Издадени задолжителни тарифни информации во 2017 година

Реден
број

1

2

Почетен
датум на
валидност

17/01/2017

17/01/2017

Краен
датум на
валидност

16/01/2020

16/01/2020

Тарифен број

6406 90 50 00

6307 90 10 00

Дата на
издавање

17/01/2017

17/01/2017

3

17/01/2017

16/01/2020

6212 90 00 00

17/01/2017

4

17/01/2017

16/01/2020

3926 90 97 90

17/01/2017

5

27/01/2017

26/01/2020

6403 59 91 00

27/01/2017

Опис на стоката

Слика
Клучни зборови

Влошки за стапала
изработени од силикон,
наменети да
овозможуваат
растеретување на
стапалото, а со самото тоа
овозможуваат и
растеретување на
скочниот зглоб, коленото,
кичмата и колковите.
Производот претставува
имобилизатор за рачен
зглоб изработен од
еластичен материјал од
памук со велкро
закопчување. Производот
содржи алуминиумска
прачка која обезбедува
подршка на рачниот зглоб.
Производот претставува
појас наменет за
оезбедување на подршка
во пределот на абдоменот,
изработен од перфориран
еластичен материјал со
велкро закопчување.
Глодалка дизајнирана да
ги стимулира и освежува
непцата на бебињата во
периодот кога им растат
забите, изработена од
пластика. Делот од
глодалката кој што е
изработен од мека
пластика содржи
стерилизирана вода која
што овозможува да ја
одржи глодалката подолго
време ладна, а со тоа им
овозможува на бебињата
олеснување на болката во
пределот на напцата.
Производот е изработен во
форма на цреша, прстен со
дршка и во форма на
сладолед.
Обувки за балет за деца
кои се изработени од
горниште од кожа.
Долниот дел од обувките
односно ѓонот е изработен
од груба кожа, која
овозможува анти
лизгачки ефект. Обувките

Каталошки
број: SL 500 –
Silicone insoles

Каталошки
број: SL 19 –
Hand & Wrist
splint

Каталошки
број: SL 240 –
Abdominal
corset

Fresh Relax –
Глодалка за
бебе

Документи

се прицврстуваат на
стапалото со еластична
лента.
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27/01/2017

26/01/2020

6404 20 90 00

27/01/2017

7

27/01/2017

26/01/2020

9021 10 10 00

27/01/2017

8

27/01/2017

26/01/2020

9021 10 10 00

27/01/2017

Обувки за пофесионален
балет, кои се изработени
од горниште од текстилен
материјал - кирза (памук) и
сатен (свила), и појачување
на врвот на прстите кое
овозможува стабилност
при стоење. Долниот дел
од обувките односно ѓонот
е од груба кожа, која
овозможува анти
лизгачки ефект. Обувката
се прицврстува со помош
на две ленти кои се
заврзуваат околу скочниот
зглоб.
Апарат за корекција на
скочен зглоб, кој содржи
пластична чизма
обложена со мек дел кој
дава удобност при
употреба. Дополнителните
ленти кои се фиксираат
околу помагалото
обезбедуваат потполна
стабилизација и
фиксација при повреда на
зглобот. Апаратот
овозможува ограничување
на плантарната и
дозралната флексија.
Дното на лежиштето
обезбедува стабилност
при движењето во текот
на рехабилитацијата.
Апаратот се применува
при стабилни фрактури на
потколеница, при повреди
на потколеница и во
процес на рехабилитација
после повреда на Ахилова
тетива и сл.
Предметната стока
претставува анатомска
цервикална јака со отвор
за трахеотомија.
Составена е од два дела
поради што е лесна за
аплицирање без да се
помести вратот на
пациентот. Нејзината
примена овозможува
голема стабилност на
вратот. Се користи при
трауми на вратот во случај
кога е потребна итна
имобилизација, кај
цервикална кила, после

интервенции кај повреди
во пределот на вратот и сл.
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26/01/2017

25/01/2020

1517 90 99 00

26/01/2017

10

26/01/2017

25/01/2020

3907 69 00 00

26/01/2017

11

26/01/2017

25/01/2020

2922 50 00 00

26/01/2017

12

26/01/2017

25/01/2020

8536 90 95 00

26/01/2017

Препарат од растителни
масти, EUROCREAM 76%,
согласно приложената
спецификација,
производот е со состав:
делумно хидрогенизирани
растителни масла и масти
(76%), вода,
емулзификатори Е471,
Е322 сончогледов
лецитин), конзерванс
(Е202), регулатор на
киселост (Е330), арома,,
боја (бетакаротен).
Производот е спакуван во
рефусно картонско
пакување со тежина од 20
кг.
ПЕТ (поли (етилен
терефталат)) флекс добиен
од ПЕТ шишиња, како
пластични неправилни
тенки лушпи (флекс) во
транспарентна, зелена и
кафена боја, добиени од
издробена пластика од
шишиња со големина на
флекс од 10-12 мм. Од
приложен сертификат и
анализи, истите се од ПЕТ
со вискозност од 71 мл/г.
Концентрирано
водорастворливо ѓубриво
со 7 % Fe (железо) во
хелатирана форма (Fe
EDDHA
(sodium[[eyhylenediimino)
bis[2-hydroxybenzene-1acetato]](4-)] ferrate(1-), во
форма на микрогранули,
во пакување во
полиетиленски вреќи и
ставени во пластични
кутии од 20 кг.
Бакарен носач (Busbar) со
строго дефинирана
намена како контактор
преку кои кондензаторите
( Brick кондензатор) се
поврзуваат со напонски
уреди или други
електронски уреди и

согласно техничка
спецификација,
изработени се од CU-PHCмешавина на бакар со
99,95% чистота, изработени
според стандардни
димензии .
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25/01/2017

24/01/2020

6307 10 90 00

25/01/2017

14

25/01/2017

24/01/2020

6307 90 10 00

25/01/2017

15

28/12/2016

28/12/2019

2309 90 96 90

28/12/2016

Производот претставува
сет за чистење на екранот
на мобилен телефон.
Согласно доставената
мостра и податоци сетот
се состои од една ткаена
микрофиберска крпа за
чистење на стакло, две
влажни марамици за
чистење и полирање на
екранот за еднократна
употреба – Kristal
smartpfone screen
protector (2 – пропанол 60100%, сулфурна киселинa
0.5-1.5%) и Kristal screen
cleaning swab (изопропил
алкохол 18-25%,
кондиционер 1-3%, етилен
гликол монобутил етер 1530% и вода 50-70%). Сите
наведени компоненти се
пакувани во едно
заедничко пакување.
Производот претставува
имобилизатор за колено
изработен од плетена
ткаенина од неопрен, со
велкро ленти. Производот
во пределот на пателата
содржи силиконско
перниче и метални ленти
кои се поставени во
страничниот дел кои
обезбедуваат
дополнителна
имобилизација и
стабилност на коленото.
Согласно податоците
доставени од
подносителот на
барањето, производот
претставува минерално
храниво во вид на прашок
со црно-сива боја без
типичен мирис, со
органски минерали со
висока содржина на
хуминска киселина, со
состав: влага 20%,
хуминска киселина 80%,
калциум 4,50%, магнезиум
0,08%, фосфор 0,10%,

Kristal – Liquid
Screen Protector

Каталошки
број: REF 104 –
Knee support
steel hinged

Vitapol pulvis

натриум 0,10%, железо 1600
мг/кг, манган 150 мг/кг,.
Производот е наменет за
употреба како додаток во
исхраната за домашни
животни, пакуван во
хартиени вреќи од 25, 5 и 2
килограми.
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17

18

28/12/2016

17/01/2017

17/01/2017

28/12/2019

18/01/2020

18/01/2020

2309 90 96 90

9021 10 90 00

6212 90 00 00

28/12/2016

17/01/2017

17/01/2017

Согласно податоците
доставени од
подносителот на
барањето, производот
претставува минерално
храниво, за употреба во
шеќерен сируп за
зајакнување на имуниот
систем на пчелите и
дополнување на исхраната
со минерали и микро
елементи, со содржина на
хуминска киселина, со
состав: влага 83%,
хуминска киселина 11%,
пепел 5,5%, калиум 1,40%,
натриум 0,2%, магнезиум
0,0025%, фосфор 0,005%,
железо 800 мг/литар,
манган 15мг/литар, цинк
10, мг/литар, бакар
1мг/литар, молибден 1
мг/литар и кобалт 0,3
мг/литар. Производот е
наменет за употреба во
пчеларството, пакуван во
пластично шише од 1
литар.
Производот претставува
цврста поддршка на прст
при повреда во процесот
на заздравување, дава
стабилност на зглобовите
на прстите во одредена
позиција. Производот е
составена од
алуминиумска плочка која
лесно се обликува, со цел
прстот да се одржи во
точниот степен на
флексија или екстензија.
Производот претставува
појас составен од
еластичен материјал,
перфориран за да се
спречи појава на потење.
Лентите во задниот дел се
флексибилни за
стабилизација на рбетот,
притоа овозможувајќи

Immuno Be

Каталошки
број: SL 603 The
baseball splint
Каталошки
број: SL 603 The
baseball splint

Каталошки
број: SL
32Lumbosacral
corset (32cm)
with belt
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17/01/2017

18/01/2020

9021 10 10 00

17/01/2017

20

31/01/2017

02.01.2020

8424 82 10 00

31/01/2017

21

02.02.2017

02.01.2020

9015 80 20 00

02.02.2017

ограничена флексија и
екстензија, a
дополнителните
еластични ленти
обезбедуваат
дополнителна
имобилизација и
фиксација.
Производот со трговски
назив Троножен бастун е
составен од алуминиумска
дршка, чија висина лесно
се подесува во зависност
од потребите на
пациентот. Трите ногарки
на бастуот даваат
поголема стабилност, а
гумичките поставени на
секоја ногарка во долниот
дел ја намалуваат
можноста од лизнување,
односно даваат поголема
стабилност при движење.
Производот, согласно со
доставената
документација, се состои
од: Надземна мрежа
составена од црева со
дијаметар Ф16, Ф20, Ф25,
Ф32 како и елементи за
нивно тенко црево за
врзување, држачи за
црево, капалки, спеери
(микроспринклери) и
прскачи. Составен дел на
системот се и хранилници
–фертилизатори, филтри
за прочистување на вода и
пластични спојни
елементи.
Автоматска метеоролошка
станица (AWOS) која
собира, процесира и
дистрибуира
метеоролошки податоци
за временските услови на
аеродромите и проценети
вредности на одредредени
параметри, и тоа: сензор
за брзина за ветер и
правец, сернзор за
температура на воздух,
T/RH стандарден
заштитен штит со одвоени
отвори за два T/RH
сензори, сензор за
воздушен притисок,
инструмент за мерење на
базата на облаци
(силометар),
трансмисиометар (мерач

Каталошки
број: ERS104Tripot

Систем за
наводнување
“капка по капка
“

на видливост вдолж
писта), FSM сензор за
видливост со сензор за
MET појави во сегашно
време, сензор за мерење
на позадинска
осветленост, уред за
мониторирање на
интензитет на светла на
писта, сензор за врнежи од
дожд (дождметар) со
опсерверски терминал (од
приложена приложена
спецификација).
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02.02.2017

02.01.2020

1904 20 10 00

02.02.2017

23

02.07.2017

02.08.2020

2106 90 92 00

02.07.2017

Согласно доставените
податоци и мостра од
подносителот на
барањето, производот
претставува крцкави
мусли за деца, пакувани во
картонска кутија од 200
грама. Производот се
состои од: 74% снегулки од
житни зрна и брашно
(пченица, овес, јачмен, пир,
рж, просо), снегулки од
банана, крцкави – пајки
(пченично брашно,
оризово брашно,
пченкарно брашно, какао
прав), крцкави цвеќиња
(пченично брашно,
оризово брашно,
пченкарно брашно),
пченкарно брашно,
бобинки, сушени јагоди,
малини, витамин В1.
Согласно доставените
податоци од
производителот,
производот е со содржина
на какао по маса од 0,4%.
Производот, согласно со
доставената
документација,
претставува сируп со вкус
на боровинка, готов за
употреба како прелив за
палачинки или други
видови десерти. Составен
е од вода, згуснувачи
(ксантан гума), растителна
боја, лимонска киселина,
сукралоза како
засладувач, природна
арома и конзерванси
(калиум сорбат, натриум
бензоат). Не содржи

ХИП Крцкави
мусли за деца,
200гр

Sugar-free
Syrup-Blueberry
flavour

шеќер. Пакувано е во
шише од 400грама.
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02.07.2017

