететско медицинска намена. Служи
2202 99 19
за диетско регулирање при третман на
10/10/2018 10/10/2018
10/10/2018
10
акутна и хронична ренална
инсуфициенција и поврзана дијализа.
Производот во својот состав содржи:
деминерализирана вода,

малтодекстрин, расителна масла,
протеини од сурутка, фруктоза,
каротеноиди, арома (карамел),
трихолин цитрат, боја, калиум
хидроксид, натриум цитрат, таурин,
железо лактат, натриум хидроксид,
цинк сулфат, натриум селенит, бакар
глуконат, магнан сулфат, пиридоксин
хидрохлорид, хром хлорид, натриум
флуорид, риблофлавин, натриум
молибдат, калиум јодид,
цијанокобаламин. Производот е во
пакување од 4 х 125 мл.
Храна за специјална медицинска
употреба на база на чисти
аминокиселини, која се користи кај
доенчиња до 12 месеци, кои се
алергични на протеини на кравјо млеко
и кои се интолерантни на протеини на
храна, наменета само за ентерална
употеба. Производот е во форма на
прашок во пакување од 400 гр и во
2106 90 92
10/10/2018 09/10/2021
10/10/2018 својот состав содржи: сув гликозен
00
сируп, рафинирано растително масло,
антиоксиданси, бакар сулфат, тиамин
хидрохлорид, пиридоксин
хидрохлорид, рибофлавин, манган
сулфат, витамин А-ацетат, калиум
јодид, фолна киселина, хром хлорид,
витамин К1, натриум селенит, натриум
молибдат, Д-биотин, Витамина Д3,
цијанокобаламин.
Храна за посебни медицински намени.
Наменета за диететско регулирање на
болести поврзани со малнутриција кај
пациенти кои имаат повисоки
енергетски потреби. Високо
енергетска, нутритивно комплетна
2202 99 91
10/10/2018 10/10/2018
10/10/2018 храна, подготвена за употреба, без
00
диетески влакна, глутен и лактоза, со
вредност на протеини од 16%,
јагленихидрати 49% и масти 35%. По
состав содржи: вода, малтодектрин,
раситетeлни масла, протеин од сурутка,
протеин казеинат од кравјо млеко,

протеини од грашок, протеини од соја,
емулгатор, калиум цитрат, натриум
цитрат, калциум карбонат, рибино
масло, калиум хлорид, калиум
хидроксид, трикалциум фосфат, холин
хлорид, натриум хлорид, цинк сулфат,
бакар глуконат, манган сулфат,
натриум селенит, хром хлорид,
рибофлавин, калиум јодид, натриум
молибдат, цијанокобаламин.
Производот е во пакување од 500 мл.
Дитетска храна наменета за посебни
медицински намени, подготвен за
директна употреба во форма на пијалок
како ентерална храна. За диететско
регулирање кај пациенти со дијабетес
мелитус или хипергликемија. Диасип е
нутритивно комплетна храна со
диететски влакна, со вкус на ванила,
без глутен, содржи шеќер и
засладувачи. Се употребува исклучиво
под медицински надзор како додаток
на исхраната или како единствен извор
на храна при диететскиот режим на
пациенти кои не можат да ги задоволат
потребните хранливи материи со
внесување на храна од регуларни
извори, како кај пациенти со дијабетес
2202 99 91
10/10/2018 10/10/2018
10/10/2018 и нарушена гликозна толеранција.
00
Производот е со состав: вода,
изомалтулоза, диететски влакна,
растителни масла, скроб, лактоза,
концентрат од протеини од сурутка,
изолат од протеини од соја, арома,
регулатор на киселина, рибино масло,
калиум цитрат, холин хлорид,
каротеноиди, магнезиум хидроксид,
дикалиум хидроген фосфат, калиум
хидроксид, боја, калциум хлорид,
натриум цитрат, трикалциум фосфат,
згуснувач, засладувачи, железо лактат,
хром хлорид, манган сулфат, натриум
селенит, D-биотин, тиамин
хидрохлорид, цијанокобаламин,
холекалциферол, пиридоксин
хидрохлорид, рибофлавин, натриум