02.08.2020

2202 99 95 00

02.07.2017

25

02.07.2017

02.08.2020

1904 20 10 00

02.07.2017

26

02.07.2017

02.08.2020

4412 33 00 00

02.07.2017

Производот, согласно со
доставената
документација,
претставува готов шејк од
протеин од сурутка со вкус
на чоколадо. Составен е од
протеини (сурутка,
концентрат од протеин од
млеко, концентрат од
протеин од сурутка,
74грама во 100мл), вода
(24гр во 100мл),
обезмастено какао во прав
(1,2грама во 100мл),
згуснувачи (Е460, Е466,
Е407), арома, стабилизатор
(Е452), засладувачи (Е952,
Е950, Е954) . Пакуван во
шише од 330 мл.
Производот, согласно со
доставената
документација и мостра, е
составен од 82% снегулки
од житни зрна и брашно
(пченица, овес, јачмен, пир,
’рж) 17% снегулки од
овошје ( банана, јаболко,
сливи), пченично брашно,
оризово брашно, витамин
Б1. Без додаден шеќер.
Содржи глутен. Пакувано
во кутија од 200 грама
Водоотпорна шперплоча е
производ изработен во
димензии од 2500х1250мм
и 2440х1220ммсо дебелина
од 4 -30мм од 3, 5, 7, 9, 11 и
13 слоја на дрвен фурнир
(тополов, буков или
брезов) вкрстено слепени
едни со други поради
добивање на потребната
цврстина и еластичност, а
споени со фенолно лепило
како и меламинско
лепило. Производот може
да биде превлечен, или не,
со 120 гр/м2 импрегрирана
хартија/филм кој му дава
водоотпорност како и
отпорност на други
надворешни влијанија при

Delicius protein
shake

ХИП Мусли со
овошје за деца,
200гр

Film faced
plywood
(водоотпорна
шперплоча)

што се користи во
надворешни услови во
градежништво, изработка
на подиуми од времен или
траен карактер, замена на
подови на возила и
слично.
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02.07.2017

02.06.2020

3824 99 92 00

02.07.2017

28

02.07.2017

02.06.2020

2202 99 95 00

02.07.2017

29

02.07.2017

02.06.2020

2202 99 19 90

02.07.2017

Препарат за зацврстување
на епоксидна смола, во
пакување од метални
буриња, и согласно
приложен сертификат е со
состав: полиамиден
раствор со концентрација
од триетилентетрамин
<10%, диетилентриамин
<10% и
аминоетилпиперазин
>10%.
Производот претставува
шејк од протеин од
сурутка со вкус на ванила,
во пакување од 330 мл,
наменет за директно
конзумирање. Производот
во својот состав содржи
сурутка, вода, протеини
10% (протеин од
концентрат од млеко и
протеин од концентрат од
сурутка), згуснувачи,
арома, стабилизатор,
засладувачи и боја.
Согласно доставените
податоци производот
содржи 0,2% млечни
маснотии.
Производот претставува
додаток во исхрана во
форма на гел со
изомалтулоза и натриум,
пакуван во 24 ќесички во
една кутија (40 гр во
ќесичка). Производот е со
вкус на портокал кој во
својот состав содржи:
малтодекстрин, вода,
фруктоза, изомалтулоза
(10%), сол (5%), калиум
хлорид, регулатори на
киселост, калиум цитрат,
цитрусна киселина, арома,
козерванси (калиум сорбат
и натриум бензоат).

Indurente 80 –
20

QNT Delicious
protein shake

Multicarbo gel

30

02.07.2017

02.06.2020

6307 90 10 00

02.07.2017

31

17/02/2017

16/02/2020

8528 59 00 10

17/02/2017

32

16/02/2017

15/02/2020

8528 71 15 00

16/02/2017

Имобилизаторот за рамо и
надлактица, кој се
употебува како замена за
гипс кај повреди на рамо и
надлактица. Составен е од
мек материјал кој не прави
иритација на кожата.
Раката ја фиксира под
агол од 90 степени во
лактот. Има и
дополнителна лента која
се поставува во пределот
на градниот кош и истата
овозможува подобра
фиксакција и
имобилизација..Се
користи кај дислокација
на рамо, фрактура на
надлактицата или
лопатката и слично.
Согласно доставените
податоци производот
претставува
мултимедијален систем
наменет за употреба во
моторните возила, со
следните карактеристики:
7 инчен екран осетлив на
допир, вграден GPS
навигатор, Wi-Fi, Bluetooth
конекција, радио тјунер,
DVD/VCD, Mp3/Mp4.
Производот функционира
врз основа на оперативен
систем Андроид (4.4.4 и
6.0.1 систем).
Дигитален приемник
погоден за прием на
телевизиски сигнали.
Уредот ги има следните
карактеристики: DVB-C
Тјунер, процесор MIPS4380
Core BCM7584, програм за
подигнување на
оперативен систем Kaon,
овозможена интернет
конекција преку Етернет
RJ45 и неколку
приклучоци (HDMI, аудио,
USB, S/PDIF, CVBS, SCART)
Уредот вклучува
далечински управувач,
HDMI кабел, пин кабел и
етернет кабел.

CAR
MULTIMEDIA
SYSTEM, Model
– D90-8858 ML
class

Kaon Hibrid STB
VM1200 VIP
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16.02.2017

16.02.2020

8528 71 15 00

16.02.2017

34

24/02/2017

23/02/2020

8424 82 10 00

24/02/2017

35

36

24/02/2017

24/02/2017

25/02/2020

25/02/2020

2306 30 00 00

4412 33 00 00

24/02/2017

24/02/2017

Дигитален приемник за
дигитална терестријална
телевизија за прием на ТВ
сигнал . Уредот примаи
видеосигнал преку
интернет протокол.
Користи Ethernet порта
која се наоѓа на уредот.
Има можност за
интерактивни
функционалности (видео
на барање, снимање во
CLOUD, снимање на
надворешна СБ меморија,
премотување напред
назад, преглед на
поминати содржини).
Уредот има вграден Linux
оперативен систем и
тјунер. Спакуван заедно со
далечински управувач,
HDMI кабел, пин кабел и
етернет кабел за
поврзување.
Систем за наводнување
капка по капка и согласно
доставена спецификација,
системот е составен од
црева изработени од ПВЦ
(поливинил хлорид) со
вградени капалки, спојки
за поврзување на цревата,
вентили од ПВЦ за
регулирање на протокот,
тапи, гумици , капалки,
филтри, спојки цревофилтер, поврзанин на
начин за наводнување на
насади.
Пелетите од сончогледови
лушпи се добиени како
остатоци при процесот на
производство на масло од
сончоглед, при што
лушпите се мелат и се
пелетизираат со вода и
водена пареа . Пелетите се
со темна боја и се е
користат за горење.
Водоотпорна шперплоча
претставува производ
изработен во димензии од
2440х1220мм 18,20 или
21мм од 11 и 13 слоја на
дрвен фурнир (топола,
бука, бреза и од
еукалиптус) вкрстено
слепени едни со други
поради добивање на
потребната цврстина и
еластичност, а споени со

Kaon DVB-T2
HEVC BCM
75638

капка по капка
систем

Пелети од
сончогледови
лушпи за
горење

Водоотпорна
шперплоча
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24/02/2017

25/02/2020

2309 90 96 90

24/02/2017

38

24/02/2017

25/02/2020

2710 19 99 00

24/02/2017

39

24/02/2017

23/02/2020

1905 40 90 00

24/02/2017

фенолно лепило WBP кое
е отпорно на вода и
температурни разлики. .
Производот од двете
страни е заштитен со
фенолен филм со 120-240
гр/м2 како и
специјализиран
водоотпорен премаз за
заштита на сите четири
страни. Тежина на
материјалот е 500630кг/м3.
Согласно податоците и
доставената мостра,
производот претставува
храна за прихрана на
пчелни семејства,
спакувана во најлонска
амбалажа од 1 килограм.
Производот е составен од
мешавина на шеќери
(фруктоза, декстроза,
малтоза) Витамини ( А, Д3,
Е, К3, Б1, Б2, Б6, Б12, Ц,
CAL-D-PANT), Минерали (
фосфор, калциум, содиум,
ниацин) Аминокиселини (
аланине, аспартиц,
глутамиц ацид, хистидине
и др).
Литиумската маст е
произведена од високо
рафинирано минерално
масло, литиумски сапуни
и масни киселини и
адитиви, и е наменета за
подмачкување на
тркалачки лежишта на
било која машина во
нормални работни услови.
Пакувана во пакување од
180кг.
Барен колбас од свинско
месо и зачини со додаток
на млечни протеини и
пецива, со содржина во
порција од еден колбас (30
гр) + 2 кифли (14 гр).
Термички обработениот
колбас во својот состав
содржи: свинско месо
(55%), вода, скроб од
компир, сол, екстра
девствено ладно цедено
маслиново масло (2%),
декстроза, свински
протеин, сос од сенф,
стабилизатори, ароми,
снегулки од сушен лук,
подобрувач на вкус,

Superfood for
bees-Vitamin
plus

Литиумска маст
ЛТ42 (litiumska
mast LT42)

O-ROLL Juicy
pork with spices
snacks

зачини, антиоксидант,
ароми на чад,
конзерванси,
хидролизирани
растителни протеини,
екстракт од квасец и боја.
Кифлите во својот состав
содржат: меко пченично
брашно, екстра девствено
ладно цедено маслиново
масло (9%), сол, квасец,
брашно од слад (пченица)
и природен екстракт од
рузмарин.

40

01.03.2017

29.02.2020

3824 99 96 00

01.03.2017

41

01.03.2017

29.02.2020

3824 99 96 00

01.03.2017

42

01.03.2017

29.02.2020

8424 82 10 00

01.03.2017

Течна комплексна
мешавина на
микроелемнти Zn (цинк) и
Mn (манган) во форма на
тетраглуконати на
глуконска киселина,со
содржина на манган
растворлив во вода 0,80% и
цинк водорастворлив
1,20%. Се користи за
прихрана во органско и
конвенционално
земјоделство како
биостимулатор.
Производот е во пакување
на полиетиленски
контејнери од 1л и 20 л.
Органски биостимулатор,
микрогранулирани
кристали во форма на
прав и пакуван во
хартиена кеса од 5 кг, со
состав комплексна сол од
бакар (Cu- 9,5%) и Цинк (Zn3,4%) водорастворливи. Се
користи за сите
земјоделски култури во
земјоделство,
градинарство,
овоштарство, лозарство
како и во расадничко
производство. Производот
се аплицира фолијарно во
текот на вегетацијата во
дози од 100-200/г/дка, или
со фертигација во дози од
150-200г/дка.
Систем за наводнување „
капка по капка„ и согласно
доставена техничка
спецификација системот е
составен од црева
изработени од ПВЦ
(поливинил хлорид) со
вградени капалки и

DRIPLINE

филтри , спојки за
поврзување на цревата, со
прскалки и истиот
претставува систем за
наводнување на насади.
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07.03.2017

06.03.2020

3215 90 20 00

07.03.2017

44

03.07.2017

03.08.2020

3824 99 96 00

03.07.2017

45

03.07.2017

03.08.2020

3824 99 96 00

03.07.2017

Касета со мастило за
користење со инк-џет
печатари за континуиран
процес на печатење.
Касетата е со зафатнина
од 750 мл и истата не се
надополнува, се вметнува
во печатарот и има
електронско коло, чип за
читање на мастилото и
нема глава за печатење,
бојата е цијан мастило.
Согласно доставената
документација Demolution
(Демолутион) претставува
органски биостимулатор
во течна форма со
пакување од 0,5, 1 и
5литри. Се користи за сите
земјоделски култури во
поледелство, овоштарство,
лозарство и во расадничко
производство во
шумарството, и во
органско и во
конвенционално
производство. Demolution
во својот состав содржи
сулфур (SО3) 68% од
природно потекло како и
биоген хранлив елемент
цинк (Zn) 0,5% .
Согласно доставената
документација Nematmiel
(Нематмиел) претставува
органски биостимулатор
во кристална форма,
пакуван вополиетиленски
контејнери од 1 и 5
килограми. Се користи за
сите земјоделски култури
во поледелство,
овоштарство, лозарство и
во расадничко
производство во
шумарството, во тек на
цела вегетација и тоа и во
органско и во
конвенционално
производство.Во својот
состав содржи сулфур
(SО3) 57,2% од природно
потекло како и биогени
хрналиви елементи на
железо (FE) 0,02%.

касета

DEMOLUTION
ѓубриво/биости
мулатор

NEMATMYIEL
ѓубриво/биости
мулатор
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03.08.2017

03.09.2020

3004 49 00 10

03.08.2017

47

03.08.2017

03.09.2020

3004 49 00 10

03.08.2017

48

08.03.2017

07.03.2020

3004 49 00 10

08.03.2017

Маслен раствор за
перорална употреба,
спакуван во стаклено
шишенце од 120 мл или
240 мл. Маслениот раствор
содржи маслен екстракт
од растението канабис
(коноп), добиен со
екстракција на ниска
температура во
ексципиент ладно цедено
маслиново масло без
употреба на органски
растворувач. Во својот
состав содржи
канабиноиди, и тоа: 2.5 мг
тетрахидроканабинол
(ТХЦ) и 1мг канабидиол
(ЦБД) на 1 мл раствор, и се
употребува за медицински
цели.
Маслен раствор за
перорална употреба,
спакуван во стаклено
шишенце од 120 мл или
240 мл. Маслениот раствор
содржи маслен екстракт
од растението канабис
(коноп), добиен со
екстракција на ниска
температура во
ексципиент ладно цедено
маслиново масло без
употреба на органски
растворувач. Во својот
состав содржи
канабиноиди, и тоа: 2.5 мг
тетрахидроканабинол
(ТХЦ) и 2.5 мг канабидиол
(ЦБД) на 1 мл раствор и се
употребува за медицински
цели.
Маслен раствор за
перорална употреба,
спакуван во стаклено
шишенце од 120 мл или
240 мл. Маслениот раствор
содржи маслен екстракт
од растението канабис (
коноп ), добиен со
екстракција на ниска
температура во
ексципиент ладно цедено
маслиново масло без
употреба на органски
растворувач. Во својот
состав содржи
канабиноиди, и тоа: 2 мг
тетрахидроканабинол
(ТХЦ) и 1 мг канабидиол
(ЦБД) на 1 мл раствор, и се

Канобил ХИВ
2,5 мг THC + 1mg
CBD/1ml

Канобил КАНЦ
2,5 мг THC +
2.5mg CBD/1ml

Канобил МС

употребува за медицински
цели.

49

50

08.03.2017

20/03/2017

07.03.2020

21/03/2020

3004 49 00 10

8543 70 90 00

08.03.2017

20/03/2017

Маслен раствор за
перорална употреба,
спакуван во стаклено
шишенце од 120 мл или
240 мл. Маслениот раствор
содржи маслен екстракт
од растението канабис (
коноп ), добиен со
екстракција на ниска
температура во
ексципиент ладно цедено
маслиново масло без
употреба на органски
растворувач. Во својот
состав содржи
канабиноиди, и тоа: 1 мг
тетрахидроканабинол
(ТХЦ) и 15 мг канабидиол
(ЦБД) на 1 мл раствор, и се
употребува за медицински
цели.
Електрично загреан
тутунски систем ЕЗТС кој
се користи исклучиво во
комбинација со
електрично загреан
тутунски производ, истиот
содржи:1 Држач за
патрони, 1 полнач, 1
адаптер за напојување, 1
USB кабел, 1 алатка за
чистење, 1 упатство за
употреба.
Најважниот елемент на
овој систем е држачот за
патрони кој се состои од
следните делови: куќиште,
греач (метален елемент
обложен со стакло преку
кој струјата се пренесува
за да загрее), контролна
електроника (осигурува
контрола на
температурата на греачот
и обезбедува заштитно
следење за спречување на
прегревање) и батерија (
која има сила за една
употреба на ЕЗТС загреан
тутунски производ).
Суштинскиот карактер на

Канобил епи

ЕЗТС
(Electronically
Heated Tobaco
System) - iQOS

овој производ го дава
држачот во кој се
сместуваат патроните
исполнети со тутунски
производ кои се загреваат
до одредена температура.
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20.03.2017

19.03.2020

2202 99 95 00

20.03.2017

Комплетно хранлив
производ за специјална
медицинска намена,
подготвен за директна
употреба во форма на
пијалок како ентерална
храна. Се употребува
исклучиво под
медицински надзор како
додаток на исхраната или
како единствен извор на
храна при диететскиот
режим на пациенти кои
неможат да ги задоволат
потребните хранливи
материи со внесување на
храна од регуларни
извори, како кај пациенти
со дијабетес и нарушена
гликозна толеранција.
Производот е со состав:
вода, изомалтулоза,
диетески влакна, масти
(вкупни 3,8%, од кои
млечни 0,2 %), скроб,
лактоза, протеин
концентрат од сурутка,
соја протеин изолат,
витамини, минерали и
елементи во трагови,
рибино масло, калциум
цитрат, засладувачи,
каротеноиди и регулатор
на киселост. Спакуван е во
пакување од 4 x 200 ml
пластични шишенца и
најдобро е истиот да се
консумира разладен и тоа
2-3 шишиња на ден како
додаток во исхраната, или
7 до 10 шишенца како

Nutricia Diasip

единствен извор на храна.
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20.03.2017

19.03.2020

2106 90 92 00

20.03.2017
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28/03/2017

29/03/2020

8421 31 00 00

28/03/2017

Производ во форма на
прашок спакуван во
конзерва од 500 г, кој
претставува храна за
специјална медицинска
употреба при диететски
режим во состојби на
фенилкетонурија (PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај деца над 1 година
старост. По состав
претставува мешаница на
аминокиселини ( чисти Ламино киселини
ослободени од
фенилаланин) со
јагленхидрати
(малтодекстрин),
збогатени со витамини,
минерали и елементи во
трагови и ванила. Се
употребува како
дефиниран протеински
додаток во точно одредена
количина пропишана од
лекар или диететичар со
мешање со точно одредена
количина на храна или
пијалок (овошен сок, вода,
овошно пире).
Филтер за воздух за
мотори со внатрешно
согорување изработен од
хартија од целулоза како
главен медиум за
прочистување Според
доставените податоци има
округла форма со
дијаметар од 305мм,

MILUPA PKU 2
PRIMA

Филтер за
воздух FILTRON
АМ401/1

висина 471мм, внатрешен
дијаметар (1) 198мм,
надворешен дијаметар (2)
11мм

54

28/03/2017

29/03/2020

8421 31 00 00

28/03/2017
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28/03/2017

27/03/2020

8421 23 00 00

28/03/2017
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28/03/2017

27/03/2020

8421 39 25 00

28/03/2017
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28/03/2017

30/03/2020

2403 99 90 00

28/03/2017

Филтер за воздух за
мотори со внатрешно
согорување, изработен од
хартија од целулоза како
главен медиум за
прочистување.. Според
доставените податоци има
правоаголна форма со
должина од 247мм,
ширина 168мм, висина
82мм.
Филтер за гориво за
возила, и истиот е со
надворешен дијаметар од
78 мм, внатрешен 11 мм и
висина 136,5 mm
Кабински систем со
бионајт систем за полен со
антибактериска и
алергенска заштита, за
прочистување на воздухот
во патничката кабина од
системот за вентилација.
Патрони во форма на
мини цигари, со должина
45 мм и пречник 7,3 мм, не
е наменет за пушење, не
гори, исклучиво се
користи само во
електронски уред, се
загрева и притоа се
ослободува аеросол.
Тутунското полнење е од
иситнет тутун, измешан со
вода, врзивни средства и
хумектанти, со
коламинирана
алуминиумска обвивка,
која го спречува палењето
и горењето на тутунското
полнење, два филтри,
шуплива ацетатна цевка,
сите елементи заедно
обединети во целина со
хартиена обвивка. При
загревање водата и
глицеринот испаруваат и
кондензираат во мали
капки и на тој начин
создавајќи аеросол, кој
содржи никотин.
Предметната стока се
испорачува во кутии со
содржина на 20 патрони

Филтер за
воздух FILTRON
AM401/1

филтер

филтер

(heatsticks).
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28/03/2017

27/03/2020

8421 23 00 00

28/03/2017
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28/03/2017

27/03/2020

8421 23 00 00

28/03/2017
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61

04.11.2017

04.11.2017

04.12.2020

04.12.2020

2005 70 00 00

2008 97 98 00

04.11.2017

04.11.2017

Филтер за хидраулично
масло наменет за
прочистување на маслото
на мотори со внатрешно
согорување, со
надворешен дијаметар од
90 мм, внатрешен 37 мм и
висина 157 мм.
Филтер наменет за
прочистување на маслото
за мотори со внатрешно
согорување, со
надворешен дијаметар од
65 мм, внатрешен 31,5 мм и
висина 115 мм.
Цели маслинки од
трговска марка “spartan
treasure” претставуваат
маслинки во саламура без
присуство на вински оцет.
Согласно податоците од
хемиската анализа
доставена од
подносителот на
барањето, маслинките се
конзервирани во
саламура, со содржина на
концентрација на 6% сол
1,0% млечна киселина, Ph
вредност од 3,5% но без
вински оцет. Според
доставените документи
маслинките се наменети
за малопроджба во
различни пакувања и тоа:
180гр, 200гр,450гр, 1кг, 2кг,
3кг, 5кг и 12кг.
Органски, сирови плочки
за ужина. Според
приложената
документација направени
се од 100% сирови,
органски, веган и
безглутенски состојки без
употреба на шеќер и

FILTRON ОМ
583H

FILTRON ОЕ
640/5

Kalamon whole
olives in brine
(Каламон цели
маслинки во
саламура без
вински оцет)

ROOBAR Chia
Coconut 30g

чоколадо. Во составот на
оваа суперхрана има :
урми, дехидриран кокос
22%, семе од чиа 8% и
лимоново масло.
Спакувани во фолија со
тежина од 30г.
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04.11.2017

04.12.2020

8703 21 10 00

04.11.2017

Ново теренско возило за
сите терени (ATV) бр. со
погон на четири ткала, со
четиритактен бензин
мотор, шасија број
3JBLRAJ15HJ00329, мотор
број M1141367, со два
цилиндри со зафатнина од
649,56 cм3, номинална
снага од 14.4 KW, со волан
со две рачки со број на
брзини: предна –2/ ниска
и висока ЦВТ и рикверц 1.
Серво волан со рачки.
Погон и кочници на сите 4
тркала, растојание помеѓу
вертикалниот раширен
пропуст низ средната оска
на задната оска 251 до 430
мм, основа на тркалата
1499мм, димензии на
возилото (должина,
ширина, висина) 2510мм х
1168мм х 1410 мм,
капацитет на влечење без
сопирачки е 590 кг,
тежината на возилото
(празно возило )
мах505кг/мин.485кг
максимална брзина од
41км/ч. Возилото е
произведено 2016 година.

ATV
OUTLANDER
MAX PRO 650
EFI

63

04.11.2017

04.12.2020

2202 99 19 10

04.11.2017

Храна за специјална
медицинска употреба, за
диететски менаџмент кај
лица со фенилкетонурија
(PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај кај деца над 4
години и возрасти,
вклучувајки и бремени
жени. Само за внатрешна
употреба. Внесот треба да
биде одреден исклучиво
од лекар или диететичар,
не претставува единствен
извор на исхрана.
Производот е во форма на
течност во пакување од
30х125мл. По состав
содржи вода, концентрат
од сок од јаболко (34.1%),
концентрат од сок од
грозје (6,9%), концентрат од
сок од рибизла (2,5%),
мешавина на чисти Ламино киселини
ослободени од
фенилаланин, збогатени
со витамини, минерали и
елементи во трагови и
природна арома. Содржи
шеќер, стабилизатори
(Е460, Е412, Е415, Е466),
емулгатор (лецитин од
сончоглед), вештачки
засладувачи (сукралоза,
ацесулфам К),
конзерванси (Е202,Е211),
М-инозитол, железо,
манган сулфат, бакар
сулфат, тиамин
хидрохлорид, пиридоксин
хидрохлорид, витамин А
палмитат, рибофлавин,
антиоксиданси (Е304,
Е306), фолна киселина,
калиум јодид, натриум
молибидат, Д-биотин,
натриум сеенит, хром
хлорид, витамин К1,
витамин Д3,
цијанокобаламин и
растително масло од
висока едноклеточна
докосахексаноична
киселина (DHA).
Пропишаната количина се
аплицира распоредена во
порции кои ќе бидат
примени во текот на денот