молибдат, натриум флуорид, калиум
јодид, фитоменадион
Карбон магнезитни цигли-блокови, со
различен формат за вградување во
конверторски печки и обложување на
испусни канали на електрични печки.
Од приложен сертификат, истите се
6902 10 00
декларирани како печени согласно
01/11/2018 31/10/2021
01/11/2018
00
физички карактеристики на стоката и
со состав од 90-94% на магнезиум
оксид во магнезитот и од 8-10%
присуство на други
оксиди.Содржината на јаглерод
декларирана поголема од 9%.
Чај кој е мешавина од билки и тоа:
лист од бел слез 35%, корен од бел слез
2106 90 92
15%, лист од нане, плод од коморач,
13/11/2018
13/11/2018 13/11/2021
00
сладок корен, цвет од црн слез 5%,
арома. Во едно пакување има 20
филтер кесички (20х1,5гр =30гр).
Прочистувач на воздух кој автоматски
ги детектира и уништува штетните ПМ
честици во воздухот. Согласно
доставените документи апаратот е со
димензии 210 х 325 х 543 мм, напон
220-240 V и ефективна област на
8421 39 25
01/11/2018 01/11/2021
01/11/2018 прочистување 63 м². Прочистувањето
00
на воздухот од честички се врши со
True HEPA филтер, додека со филтерот
од Активен Карбон (АС) се
отстрануваат сите видови на миризби.
Филтрите ги редуцираат алергенсите,
гасовите и прашината и се заменливи
Согласно доставените документи и
мостра производот претставува едно
парче кроена импрегнирана текстилна
ткаенина за вградување во авто
навлаки. Согласно доставените
9401 90 80
20/11/2018 20/11/2021
20/11/2018 документи производот е составен од
00
три слоја и тоа: ситетичка ткаенина,
сунѓераст дел и неткаен текстил кои се
слепени неразделно еден од друг.
Производот е пакуван во кутии со
наведен артикл број на истата.

Мултифункционален уред за печатење
и скенирање на документи, со
димензии од приближно 384 x 296 x
204 mm, и маса од 10, 5 кг, матричен
печатач (24-pin dot matrix) и резолуција
240 x 360 dpi, со вграден контактен
8443 31 00
рамен скенер и читач на магнетно
13/11/2018 12/11/2021
13/11/2018
00
мастило. Како специјализиран
мултифункционален периферен уред,
истиот е наменет за банкови
канцеларии. Работи поврзан со
компјутер користејќи од интерфејс:
стандарден RS232 сериски, IEEE 1284
паралелна врска и порта USB 2.0.
Кабелски сет опремен со конектори на
обата краја за приклучување со
8544 30 00
грејачот за ветробранско стакло и кај
28/11/2018
28/11/2018 27/11/2021
00
електрична инсталација за сигурносен
појас за возила, за напон што не
надминува 12 V.
Течен додаток на исхраната, јонизиран
раствор на магнезиум хлорид во
деминерализирана вода. Магнезиумот
придонесува за: одржување на
нормални заби и коски; намалување на
исцрпеноста и заморот; нормално
2106 90 92
работење на мусклите; нормално
14/11/2018 13/11/2021
14/11/2018
00
функционирање на нервниот систем.
Препорачана дневна доза е 60 капки и
се капнува во сок, супа, вода или се
напрскува на кожата од стомакот, под
пазуви и стапала. Растворот е спакуван
во шишенца со распрскувач од 100 мл
спакувани во картонско кутивче.
Согласно доставените податоци
производот е комбиниран апарат за
прочистување и навлажнување на
воздухот. Производот има предфилтер
за отстранување на прав и други
8509 80 00
30/11/2018 30/11/2021
30/11/2018 честички од воздухот и деодориран
00
филтер за апсорбирање на мириси. Со
Plusmacluster технологијата се третира
воздухот на сличен начин на кој
природата го чисти воздухот, со
рамномерно испуштање на позитивни