PKU Lophlex LQ
20

64

04.11.2017

04.12.2020

2106 90 92 00

04.11.2017
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04.11.2017

04.12.2020

2106 90 98 00

04.11.2017

Храна за специјална
медицинска употреба, за
диететски менаџмент кај
лица со фенилкетонурија
(PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај адолесценти над
15 годишна возраст и
возрасни. Внесот треба да
биде одреден исклучиво
од лекар или диететичар, а
дневната доза треба да
биде регулирана под
медицински надзор.
Производот е во форма на
прашок во пакување од
500г. По состав содржи
мешаница од чисти Ламино киселини
ослободени од
фенилаланин, збогатени
со витамини, минерали и
елементи во трагови.
Пропишаната количина се
аплицира распоредена во
порции кои ќе бидат
примени во текот на
денот, пропишаната
количина на прашок се
меша со точно одредена
количина на храна или
пијалок (вода, овошен сок,
овошно пире).
Храна за специјална
медицинска употреба, за
диететски менаџмент кај
лица со фенилкетонурија
(PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај новороденчиња
од раѓање до 12 месеци.
Внесот треба да биде
одреден исклучиво од
лекар или диететичар, а
дневната доза треба да
биде регулирана под
медицински надзор.
Производот е во форма на
прашок во пакување од
450г. По состав содржи:
лактоза (од кравјо млеко),
рафинирани растителни
масла (масло од палма,
нехидрогенизирано
кокосово масло, масло од
канола, сончогледово
масло), малтодекстрин,
прегелатинизиран скроб
(компир или пченка)
мешаница од чисти Ламино киселини
ослободени од

Milupa PKU 3
Advanta

Milupa PKU 1Mix

фенилаланин, масло од
туна, сув гликоза сируп,
високо едноклеточно
масло на арахидонска
киселина, антиоксиданти
(Е306,Е304) регулатор на
киселоста (лимонска
киселина), железо сулфат
и други прилагодени
витамини, минерали и
долговерижни
полинезаситени масни
киселини. Пропишаната
количина се аплицира
распоредена во порции
кои ќе бидат примени во
текот на денот, измешани
со мајчино млеко или
стандардни формули за
доенчиња со пресметани
количини. Не претставува
единствен извор на храна.
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04.11.2017

04.12.2020

2106 90 92 00

04.11.2017

Храна за специјална
медицинска употреба, за
диететски менаџмент кај
лица со фенилкетонурија
(PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај жени пред и за
време на бременост и
доење/лактација. Внесот
треба да биде одреден
исклучиво од лекар или
диететичар, а дневната
доза треба да биде
регулирана под
медицински надзор. Не
претставува единствен
извор на храна.
Производот е во форма на
прашок во пакување од
450г. (10х45г). По состав
содржи: малтодекстрин,
рафинирани растителни
масла, мешаница од чисти
Л-амино киселини
ослободени од
фенилаланин, збогатени
со јаглени хидрати,
сахароза витамини,
минерали и елементи во
трагови. Се користи како
дефиниран протеински
додаток. Пропишаната
количина се аплицира со
мешање на една кесичка
со 100мл вода.

MILUPA PKU 3
Tepora
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04.11.2017

04.12.2020

2202 99 11 90

04.11.2017

Храна за специјална
медицинска употреба, за
диететски менаџмент кај
лица со фенилкетонурија
(PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај пациенти со
дијабетис мелитус или
хипергликемија.
Производот е во форма на
течност пакуван во
заштитена атмосфера од
1000мл и е подготвен за
директна употреба
исклучиво под
медицински надзор.
Производот е со состав:
вода, скроб, соја протеин
изолат, диететски влакна
(инулин, олигофруктоза,
арапска гума, соини
полисахариди, целулоза,
резистентен скроб),
емулгатор (соја лецитин),
калиум цитрат, натриум
хлорид, регулатор на
киселост (лимонска
киселина), калиум хлорид,
магнезиум карбонат, три
калциум фосфат,
каротеноиди (содржат соја
бета-каротен, лутеин,
ликопен), холин хлорид,
ди-калиум хидроген
фосфат,калциум
хидроксид, натриум Lаскоробат,
калиумхидроксид, DLалфа токоферол ацетат,
железо лактат, цинк
сулфат, никотинамид,
ретинал ацетат, хром
хлорид, бакар глуконат,
манган сулфат, калциум
D-пантотенат,
цијанокобаламин,
натриум селенит, Dбиотин,
птероилмоноглутаминска
киселина,
холекалциферол, тиамин,
хидрохлоид, пиродоксин
хидрохлорид рибофлавин,
натриум флуорид, калиум
јодид, натриум молибдат,
фитоменадион. Не содржи
глутен и лактоза. Погоден
е и како единствен извор
на храна. Пропишаната
количина се аплицира
распоредена во порции
кои ќе бидат примени во

Nutricia
Nutrison
Advanced
Diason

текот на денот
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2106 90 92 00

04.11.2017

Храна за специјална
медицинска употреба, за
диететски менаџмент кај
лица со фенилкетонурија
(PKU) и
хиперфенилаланинемија
(HPA) кај кај деца над 8
години и адолeсценти.
Само за внатрешна
употреба Внесот треба да
биде пдреден исклучиво
од лекар или диететичар, а
да се зема исклучиво под
медицински надзор. Не
претставува единствен
извор на храна.
Производот е во форма на
прашок во пакување од
500г. По состав содржи
мешаница од чисти Ламино киселини
ослободени од
фенилаланин, збогатени
со витамини, минерали и
елементи во трагови. Се
користи како дефиниран
протеински додаток.
Пропишаната количина се
аплицира распоредена во
порции кои ќе бидат
примени во текот на
денот, пропишаната
количина на прашок се
меша со точно одредена
количина на храна или

MILUPA PKU 2
Secunda

пијалок (вода, овошен сок,
овошно пире).
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27/04/2020

8517 70 00 19

8538 90 99 00

26/04/2017

26/04/2017

Производот претставува
уред кој служи за
трансфромација на
сигналот пратен од
предавателот на базната
станица од наизменична
струја во електромагнетни
(радио) бранови кои се
емитуваат во одредено
подрачје, според опсегот
на базната станица, и
обратно, претворање на
електромагнетните (радио)
бранови во наизменична
струја која се проследува
до приемникот во базната
станица.Уредот
претставува медиум кој ја
претвора комуникацијата
од жичана во безжична.
Според доставената
мостра и приложената
документација,
производот е направен од
еластична гумена /
силиконска основа со
одредена специфична
форма, со вдлабнатини,
дупчиња, окца и сл.
Погодни за монтажа и
испакнатини
(флексибилни куполи) кои
во средина од долната
страна имаат тврд
јаглероден центар кој е
електрично спроводлив.Со
притискање на копчето,
центарот од јаглерод на
дното на куполата допира
врз контактите од
печатената плоча или
фолија затворајќи го

Антена за
мобилна
телефонија

Силиконска
гума ( KEYPAD)
за електронски
автопрекинувач

електричното коло,
остварувајќи контакт. Со
пуштање на копчето,
гумената купола се враќа
назад прекинувајки го
колото
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26.04.2017

25.04.2020

8536 50 19 00

26.04.2017
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26.04.2017

25.04.2020

8547 20 00 00

26.04.2017

73

20.04.2017

19.04.2020

3402 90 90 00

20.04.2017
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20.04.2017

19.04.2020

8528 62 00 00

20.04.2017

Лизгачки прекинувач со
две позиции на работа на
прекинувачот и работи на
12 V струја од акумулорот
на автомобилот, се
користи при пренос на
сигналот до контролната
табла на автомобилот во
однос на заштитниот појас
со негово вклучување
односно исклучување.
Пластично куќиште за
конектори за кабли, во кое
се вградуваат контакти
елементи за понатамошна
намена на производот
како конектор со импринт
ознака за соодветна
намена.
Препарат за чистење
бигор на база на
модифициран неоргански
воден раствор на натриум
сулфит комбиниран со
TSP (трисодиум фосфат).
Производот е во пакување
на пласттични буриња од
30 литри за употреба во
индустрија, отстранување
бигор од цевоводи за
индустриска вода.
ДЛП ( со digital light
processing технологија)
проектор за презентации
со големи можности,
лесно се поврзува со
повеќе влезови, има
вграден звучник и
напојување УСБ. Способен
за поврзување на HDMI
donles (хардверски
клучеви), за директно
поврзување со лаптоп,
компјутер или Blu-ray
плеер за јасно
проектирање на слики со
звук.

slider switch

пластично
куќиште

ALCOBEZ 720

OPTOMA DX 349
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04.11.2017

04.10.2020

8523 51 10 00

04.11.2017
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26/04/2017
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2106 90 92 00

26/04/2017

Растителна маст за
мачкање со состав: вода,
растителни масти
(сончоглед, палмино,
кокосово) (20%), сол (0,8%),
емулгатори (моно и
диглицериди на масни
киселини, полиглицерол
полирицинолеат), сок од
лимон, ароми, конзерванс
(сорбинска киселина), боја
(бетакаротен), витамини
(А,Д). Производот е во
пакување од пластична
кутија од 250, 500 и 1000 г.
Согласно податоците
доставени од
подносителот на
барањето, производот
претставува SSD (Solid
State Drive), диск за
меморирање и
понатамошно користење
на електронски податоци.
Капацитетот за
складирање на податоци е
од 120 GB/240GB/480
GB/960 GB, димензии
100.45 х 69.85 х 7 мм и
тежина 47,5 гр.
Согласно доставените
податоци производот
претставува гума за
џвакање со вкус на нане,
без додаток на шеќер.
Производот е со следниот
состав: засладувачи
(ксилитол, изомалт,
сорбитол, ацесулфам К,
сукралоза), гумна база
(содржи соја), ароми,
средство против
згрутчување (талк,
магнезиумови соли на
масни киселини), средство
за згуснување (гума
арабика), емулгатор (естри
на оцетна киселина на
моно-и диглицериди),
средство за глазирање
(карнауба восок),
антиоксидант (бутилиран
хидрокситолуен (ВНТ)).

LINCO APETIT

ADATA Premier
SP550 SSD (Solid
State Drive)

TIC TAC GUM
Freshmint
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16/05/2020
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79

22.05.2017

16.05.2020

3824 99 96 00

22.05.2017
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23.05.2017

22.05.2020

3307 90 00 00

23.05.2017

Производот претставува
сос за скара со темно
црвенкста/кафеава боја со
карактеристичен мирис и
вкус, со кашеста хомогена
конзистентност,
оригинално пакувана во
стаклено шише од 250мл.
Во својот состав содржи:
вода за пиење, гликозен
сируп, 17% доматно пире,
шеќер, вински оцет, сол за
јадење без додаток на јод,
средства за закиселување,
лимонска киселина,
јаболкова киселина,
средство за боење кулер,
средство за задебелување,
мелено гуарово семе,
ксантан гума, мешавина
од зачини, чили, арома на
чад, млечни производи
семе од синап и целер.
Таблети дражеи, адитив за
мелење, наменети за
анализа на XRF
инструмент, врз база на
rosin (колофониум 25-50% ),
микрокристална целулоза,
рицинусово масло,
хидратирано, со функција
на поврзување на
материјалот за да не се
распадне при пресување,
обложени со скробен
шеќер, прочистен
пченкарен скроб,
модифициран гликоза и
монтанин гликол восок.
Производот е во пакување
од пластични шишиња со
3900 таблети.
Магнезиум лосион за
апликација преку кожа за
надополнување на нивото
на магнезиум во
организмот, со содржина
од 33 мг магнезиум на 1 мл.
Производот е во пакување
од 150 мл, и е состав: вода,
магнезиум хлорид,
органски зеленчук
глицерин, органска јојоба,
масло од семиња,
цетеарил оливат, сорбитан
оливат, органско кокосово
масло, глицерил стеарат,
цетил алкохол, шеа путер,
ксантанова гума,
лактобацилус фермент,
натриум хиалуронат.

Сос за скара (
SPAK Barbecue
sauce) 250ml

Mahlhilfe dg
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Магнезиум гел за
апликација преку кожа за
надополнување на нивото
на магнезиум во
организмот, со содржина
од 100 мг магнезиум на 1
мл. Производот е во
пакување од 237 мл, и е со
состав: вода, магнезиум
хлорид, хидроксипропил
скроб фосфат,
сертифициран органски
сок од алое вера.
Пијалок на база на
мешавина на овошни
сокови и екстракти и вода,
во пакување од пластично
шише од 473 мл. Содржи
овошен сок од калинка,
круша, мангостан, малина,
алое вера, боровинка,
екстракт од семки од
грозје и е со изразено
антиоксидативно дејство
како додаток во исхрана.
Маслен раствор за
перорална употреба,
спакуван во стаклено
шишенце од 120 мл.
Маслениот раствор
содржи маслен екстракт
од растението канабис (
коноп ) за медицинска
употреба, добиен со
екстракција на ниска
температура во
ексципиент ладно цедено
маслиново масло без
употреба на органски
растворувач. Во својот
состав содржи
канабиноиди, и тоа: 10 мг
тетрахидроканабинол
(ТХЦ) и 10 мг канабидиол
(ЦБД) на 1 мл раствор, и се
употребува за медицински
цели.
Маслен раствор за
перорална употреба,
спакуван во стаклено
шишенце од 120 мл.
Маслениот раствор
содржи маслен екстракт
од растението канабис (
коноп ) за медицинска
употреба, добиен со
екстракција на ниска
температура во
ексципиент ладно цедено
маслиново масло без
употреба на органски

КАНОБИЛ MC+
(2 mg/1 ml THC
и 10 mg/1 ml
CBD)

растворувач. Во својот
состав содржи
канабиноиди, и тоа: 2 мг
тетрахидроканабинол
(ТХЦ) и 10 мг канабидиол
(ЦБД) на 1 мл раствор, и се
употребува за медицински
цели.
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Пијалок подготвен како
додаток во исхрана, во
пакување од кесички од
88.7мл. пакувани по 30
кесички во кутија. Содржи
стабилизиран гел од алое
вера, сок од круша, сок од
калинка, сок од мангостен,
сок од малина, сок од
капина, сок од боровинка,
екстракт од семки од
грозје, аскоробинска
киселина, лимонска
киселина, калиум сорбат и
токоферол.
Пијалок подготвен како
додаток во исхрана, во
пакување од 30 кесички од
88.7мл. Содржи
стабилизиран гел од алое
вера, природен овошен сок
од калинка (концентрат),
глукозамин сулфат,
хондроитин сулфат, МСМ,
аскоробинска киселина,
фруктоза, природна арома
на калинка, лимонска
киселина, калиев сорбат и
токоферол.
Производот претставува
сируп збогатен со
природен вкус и
витамини, во пакување од
30 дневни дози (60 мл).
Согласно доставениот
сертификат производот е
со следниот состав: вода
41.5%, шеќер 18.1%,
глицерин 15.1%, лимонска
киселина, мешавина од
природни вкусови
(малтодекстрин 4%, гума
арабика, природни
вкусови, Di-токоферол
(антиоксидант),
аскорбинска киселина,
бета каротен (боја)),
аскорбинска киселина,
екстракт од лист од
стевиа, пиридоксин
хидрохлорид, калиум

Forever
Aloe2Go®

Forever
Freedom2Go®
(џебен фридом

JOOST™
Pineapple
Coconut Ginger

сорбат, натриум бензоат,
фолна киселина,
цианокобаламин.
Производот се конзумира
разреден со друг пијалок,
односно 2 мл сируп во доза
се разредува со 240 мл
пијалок.
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Производот претставува
сируп збогатен со
природен вкус и
витамини, во пакување од
30 дневни дози (60 мл).
Согласно доставениот
сертификат производот е
со следниот состав: вода
33.8%, мешавина од
природни вкусови 20.2%
(малтодекстрин 14.3%, сок
од зеленчук (боја) 3.1%,
природни вкусови, гума
арабика, лимонска
киселина), шеќер 18%,
лимонска киселина 15%,
глицерин 8%, аскорбинска
киселина, екстракт од
лист од стевиа,
пиридоксин хидрохлорид,
калиум сорбат, натриум
бензоат, фолна киселина,
цианокобаламин.
Производот се конзумира
разреден со друг пијалок,
односно 2 мл сируп во доза
се разредува со 240 мл
пијалок.
Производот претставува
магнезиум масло во
форма на спреј, наменет за
нанесување на кожа и
пакуван во пакување
наменето за
малопродажба од 118 мл,
237 мл и 1l). Производот е
изготвен со следниот
состав: вода, магнезиум
хлорид (и олигоминерали
во прочистена вода), MSM
(метилсулфонилметан).
Ниво на магнезиум: 53 мг
на 1 мл + 120 мг MSM на 1
мл.

JOOST™
Blueberry Acai
Lemon

ANCIENT
MINERALS
MAGNESIUM
OIL ULTRA
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Производот претставува
магнезиум во форма на
гел, пакуван во пакување
наменето за
малопродажба од 237 мл.
Производот е изготвен со
следниот состав: вода,
магнезиум хлорид, MSM
(метилсулфонилметан),
хидроксипропил скроб
фосфат, сертифициран
органски сок од алое вера.
Ниво на магнезиум: 65 мг
на 1 мл + 65 мг MSM на 1
мл.
Магнезиум лосион за
апликација преку кожа за
надополнување на нивото
на магнезиум во
организмот, со содржина
од 20 мг магнезиум на 1 мл
со 70мг МСМ на 1мл.
Производот е во пакување
од 150 мл, и е со состав:
вода, магнезиум хлорид,
глицерин од органски
зеленчук, органска јојоба,
масло од семиња,
цетеарил оливат, сорбитан
оливат, органско кокосово
масло, глицерил стеарат,
цетил алкохол, карите
путер, ксантанова гума,
лактобацилус фермент,
натриум хиалуронат.
Масло без боја и мирис,
кое со прскање се
нанесува на кожа со што
се постигнува
надополување на
магнезиум преку кожата.
Состав: вода, магнезиум
хлорид (олигоминерали во
прочистена вода) со ниво
на магнезиум од 100 mg
елементарен магнезиум
на 1ml. Производот е
пакуван за продажба на
мало во оригинално
пакување со количина од
од 118мл, 237мл и 1л.
Снегулки за капење со
бела боја без мирис, со чие
топење во вода на 39
степени, се подготвува
купка за капење со цел
надополнување на
магнезиум преку кожата.
Состав: вода, магнезиум
хлорид (олигоминерали во
трагови) со ниво на

ANCIENT
MINERALS
MAGNESIUM
GEL ULTRA

ANCIENTMINE
RALS
magnesium
lotion ultra 150
ml

ANCIENT
MINERALS
MAGNESIUM
OIL

ANCIENT
MINERALS
MAGNESIUM
BATH FLAKES

магнезиум од 100 mg/g
елементарен магнезиум
на 1ml Производот е
пакуван за продажба на
мало во оригинално
пакување со количина од
750гр, 2кг и 3,6кг.
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Снегулки за капење со
бела боја без мирис, со чие
топење во вода на 39
степени, се подготвува
купка за капење со цел
надополнување на
магнезиум преку кожата.
Состав: вода, магнезиум
хлорид (олигоминерали во
трагови), МСМ
(метилсулфонилметан),
глицерин од зеленчук со
ниво на магнезиум од 100
mg/g елементарен
магнезиум на 1ml.
Производот е пакуван за
продажба на мало во
оригинално пакување со
количина од 750 гр
Крема со ефект на ладење,
специјално подготвена за
деца, за намалување на
болките кои се појавуваат
во процесот на растење
или за ослободување на
мускулната тензија. Се
употребува кај удари при
појава на модринки,
исчашувања или
нагмечувања и за
намалување на
непријатноста на кожата
предизвикана од
каснување од инсекти или
при сипаница. Содржи
ментол како активна
супстанца (3-5%) и други
помошни супстанции
како: МСМ, Глицерил
стеарат, масло од
Еаукалиптус, Глукосамин
сулфат, вода и други (сите
помалку од 3%)
Производот е наменет за
надворешна употреба
спакуван во оригинално
пакување од 60мл.

ANCIENT
MINERALS
MAGNESIUM
BATH FLAKES
ULTRA

ICE POWER
KIDS CREME
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Спреј со силен ефект на
ладење на меките ткива.
Брзо разладува и ја
отстранува болката од
изместување, истегнување
и руптури. Може да се
употребува и како прва
помош при полесни
изгореници. Ефектот на
ладење започнува веднаш
и може да трае околу 18
минути. Содржи ментол
како активна супстанца (<
2%) и други помошни
супстанции како: Етанол
(<10%), Пропан и Бутан
(<90%) Производот е
пакуван во оригинално
пакување од 200мл.
Гел што брзо и ефикасно ја
отстранува болката и
воспалението, намалува
отоци, отстранува
мускулна тензија и болка
во грбот и го забрзува
заздравувањето при
повреди и мускулни
напрегања. Производот е
пакуван во оригинални
пакувања од 100 и 200мл.
Хербал Алое претставува
раститителен концентрат
изготвен од Алое Вера сок,
со содржина од: пречистен
сок од Алое вера – цел
лист(Aloe barbadensis 40%),
шеќер, вода регулатор на
киселост (лимонска
киселина), природна
арома на лимон
(концентриран сок од
лимон), конзерванси
(калиум сорбат, натриум
бензоат), екстрат од цвет
од камилица (Matricaria
chamomilla). Производот е
пакуван со содржина од
473 мл и се употребува
додаден во вода или во
било кој друг ладен
пијалок, кој му дава на
пијалокот освежувачка
нота на манго.

ICE POWER
COLD SPRAY

ICE POWER
PLUS

Хербал Алое –
Растителен
концентрат од
алое
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Растителен полупроизвод
наменет за индустриска
употреба во прехрамбена
индустрија, во рефусно
картонско пакување од 20
кг. Согласно доставениот
сертификат производот е
со следниот состав:
делумно хидрогенизирани
растителни масла и масти
(76%), вода,
емулзификатори (Е471,
Е322, соја лецитин),
регулатор на киселост
Е330, конзерванс Е202,
арома, боја ( Е1606б, Е100).
Растителен полупроизвод
наменет за индустриска
употреба во пекарство, во
рефусно пакување од 2 х
10 кг блокови. Согласно
доставениот сертификат
производот е со следниот
состав: делумно
хидрогенизирани
растителни масла и масти
(76%), вода, сол (0,6%),
емулзификатори,
регулатор на киселост,
конзерванс, арома, боја.
Хербал Алое претставува
раститителен концентрат
изготвен од Алое Вера сок,
со содржина од: вода,
пречистен сок од Алое
Вера – цел лист (Aloe
barbadensis 40%), регулатор
на киселост (лимонска
киселина), природна
арома на манго,
конзерванси (калиум
сорбат, натриум бензоат),
засладувач (сукралоза),
екстракт од цвет од
камилица (Matricaria
chamomilla). Производот е
пакуван со содржина од
473 мл и се употребува
додаден во вода или во
било кој друг ладен
пијалок, кој му дава на
пијалокот освежувачка
нота на манго.

EUROCREM76%

EUROTRANCHE
UK 1K

Хербал Алое –
Растителен
концентрат од
алое со вкус на
манго
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КАНОИЛ маст во
пакување од 50 гр која
содржи околу 455 мг
природен екстракт од
канабис кој обезбедува 100
мг CBD. Производот
содржи маслен екстракт
од коноп добиено со
екстракција на ниска
температура без употреба
на органски растворувачи.
Во својот состав содржи
канабиноиди (CBD, CBN,
CBG) и нивни карбоксилни
соединенија, терпени,
омега масни киселини,
флавоноиди,
фитостероли,
аминокиселини,
гликозиди, витамини и
други соединенија важни
за метаболните процеси,
без психотропно дејство
од причина што состојката
THC (9deltatetrahydrocannabinol)
е во количина под 0,2%.
Регистриран е како
граничен производ и се
употребува за ублажување
на полесни здраствени
проблеми на кожата.
Според доставената
мостра и документи во
прилог, овој производ
претставува готов
производ составен од
суѓер со двострана
леплива трака, кроен во
форма погодна за
вградување во седишта за
автомобили, како полнеж,
на место предвидено а
непополнето, за греачи за
седишта. Состав: сунгер
полиетер/полиуретан,
пластична лепенка,
дуплофан трака.
Гел што што ги загрева и
опушта мускулите и ја
подобрува циркулацијата.
Гелот е наменет за да
обезбеди помош во
периферна циркулација,
разни типови болки и
невоспалителни болки и
тензии.Наменет за
спортисти за превенција
од спортски повреди..
Производот е пакуван во
оригинално пакувања од

КАНОИЛ маст

Пластични
влошки за
седишта

гел

75 мл.
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Гел што брзо и ефикасно ја
ослободува болката и
воспалението, безбеден за
долготрајна употреба,
намалува оток и ја
ослободува мускулната
тензија и забрзува
опоравување после
спортска повреда. Состав:
вода, ментол, еукалиптус
масло, глицерин, етанол,
карбомер кросполимер,
триетаноламин, боја.
Производот е пакуван во
оригинално пакувања од
75 мл
Крема која ослободува од
болка и воспаление на
зглобови. Содржи:
хондроитин сулфат, МСМ,
и глукозамин сулфат за
засилен ефект. Кремата се
втрива во областа на на
проблематичниот зглоб 23 пати на ден. Производот
е во пакување од
пластична туба од 75 мл.
Течен колаген за пиење со
вкус на цреша, во
пакување од пластично
темно шише од 500 мл.,
наменет како додаток во
исхраната. Производот
содржи: хидролизиран
колаген, хијалуронска
киселина, витамини А, Ц,
Д3, Б2, Б3,Б5, Б6, Б7
(биотин), минерали, цинк и
бакар, прочистена вода,
гликозен сируп,
конзерванс и арома.
Препорачан начин на
употреба е една мерна
чашка од 30 мл на ден.
Инстант кафе (spray dry) со
содржина на кафе од 99% и
средство против
згрутчување 1%.
Производот е во форма на
прав или гранули во
пакување од 450 г во
фолија триплекс и во
картонска кутија со по 10