и негативни јони. Производот има
резервоар за вода 2.1л и работи 10 часа
на едно полнење при што ја одржува
влажноста на возухот на ниво идеално
за човекот. Согласно доставените
документи апаратот е со димензии
(WхDхH) 375х205х535мм, тежина од
6.1кг, моќност 60W, напон од од 220240V и ефективна област на
прочистување од 21м2.
Прочистувањето и навлажувањето на
воздухот се врши со помош на HEPA
filter класа EN1822 е Н10
Алпенкрафт претставува растителен
сируп со содржина на растителни
екстракти и етерични масла,
комбинација која позитивно влијае на
грлото и гласните жици. Сирупот е
наменет за директна употреба за
возрасни и деца постари од 6 години,
спакуван во стаклена амбалажа од 250
мл. Производот содржи: 33,4% водени
2106 90 98
екстракти и дестилати (мајчина
05/12/2018
05/12/2018 04/12/2021
00
душичка, цвет од камилица, цвет од
липа, плод од анасон, ким, коморач,
шеќерна трева, кисела трева), 0,114%
етерични масла (екстракт од планински
бор, ѕвезден анасон, коморач, лимон,
еукалиптус, питомо нане пеперминт) и
други состојки (шеќер, мед, екстракт
од јачменов слад, екстракт од
планински бор, екстракт од сладок
корен).
Производот претставува сет за
покривање на пациенти и инвертар при
оперативни зафати, спакуван во
стерилно пакување. Сетот се состои од:
- 1 покривка за маса од пластична
3005 10 00
фолија (PЕ) со димензии 150см х 190
07/12/2018 06/12/2021
07/12/2018
00
см,
- 4 крпи за раце од целулоза со
димензии 30см х 40см,
- 1 покривка за маса за инструменти од
пластична фолија (PЕ) со димензии
80см х 145см,

- 1 адхезивна лента со леплив слој со
заштитна фолија со димензии 9см х
50см,
- 2 двослојни адхезивни прекривки од
пластична фолија (PЕ) со димензии
75см х 90см и зајакнета зона од
неткаен текстил (РР) на која се наоѓа
адхезивна лента со ширина од 5см и
должина 90см,
- 1 двослојна адхезивна прекривка од
пластична фолија (PЕ) со димензии
175см х 180см и зајакнета зона од
неткаен текстил (РР) на која се наоѓа
адхезивна лента со должина 80см,
- 1 двослојна адхезивна прекривка од
пластична фолија (PЕ) со димензии
150см х 250см и зајакнета зона од
неткаен текстил (РР), како и 2
адхезивни ленти со должина од 15см и
70см.
Пробиотик наменет за урамнотежена
цревна микрофлора, со содржина на
пченкарно масло и Lactobacillus
2106 90 92
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07/12/2018 rhamnosus GG 1,4х10₉. Производот е
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спакуван во шишенце со маслена
суспензија од 10 мл и стаклена
капалка.
Додаток во исхрана наменет за
подобрување на општата здраствена
состојба на организмот, спакуван во
шише од 250 мл. Производот го има
следниот состав: овошен концентрат
(јаболко, портокал, ананас, грејпфрут,
лимон, сеа букторн, природен мед, вит
герм масло, ензимски квасни клетки,
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неактивирани суви квасни клетки,
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ацерола прашок, природен цинк
квасец, природен селениум квасец,
природен витамин Е концентрат,
природен хромиум квасец,
никотинамид, природна арома на
ананас, пантотенска киселина,
витамини Б12, Б6, Б2, Б1, биотин.
Производот е со содржина на алкохол
од 12% vol и се препорачува да се

употребува 20-30 мл помешано со
пијалок по сопствен избор.
Електричен апарат - чешел за вадење
вошки. Чешелот е направен од
пластика, заоблени челични запци,
глава за чешлање, лед осветлен
простор за филтер, филтер за една
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07/12/2018 07/12/2021
07/12/2018
00
на вшмукување на вошките и гнидите
при чешлање на косата. Со чешлањето
вошките и гнидите се собираат во
филтерот кој се затвара со капаче и
истиот после употребата се фрла.
Работи на 240V, AC 50-60Hz
Согласно доставените податоци
производот претставува комбиниран
апарат за филтрирање и прочистување
на водухот со плазмакластер и
навлажнувач. Производот со
предфилтерот го отстранува правот и
други големи честички од воздухот.
Деодорираниот филтер ги апсорбира
мирисите од домаќинството, мирисот
од чад, цигари и било кои други
неприродни мириси. Со Хепа филтерот
се отстрануваат 99,97% од сите
честички поголеми од 0,3 микрони
прав, а во комбинација со
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„Plusmacluster“ технологијата се
третира воздухот на сличен начин на
кој природата ја чисти животната
средина со рамномерно испуштање на
исти позитивни и негативни јони.
Производот има резервоар за вода 4 л и
работи при што ја одржува влажноста
на воздухот на ниво идеално за
човекот. Согласно доставените
документи апаратот е со димензии 416
(Д) х 295 (Ш) х 643 (В) мм, тежина од
11кг, моќност 60W, напон од од 220240V и ефективна област на
прочистување од 48м2.
Препарат додаток на исхрана
17/12/2018 16/12/2021 2106 90 98 17/12/2018 подобрување на општа здравствена
состојба на организмот, при стрес,