гел

крема

колаген

инстант кафе

кеси. Производот е
наменет за употреба со
кафемати за подготовка
на кафе напиток.
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30.06.2017

29.06.2020

2106 90 98 00

30.06.2017

110

30.06.2017

01.07.2020

2106 90 98 00

30.06.2017

111

30.06.2017

01.07.2020

2106 90 98 00

30.06.2017

Инстант обелувач со вкус
на млеко за подготовка на
топли напитоци за
употреба со кафемати со
содржина: декстроза 60%,
сурутка во прав 24%,
растителна маст од кокос
11%, млечен протеин 2%,
стабилизатори Е34/Е452
(1,5%), средство против
згрутчување, крем млеко
арома (0,5%). Производот е
во форма на прав или
гранули во пакување од
1000 г во фолија триплекс
и во картонска кутија со
по 10 кеси.
Инстант напиток за
приготвување на топол
или ладен напиток со
различни вкусови (
портокал, лимон,
боровница и јаболко). со
идентична содржина од:
шеќер 95%, регулатори на
киселост (лимонска
киселина, натриум цитрат)
3.31%, малтодекстрин
0,83%, природна и
природно-идентична
арома 0,61%, витамин Ц,
средство против
згрутчување Е341, Е551 и
прехрамбени бои во
зависност од вкусот
Производот е во форма на
прав и гранули со светла
боја, пакуван во фолија
триплекс од 500 и 1000
грама.
Инстант млечен напиток е
производ кој се користи
како додаток на кафето
наменето исклучиво за
кафемати со содржина од:
сурутка во прав 39.3%,
шеќер 17.85%, крем млеко
арома 0.75%, декстроза
19.28%, гуар гума 1%,
средство против
згрутчување Е551, Е341
1.11%. Производот е во
форма на прав и гранули
со светло жолта боја,
пакуван во фолија

инстант
обелувач за
кафе

Инстант
напиток за
приготвување
на ладен или
топол напиток –
ICKO

ICKO - Инстант
млечен напиток
за кафемати

триплекс од 1000 грама.
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10.07.2017

09.07.2020

2202 10 00 00

10.07.2017

113

03.07.2017

02.07.2020

3814 00 90 90

03.07.2017

114

03.07.2017

02.07.2020

3208 90 91 00

03.07.2017

115

07.03.2017

07.04.2020

3208 90 91 00

07.03.2017

Освежителен
безалкохолен пијалок
подготвен за директна
употреба во конзерви од
250 мл, со состав даден од
производителот: вода,
шеќер, фруктоза, 0,2% сок
праска од концентрат од
праска, 0,1% сок од лимон
од лимонов концентрат,
киселини (малеинска и
лимонска), екстракт од
зелен чај, екстракт од црн
чај, арома, регулатор на
киселост (натриум цитрат),
антиоксиданс
(аскорбинска киселина),
засладувач (стевиол
гликозид). Производот има
висок процент на кофеин
од 32 мг/100мл производ.
Средство разредувач за
чистење, симнување на
подлога пред фарбање, за
употреба во
автомобилската
индустрија. Производот е
во пакување од 5л.
Производот содржи: 16 %
пропанол, 3,9 % 1-метокси2-пропанол и 80,1 % вода.
Премаз со ефект на
глазура за автомобилска
индустрија, во пакување
од 1л. Производот содржи:
1, 6 % етилбензен, 10,9 %
метил изобутил кетон, 51,6
н-бутилацетат, 9,2 %
ксилен (мешаница од
изомери), 2 % етиленвинил ацетат полимер, 7,8
% аморфна силика, 9,6 %
заситен полиестер, 6,9 %
целулоза ацетобутират и
0,4 % полиетилен.
Производ кој се користи во
автомобилската
индустрија, во процесот на
подготовка на боите за
фарбање на автомобили.
Наменет е за
професионални сервиси со
комори со циркулација на

REAL MIX ICE
TEA
PEACH&LEMON

разредувач

премаз

35-М05 3,5L
Basecoat (ефект
адитив)

воздух за каросериски
поправки на автомобили.
Содржи: метал исобутил,
кетон, н-бутилацетат,
ксилен (мешавина од
исомери). Производот е
спакуван во сад од 3,5
литри.
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117

07.03.2017

30/06/2017

07.04.2020

29/06/2020

3814 00 90 90

1806 90 70 00

07.03.2017

30/06/2017

118

30/06/2017

29/06/2020

1904 20 10 00

30/06/2017

119

07.03.2017

07.02.2020

8536 90 10 00

07.03.2017

Воден разредувач кој се
користи во
автомобилската
индустрија, за
каросериски поправки на
автомобили. Производот
служи за разредување на
автомобилска боја на
водена база. Содржи: вода,
полипропилен гликол,
содиум литиум магнезиум
силикат и 1,2бензисотхиазол-3 (2-Н).
Производот е спакуван во
пластичен сад од 5 литри.
Инстант гранулиран какао
напиток во прав за
подготвување на топли
напитоци, наменет да се
користи за кафемати.
Производот е изготвен од:
шеќер, сурутка во прав,
какао, обезмастено млеко
во прав, сол, средство
против згрутчување Е551 и
Е341, арома од млеко, гуар
гума. Производот е
пакуван во амбалажа од
фолија од 1000 гр.
Согласно доставените
податоци од подносителот
на барањето, производот
претставува интегрални
мусли за бебиња,
пакувани во картонска
кутија од 250 грама.
Производот се состои од:
овес 55%, корнфлекс 25%,
каша од спелта 20%,
тиамин.
Согласно доставените
податоци од подносителот
на барањето, производот
претставува контактен
елемент наменет за
вградување во уреди за
сигурносни појаси за
моторни возила.
Производот е изработен
од пластика и не содржи
електрични компоненти
освен сопствените
контакти. Контактниот

93-Е 3- Gasurit
(воден
разредувач безбоен)

Инстант какао
напиток за
кафемати –
ICKO

Holle Organic
Junior Muesli
Multigrain with
Cornflakes

DBS Контактен
елемент

елемент овозможува
промена на механичкиот
сигнал во електричен
сигнал и пренос на истиот
до единицата за контрола
која го детектира таквиот
сигнал.
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31/07/2017

08.01.2020

3926 90 97 90

31/07/2017

121

31/07/2017

08.01.2020

3926 90 97 90

31/07/2017

122

31/07/2017

08.01.2020

2206 00 59 00

31/07/2017

123

31/07/2017

08.01.2020

3002 15 00 00

31/07/2017

Производот е пластичен
организатор на лекови на
неделна или еднодневна
основа, наменет за
секојдневна употреба кај
лица кои користат лекови
препорачани од
фармацевт или доктор
Производот претствува
аспиратор изработен од
пластика и наменет за
одржување на хигиена на
носот кај здрави деца и
бебиња.
Производот претставува
алкохолен пијалокот
изготвен од мешавина на
розе вино и вода со
додаток на CO2. Пијалокот
е наменет за
малопродажба во
пакување во лименки од
0,5 л и 0,33 л, со содржина
на реален алкохол од 4,5%
vol.
Според приложената
документација,
производот претставува
раствор за инјектирање во
веќе наполнет шприц, во
кој секоја 0,8мл
поединечна доза содржи
40мг адалимумаб кое има
селективно
имуносупресивно дејство.
Адалимумаб претствува
рекомбинантно хумано
моноклонално антитело
кое се експресира во
клетки од овариуми од
Кинески хрчаци. Се
користи за третирање на
ревматоиден артритис,
Псоријазичен артитис ,
Псоријаза, Хронова болест,
Улцерозен колитис, неинфективен увеитис кој
влијае на задниот дел од
окото и др

Дозер за лекови
(еднодневен
или
седмодневен)

ШРИЦЕР - бел

HUMIRA ® 40
mg /0,8 ml

124

14/07/2017

15/07/2020

8523 51 10 00

14/07/2017

125

31/07/2017

30/07/2020

2206 00 59 00

31/07/2017

126

14/08/2017

15/08/2020

9018 90 84 00

14/08/2017

127

10.07.2015

09.07.2018

2106 90 92 00

10.07.2017

128

01.08.2017

31.07.2020

2202 99 19 90

01.08.2017

Производот SSD (Solid
State Drive), претставува
диск со SATA интерфејс
технологија, за
складирање и размена на
податоци и нивно
понатамошно користење
на база на флеш меморија.
Капацитетот за
складирање на податоци е
од 120 GB/240GB/480 GB,
димензии 100.0 х 69.9 х
7mm и тежина 41 гр
Производот претставува
алкохолен пијалокот
изготвен од мешавина на
розе вино и вода со
додаток на CO2. Пијалокот
е наменет за
малопродажба во
пакување во лименки од
0,5 л и 0,33 л, со содржина
на реален алкохол од 4,5%
vol.
Стерилизирани хируршки
сечила, изработени од
јаглероден челик,
единечно пакувани по 100
парчиња во една кутија.
Препарат за оддржување и
јакнење на скелетно
мускулниот апарат како
додаток во исхрана во
форма на прав за
подготовка на напиток со
растворање во чаша вода.
Производот е спакуван во
ќесички од 4г и по 30
такви ќесички се
спакувани во картонска
кутија. Состав на една
ќесичка: калиумова сол на
глукозамин сулфат 1990
мг, со додаток на
сорбитол, регулатор на
киселост, лимонска
киселина, засладувач
ацесулфам К.
Пијалок во пакување од
стаклено шише од 750 мл
за употреба како
диететски додаток во
исхраната кај човекот за
подобрување на
циркулацијата о
препорачана доза 150 мл
поделено во две дози.
Состав: течен екстракт од
мешавина од осум билки
(цвет од невен, лист од
маточина, петровец,

A400 SSD (Solid
State Drive)
Kingston

Шприцер – Розе

Хируршки
скалпел – нож

Веновин 750 мл

ајдучка трева, мајчина
душица, лист и корен од
коприва, медуника) во
безалкохолно црвено вино
(1000 мл).
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01.08.2017

31.07.2020

8205 59 80 00

01.08.2017

130

14.08.2017

13.08.2020

3002 90 50 00

14.08.2017

131

23.08.2017

22.08.2020

8528 71 91 00

23.08.2017

Секач за таблети како
рачна алатка за сечење
таблети на половина ,
изработена од обликувана
модлирана пластика со
соодветна форма за
ставање таблети и сечиво.
Биостимулатор наменет за
органско и
конвенционално
земјоделско производтво
во форма на течност и
пакување од 1, 5 и 25 л
пластични контејнери. Се
користи фолијарно и се
употребува како додаток
за компостирање и
разградување на органска
материја, подобрување на
лисната маса, силен раст,
обилно цветање и
зголемување на трајност
на плод. Состав: млечно
киселински бактерии 1,1 x
10 7, фитотрофни
бактерии, органски
произведена меласа,
екстракти од 20 билки,
чиста нехлорирана вода.
Медиа приемник (STB -set
top box) за дигитална
телевизија за прием на ТВ
сигнал . Уредот има
Broadcam BCM7406, 400MHz Dual-Core CMT
MIPS32/16e процесор,
системска меморија,
безбедносен систем, со
подршка на три јазици и
повеќе аудио и видео
формати, флеш меморија
4M, DRAM 256 MB , со
10/100 Ethernet (BCM7406
вграден чип), со
надворешен конектор РЈ45
10/100 етернет порта x 1.
Опремен со : 1 SCART,
дигитал аудио приклучок,
IR Extender, HDMI, LAN,
Esata, USB.. Уредот има
вграден Windows CE5
оперативен систем и нема

Секач за
таблети

приемник сет
топ

тјунер.
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23.08.2017

22.08.2020

8528 71 91 00

23.08.2017

133

25/08/2017

26/08/2020

1904 20 99 00

25/08/2017

134

23/08/2017

24/08/2020

1704 90 55 00

23/08/2017

Медиа приемник (STB -set
top box) за дигитална
телевизија за прием на ТВ
сигнал . Уредот има
Broadcam BCM7406, 400MHz Dual-Core CMT
MIPS32/16e процесор,
системска меморија,
безбедносен систем, со
подршка на три јазици и
повеќе аудио и видео
формати, флеш меморија
4M, DRAM 256 MB , со
10/100 Ethernet (BCM7406
вграден чип), со
надворешен конектор РЈ45
10/100 етернет порта x 1.
Опремен со : 1 SCART,
дигитал аудио приклучок,
IR Extender, HDMI, LAN,
Esata, USB и хард диск со
капацитет од 500 GB..
Уредот има вграден
Windows CE5 оперативен
систем и нема тјунер.
Производот, согласно со
доставената
документација е составен
од 47.6% овесни снегулки и
брашно од ориз,
модифициран пченкарен
скроб, кандирана
брусница 7%, комплекс
витаминиЦ, Д,Е Б6, Б1, Б2,
Б12, Б5, Б9, ниацин биотин
и др. Б1. Производот
содржи шеќер и глутен.
Пакувано во пакување од
65 грама.
Производот, согласно
доставената
документација е составен
од екстракт од исландски
лишај, витамин Ц,
екстракт од корен од бел
слез, сок од аронија,
екстракт од листови од
жалфија, шеќер, гликозен
сируп, регулатор на

приемник сет
топ

Овесна каша со
брусница, 65гр

Д-р Тајс Анги
Септ Кидс лижавчиња

киселсот, лимонска
киселина, природна арома
на портокал, боја Е 100 и Е
120. Пакувано е во кутија
со 4 лижавчиња посебно
спакувани (х 9.1-10.9
г/кутија) Се користат за
навлажување и
освежување на слузницата
на устата и грлото
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18.09.2017

17.09.2020

3926 30 00 00

18.09.2017

136

15/09/2017

16/09/2020

2710 19 47 00

15/09/2017

137

28/09/2017

30/09/2020

2106 90 92 00

28/09/2017

Пластични канали за
кабли во автомобилскиот
ентериер. Истите се
изработени од
полипропилен со висока
кристаличност за
калапење со вбризгување
за автомобилската
индустрија и се користат
за наведување на каблите
според технички цртежи,
за заштита на каблите од
механичко оштетување.
Производот, согласно
доставената
документација е составен
од дизел гориво 88-93% и
растворувач БАС-Л 7-12% ,
со содржина на сулфур
0,02%. Производот е
наменет за употреба при
чистење на метали, како
солвент кој е компонент за
производство на бои и
лакови и како разредувач
на битумен и битуменова
емулзија. Производот се
носи во рефузна состојба
во автоцистерни
Производ за посебна
нутритивна употреба
(електролити) приготвен e
во вид на прашок со вкус
на вишна. Пакуван во
кесичка од 5 грама (12
парчиња x 5 во кутија).
Производот содржи
натриум хлорид, калиум
хлорид, декстроза
монохидрат, мононатриев
цитрат безводен, стевиа и
арома на вишна. Наменет
за директна употреба со
мешање на прашокот во
чаша со 200мл вода.

СТАЛ-04
Солвент

Doc Hydralyte
5gr

138

28/09/2017

29/09/2020

2202 99 19 90

28/09/2017
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28/09/2017

27/09/2020

9401 90 80 00

28/09/2017

140

28/09/2017

27/09/2020

2202 99 19 90

28/09/2017

Пијалок подготвен како
додаток во исхрана, во
хомогенизирана течна
состојба во пакување од
250мл. Содржи гел од алое
вера, витамин Е, цинк,
биотин (како активни
состојки), содиум бензоат,
арома од лимон, сахарин и
ксантан гума. Производот
е наменет за директна
употреба како диететски
додаток во исхраната со
препорачана доза 1-2 пати
дневно по 20мл
Навлаки за автомобилски
седишта, произведени од
текстилни материјали, со
вградени пластични
компоненти, патенти,
копци, жица, постава, и
според соодветни шеми
споени во целина.
Согласно доставените
податоци навлаките се
наменети за перманентно
фиксирање, трајно
вградување на
автомобилските седишта
за типот на автомобили
Ford Fokus.
Согласно доставените
податоци, производот
претставува додаток во
исхрана во хомогена течна
состојба, со вкус на јагода,
наменет за директна
консумација. Производот
во својот состав ги содржи
следните активни
состојки: колаген
хидролизат, хиалуронска
киселина, витамин Б1, Б2,
Б5, Б6, Ц, цинк, бакар и
биотин. Препорачан начин
на дневна употреба е 20 мл
на ден. Производот може
исто така да се консумира
растворен во вода, сок или
друг пијалок.

Doc Aloe Vera
250ml

Навлаки за
автомобилски
седишта за тип
на автомобили
– Ford Fokus

DOC COLLAGEN
– 250 ml
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28.09.2017

27.09.2020

9401 90 80 00

28.09.2017

142

28.09.2017

27.09.2020

2713 20 00 00

28.09.2017

143

10.05.2017

10.06.2020

2106 90 92 00

10.05.2017

Автонавлака за
автомобилски седишта
произведени по
спецификација за
вградени компоненти и
тоа текстилни материјали,
пластични компоненти,
полиуретански сунгер, сет
скроени парчиња од кожа,
патенти, копци, жица,
постава и според
соодветни шеми споени во
целина. Согласно
доставените податоци
навлаките се наменети за
перманентно фиксирање,
трајно вградување на
автомобилските седишта
за типот на возила
мерцедес Б калса. После
нивно склопување на
седиштата истите не
можат да се отстранат без
демонтирање на
седиштето.
Гудрон, асфалт, вакуум
остаток, добиен од сурова
нафта со вакуум
дестилација и согласно
сертификатот истиот е со
CAS бр. 8052-42-4.
Производот е со точка на
пенетрација 209 на
температура од 25 Ц по
методот на EN 1426. sE
UVEZUVA VO
REZERVOARI, CISTERNI.
Производот претставува
сируп кој во својот состав
содржи: вода, природна и
природно идентична
арома, засладувачи (Е950,
Е951, Е952, Е954) содржи
извор на фенилаланин,
регулатор на киселост
Е330, конзерванси (Е211,
Е202). Стабилизатори
(Е414, Е415) прехранбена
боја (Е102, Е122, Е133).
Сирупот е наменет како
пијалок кој се конзумира
додаден во вода, пакуван
во пластични ПЕТ
шишиња од 3 литри со
различни ароми:
боровница, портокал,
праска, коктел егзотик,
јаболка зелена, јаболко
црвена, лимон, јагода,
шумско овошје

Автонавлаки

Гудрон, асфалт

BONITA SYRUP
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17/10/2017

16/10/2020

1302 19 70 90

17/10/2017

145

18/10/2017

17/10/2020

8528 69 80 10

18/10/2017
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18/10/2017

17/10/2020

1404 90 00 00

18/10/2017

Freyherr претставува
екстракт добиен од
цветовите на органски
одгледуван коноп
Cannabis Sativa L, 1200 мг
(12%) ЦБД, во пакување со
диспензер и две
заменливи касети од 5 мл.
Согласно податоците
добиени од подносителот,
екстрактот е добиен со
користење на метода на
екстракција со јаглероден
диоксид (CO₂), со што е
добиен чист екстракт без
примеса на други
додатоци. Во својот состав
содржи канабиноиди,
првенствено ЦБД
(канабидиол), ЦБН
(канабинол), ЦБГ
(канабигерол) и нивните
карбоксилни соединенија.
Исто така може да содржи
и терпени, омега масни
киселини, флавоноиди,
фитостероли, амино
киселини, гликозиди,
витамини, пигменти,
алкани, азотни
соединенија, без
психотропно дејство од
причина што состојката
ТХЦ е во количина под
0,2%. Регистриран е како
граничен производ и се
употребува за ублажување
на одредени симптоми и
подобрување на општата
здраствена состојба на
организмот.
Проектор наменет за
прикажување на видео
проекција со користење на
светлосен извор, преку
директна аналогна или
дигитална конекција со
различни уреди на
репродукција на видео
записи.
Согласно доставените
податоци производот
претставува цврсто
органско ѓубриво кое
содржи висок процент на
органска материја и се
употребува како подлога
за расад во земјоделски
потреби. Ѓубривото е
добиено од надворешниот
дел од лушпата на кокосов

FREYHERR –
Cannabis extract
1200 mg (12%)
CBD

SONY VPLPHZ10

Coir Pith –
Цврсто
органско
ѓубриво

орев, кое понатаму е
зреено во бункери, перено,
сушено и пресувано во
блокови од 5 кг.
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18/10/2017

17/10/2020

2202 99 95 00

18/10/2017

Согласно доставените
податоци производот
претставува течност за
специјална медицинска
употреба со висока
енергетска вредност
збогатена со кислеини,
антиоксидати и влакна за
диететска употреба кај
онколошки пациенти, во
пакување од 125 мл.
Производот е со три вида
на вкусови ( портокаллимон, капучино и праска
ѓумбир), со следниот
состав: деминерализирана
вода, белковини од кравје
млеко, гликозен сируп,
трехалоза, шеќер,
растително масло,
диететски влакна, рибино
масло, концентрирани
протеини од сурутка,
арома, калиум цитрат,
натриум хлорид,
магнезиум хидроген
фосфат, натриум цитрат,
холин хлорид,
каротеноиди, натриум Lаскорбат, карминска
киселина, магнезиум
карбонат, калиум
хидроксид,
малтодекстрин, таврин, lкарнитин, лактат, DL-αтокоферил ацетат, цинков
сулфат, никотинамид,
ретинил ацетат, натриум
селенит, манган сулфат,
бакар глуконат,
пиридоксин хидрохлорид,
калциум D-пантотенат,
фолна киселина, Dбиотин, хром хлорид,
холекалциферол,
цианокобаламин, тиамин
хидрохлорид, натриум
молибдат, натриум
флуорид, рибофлавин,
калиум јодид,
фитоменадион.

FortiCare
(orange-lemon,
cappuccino,
peach-ginger)
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18/10/2017

17/10/2020

2008 11 96 00

18/10/2017

149

18/10/2017

17/10/2020

1704 90 99 00

18/10/2017

150

18/10/2017

17/10/2020

2008 19 93 00

18/10/2017

151

17/10/2017

16/10/2020

2202 99 19 90

17/10/2017

152

18/10/2017

19/10/2020

2008 19 93 00

18/10/2017

153

18/10/2017

19/10/2020

2008 19 99 00

18/10/2017

Согласно доставените
податоци производот
претставува кикирики бар,
изготвен од: печени
кикирики 68%, гликозен
сируп, шеќер и мед.
Производот е во пакување
од 40гр.
Нугат бар со вкус на
јаболко, кикирики и
цимет, изготвен од:
гликозен сируп, шеќер, 16%
јаболково пире (55% пулпа
од јаболко, шеќер,
ананасови влакна,
цитрусна киселина,
желатин – содиум
алгинат, калциум фосфат),
14% кикирики, мед, цимет,
компиров скроб,
сончогледово масло,
кокос, белка од јајаце,
арома – ванила.
Производот е во пакување
од 60гр.
Согласно доставените
податоци производот
претставува ф’стак бар,
изготвен од: печени
ф’стаци 62%, гликозен
сируп, шеќер и мед.
Производот е во пакување
од 40гр.
Додаток во исхраната во
форма на течност како
орална солуција на база на
хијалуронска киселина во
количество од 10 мг/1 мл,
прочистена вода, натриум
хлорид, лимонска
киселина, натриум цитрат,
калиум сорбат, натриум
бензоат. Се препорачува
по 7 капки 1-3 пати дневно.
Согласно доставените
податоци производот
претставува бадем бар,
изготвен од: печени
бадеми 68%, гликозен
сируп, шеќер и мед.
Производот е во пакување
од 40гр
Согласно доставените
податоци производот
претставува сусам бар,
изготвен од: органски
сусам 68%, гликозен сируп
и шеќер. Производот е во
пакување од 40гр.