болести, замор, напор, во пакување од
600 мг, со ампула од 20 мл. Производот
во својот состав содржи: концентрат од
овошје (јаболко, портокал, грејпфрут,
лимон, сеа буктрон), природен мед
3,8%, желе ројал 2,6%, вит герм оил
1,2%, ензимски квасни келии 0,8%,
неактивирани суви ќелии на квасец
0,8%, ацерола прашок 0,5%, природна
арома на ананас 0,1%, никотинамид,
витамини Б12, Б6, Б2, Б1. Производот е
со содржина на алкохол од 8%,
создаден природно во процесот на
ферментација. Препорачната дневна
доза изнесува една ампула, односно 20
мл дневно помешана со пијалок по
избор.
Пробиотик наменет за здрав раст и
развој на коските кај новороденчиња,
доенчиња и деца. Производот содржи
витамин D3 (10mg), пченкарно масло
18/12/2018 18/12/2021 2106909200 18/12/2018 како база и Lactobacillus rhamnosus GG
(1,4х10₉ во 7 капки). Производот е
спакуван во шишенце со маслена
суспензија од 10 мл и стаклена
капалка.
Производот претставува додаток во
исхрана во форма на таблети за
џвакање. Една таблета (препорачана
дневна доза) содржи: пребиотик
инулин (200 мг), пробиотик Lactobacillus аcidophilus (10mg) и
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пробиотик - Bifidobacterium longum (10
17/12/2018
17/12/2018 17/12/2018
00
мг). Производот е наменет за
одржување на нормална цревна флора,
добра дигестија, добра апсорпција на
хранливи материи и добар имунитет.
Производот е пакуван во картoнска
кутија со 2 блистер пакувања (2х10
таблети за џвакање)
Препарат имунокомплекс за
подобрување на општа здравствена
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17/12/2018 состојба во пакување од шише од 250
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мл заедно со ампула од 20 мл.
Препаратот содржи: концентрат од

овошје и зеленчук, природен мед 5%,
концентриран прашок од квасни
клетки, масло од пченични никулци,
ензимски квасни клетки,, ацерола
прашок, витамини од групата Б, Д3,
природна арома на ананас, природен
алкохол од ферменатција 9%. Се
препорачува да се употребува 20-30 мл
помешано со сок.
Додаток во исхрана во форма на
капсули , спакувани во картонско
пакување по 10 капсули. Пробиен Бкомплекс е комбинација помеѓу
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Bifidobacterium longum) и пребиотичен
комплекс од инулин и пектин, и
витамини од Б групата (Б1, Б2, Б3, Б6 и
Б12). Се препорачува за одржување на
природната гастроинтестинална флора.
Средство за дезинфекција на површини
во допир со храна, биоциден производ
за професионална употреба.
Производот е на база на активна
3808 94 90
25/12/2018 24/12/2021
25/12/2018 супстанца од стабилизиран водороден
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пероксид 7,9% . Се користи со
распрскување во форма на сува магла
со соодветен уред за распрскување и
истиот е во амбалажа од 1 л и 20 л.
Надворешна (компресорскокондензаторска) единица, дел од сплит
систем за климатизација, во изведба на
топлинска пумпа како изменувач на
топлина, Истата е со номинален
капаците на ладење 22,4 KWи
номинален капацитет на греење од 25,2
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KW и вклучува: инвертoрски
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компресор, топлински изменувач,
електронски експанзини вентили и
сервисни вентили, вентилатор со
мотор, во метално куќиште. Единицата
се поврзува со една или повеќе
внатрешни единици за климатизација,
со бакарни цевки, бакарни рачви,
контролери.