Peanut bar 40g

Soft Nougat
apple, peanuts
and cinnamon
60g

Pistachio bar
40g

Doc Hyaluronic
acid

Almond bar 40g

Bio Sesame bar
40g
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11.02.2017

11.03.2020

8443 32 10 00

11.02.2017

155

11.02.2017

11.03.2020

2008 19 95 00

11.02.2017

156

02.11.2017

01.11.2020

2008 19 19 00

02.11.2017

157

02.11.2017

01.11.2020

2008 19 19 00

02.11.2017

Согласно доставените
податоци производот
претставува УВ инк џет
принтер, кој печати со
метод на пиезоелектричен
инк џет систем на
печатење директно на
објектот на речиси секој
материјал. Директно
печатење на супстрати до
дебелина од 153mm.
Користи MBIS масовно
мастило со 250ml / 1000ml
шишиња, избор на LH-100
или LUS-120 мастила, секој
со 9 бои. Можност за
поврзување преку УСБ 2.0
и интернет 1000BASE-T.
Непречено печатење
преку употреба на MCT,
NCU и NRS технологии,
при печатење во
600x600dpi со 8 часовен
режим.
Согласно доставените
податоци производот
претставува бар од
мешани јаткасти плодови,
и тоа: бадем 33%, кикирики
22%, лешници 11%,
гликозен сируп, шеќер и
мед. Производот е во
пакување од 40гр
Паста од лешник и
согласно приложена
спецификација од
производителот , силно
печена , со содржина на
влага макс. 1,5%, содржина
на масти 64%, големина на
честички 20-100 μ. Пастата
е 100% од печен лешник,
без други додатоци и
шеќер. Производот е во
пакувања од 20кг метална
кофа, 30/60/200 кг
метални буриња,
контејнер цистерна и
пластичен резервоар.
Паста од лешник и
согласно приложена
спецификација од
производителот , средно
печена , со содржина на
влага макс. 2%, содржина
на масти 61%+/-4%,
големина на честички <
80μ. Пастата е 100% од
печен лешник, без додаден
шеќер. Производот е во
пакувања од

UV Inkjet
Printer UJF-3042
MkII

Mixed nut bar
40g

паста лешник

паста лешник

20/25/30/60/200 кг
буриња, контејнер 100 кг и
пластични кофи од
10/12,5/15/20/25 кг.
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02.11.2017

01.11.2020

3814 00 90 90

02.11.2017

159

02.11.2017

01.11.2020

2008 19 95 00

02.11.2017

160

02.11.2017

01.11.2020

2008 19 99 00

02.11.2017

161

02.11.2017

01.11.2020

1704 90 99 00

02.11.2017

162

23/11/2017

23/11/2020

1901 90 91 00

23/11/2017

Разредувач за флексо бои
за печатење на фолија
(полипропиленска,
полиетиленска).
Разредувачот согласно
приложениот сертификат
е мешаница на база на
етанол 70-80% и етил
ацетат 20-25%. Стоката е во
пакување од 1000 л
контејнери.
Прачка од печен лешник,
со состав: 66% лешник,
гликозен сируп, шеќер и
мед. Производот е во
пакување во
полипропиленска фолија
со нето маса од 40 г.
Прачка од сусамово семе и
мед, со состав: 60%
сусамово семе и 40% мед.
Производот е во пакување
во полипропиленска
фолија со нето маса од 30
г.
Нугат бар брусница и
бадем, со состав: гликозен
сируп, шеќер, 16%
брусница, 14% бадем, мед,
вафел (компиров скропб,
растително масло,
сончогледово), кокос,
белка од јајце во прав и
арома. Производот е во
пакување во
полипропиленска фолија
со нето маса од 35г.
Полутврд, зрел
полномасен прехранбен
производ од
пастеризирана мешавина
од обезмастено кравјо
млеко и палмино
растително масло (23,5%)
кој поминува низ процес
на солење, зреење, делење
и пакување. Млечни
култури, калциум хлорид,
боја Е 160а, сол (макс. 2,5%),
сириште и конзерванс.
Производот е со сува
материја минимум 52% од
масата и масти во сува

flexoprint

лешник прачка

сусам мед
прачка

нугат прачка

Колиба Карпатски блок
45%

материја минимим 45% од
тежината. Пакуван во
блок, вакумиран во
полиетинска фолија како
комерцијално пакување
тежина од 2,5кг.
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23/11/2017

23/11/2020

1901 90 91 00

23/11/2017

164

23/11/2017

22/11/2020

1806 32 10 00

23/11/2017

165

23/11/2017

22/11/2020

1517 90 99 00

23/11/2017

Полутврд, зрел
полномасен прехранбен
производ од
пастеризирана мешавина
од обезмастено кравјо
млеко и палмино
растително масло (25%) кој
поминува низ процес на
солење, чадење, зреење,
делење и пакување.
Содржи млечни култури,
калциум хлорид, боја Е
160а, сол (макс. 2,5%),
сириште и конзерванс.
Производот е со сува
материја минимум 54% од
масата и масти во сува
материја минимим 45% од
тежината. Пакуван во
блок, вакумиран во
полиетинска фолија како
комерцијално пакување со
тежина од 2,5кг.
Согласно доставените
податоци производот
претставува млечно
чоколадо во форма на
прачка со додаток на
лешници. Производот го
има следниот состав:
какао путер (>23%),
засладувач: еритрит (20%)
и стевиол гликозиди,
полидекстроза, млеко во
прав (>14%), какао маса
(>12%), лешници (10%),
антиоксиданс: лецитин од
сончоглед, природен вкус
на ванила.
Согласно доставените
податоци производот
претставува индустриски
маргарин со растителни
маснотии наменет за
употреба во пекарството,
во рефусно пакување од 10
кг (5 х 2 кг) и 20 кг (8 х 2,5
кг). Производот е со
содржина од 70% по маса
маснотии, со следниот

Колиба Хриновски
чаден 45%

Ницкс – Млечно
чоколадо
лешник 25 гр.

SELEKTA
PRACTIC

состав: растителни масла
(палмино, сончогледово,
репкино) и делумно
хидрогенизирано палмино
масло, вода,
емулзификатори, сол
(0,5%), конзерванс, арома,
регулатор на киселост и
боја.
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23/11/2017

22/11/2020

1901 90 91 00

23/11/2017

167

23/11/2017

23/11/2020

1806 32 10 00

23/11/2017

168

23/11/2017

23/11/2020

1806 32 90 00

23/11/2017

Согласно доставените
податоци производот
претставува полутврд,
зрел, полномасен
прехранбен производ од
пастеризирана мешавина
од обезмастено кравјо
млеко и палмино
растително масло кој
поминува низ процес на
солење, делење, пакување
и зреење. Производот го
има следниот состав:
млеко, палмино
растително масло (25%),
млечни култури, калциум
хлорид, боја Е 160е, сол
(макс. 2,5%), сириште,
конзерванс: калциум
пропионат (површински
третман).
Согласно доставените
податоци производот
претставува темно
чоколадо со лешник без
додаток на шеќер во
пакување од 25гр.
Производот го има
следниот состав: какао
>45%, какао путер >7% ,
лешници 10%, растворливи
гликозни влакна,
засладувач: еритритол 17%
и стевиa гликозиди,
антиоксиданс: сончоглед,
природен вкус на ванила.
Согласно доставените
податоци производот
претставува млечно
чоколадо без додаток на
шеќер во пакување од
25гр. Производот го има
следниот состав:, какао
путер >25%, какао маса
>13% млеко во прав >14%,
растворливи гликозни
влакна, засладувач:
еритритол 22% и стевиa
гликозиди, антиоксиданс:
лецитин од сончоглед,
природен вкус на ванила.

Хриновска
техла 45%

Ницкс – темно
чоколадо
лешник 25гр

Ницкс – млечно
чоколадо 25гр
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23/11/2017

23/11/2020

2103 90 90 90

23/11/2017

170

27/11/2017

27/11/2020

2202 99 19 90

27/11/2017

171

23/11/2017

23/11/2020

2106 90 98 00

23/11/2017

Mексикански сос со
црвена боја, кашест со
парчиња зеленчук. Со
мирис на домати и
пиперка, со благо кисел,
зачинет вкус. Сосот е со
состав: вода 42%, доматно
пире околу 10%, пченка,
пиперка, дестилиран оцет,
шеќер, сол за готвење,
кромид, краставици,
цвекло, халапењо, зачини,
ферментирани соини зрна,
јаболков сок, средство за
закиселување: лимонска
киселина, средство за
згуснување, ксантан.
Производот е во пакување
во стаклени шишиња од
250 мл
Безалкохолен пијалок кој
согласно доставените
податоци е со следен
деклариран состав: вода
39,99%. концентриран сок
од портокал 20%, јаболков
сок 15%, пире од праска
15%, шеќер 10%,
аскорбинска киселина.
Производот е во пакување
од 1 л. и е за директна
консумација како пијалок.
Високопротеинска храна
за специјална медицинска
употреба, за диететски
менаџмент кај лица со
саркопениа над 18 години.
Производот е во форма на
прашок во пакување од
280г. врз основа на
протеините на сурутка, со
висока концентрација на
есенцијални амино
киселини, особено Lлеуцин (7g/100g прав). и е
извор на витамин Д и
калциум. Производот е
специјално дизајниран за
да го забрза обновувањето
на мускулната маса кај
изнемоштениот постар
пациент. Состав на
производот: изолат на
протеин од сурутка (од
кравјо млеко), гликозен
сируп, растителни масла,
сахароза, галактоолигосахариди (од кравјо
млеко), Л-леуцин, три
калциум фосфат, калциум
карбонат, емулгатор (соја

Spak mexico
sauce

Mythical –
Mixed fruit
Nectar

FortiFit Fulda
with flavours:
strawberry,
vanilla

лецитин), пектин,
магнезиум хидроген
фосфат, фруктоолигосахариди, Ласкоробинска киселина,
ДЛ-α-токоферил ацетат,
засладувачи, витамини и
др. Само за ентерална
употреба со вкус на
ванила и јагода .
Пропишаната количина е
1-2 пати на ден да се
измеша 40г во 125мл ладна
вода (еднакво на 6
мерици). Не претставува
единствен извор на храна
и мора да се користи
исклучиво под
медицински надзор.
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Согласно доставената
документација и мостра,
производот претставува
пченкарен чипс со вкус на
чили. Содржи: пченкарно
брашно 66%, палмово
масло, восочен пченкарен
скроб, сончогледово
масло, сол, шеќер,
екстракт од квасец,
природна арома, кромид
во прав, чили во прав,
зачини, лук во прав,
емулгатор (моно и
диглицериди на масни
киселини) пченично
брашно, домат во прав,
боја (екстракт од пиперка),
киселина, оцетен
екстракт, јачменов слад,
пушена декстроза.
Пакуван е во кесички од 75
грама.
Согласно доставената
документација и мостра,
производот претставува
пченкарен чипс со вкус на
сирење. Содржи:
пченкарно брашно 65%,
палмово масло, восочен
пченкарен скроб,
сончогледово масло,
природена арома, слатка
сурутка во прав, сол,
сирење во прав 0,9%,
шеќер, кромид, во прав,

Chio Tortillаs
Chips Chili

Chio Tortillаs
Chips Nacho
Cheese

емулгатор (моно и
диглицериди на масни
киселини, екстракт од
квасец, лук во прав,
обезмастено млеко во
прав, зачини. Пакуван е во
кесички од 75 грама.
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27.11.2020

3105 10 00 00
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176

28.11.2017

27.11.2020

3105 10 00 00
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27.11.2020
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Согласно доставената
документација и мостра,
производот претставува
пченкарен чипс со вкус на
сирење. Содржи:
пченкарно брашно 65%,
палмово масло, восочен
пченкарен скроб,
сончогледово масло,
природена арома, слатка
сурутка во прав, сол,
сирење во прав 0,9%,
шеќер, кромид, во прав,
емулгатор (моно и
диглицериди на масни
киселини, екстракт од
квасец, лук во прав,
обезмастено млеко во
прав, зачини. Пакуван е во
кесички од 75 грама.
Органско ѓубриво
Greenshield, заведено во
листата на ѓубрива,
биостимулатори и
подобрувачи на својствата
на почвата. Се користи во
земјоделството, за
прехранување на
растителни култури.
Пакувањето е 1 л.
Органско ѓубриво
Greenshield, заведено во
листата на ѓубрива,
биостимулатори и
подобрувачи на својствата
на почвата. Се користи во
земјоделството, за
прехранување на
растителни култури.
Пакувањето е 10 л.
Органско ѓубриво
Greenshield, заведено во
листата на ѓубрива,
биостимулатори и
подобрувачи на својствата
на почвата. Се користи во
земјоделството, за
прехранување на
растителни култури.
Пакувањето е 20 л.

Chio Tortillаs
Chips Original
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Согласно доставените
податоци производот
претставува безалкохолен
пијалок со следниот
состав: сок од природно
концентриран сок од
калинка 50%, вода и шеќер.
Производот е во пакување
од 1 л и 250 мл, наменет за
директна консумација
како пијалок.
Nicks темно чоколадо со
60% какао, во форма на
плочка, неполнета, од 25 г.
Производот е со состав:
какао маса (> 50%),
полидекстроза ( fibre),
засладувач: еритритол
(19%), какао путер (>7%),
антиоксиданс: сончоглед
лецитин, природна ванила
арома, засладувач:
стевиол гликозиди.
Полутврд, зрел
полномасен прехранбен
производ од
пастеризирана мешавина
од обезмастено кравјо
млеко и палмино
растително масло (24%),
млечни култури, калциум
хлорид, сириште,
конзерванс, кој поминува
низ процес на солење,
зреење и пакување во
блок, вакуумиран во
полиетинска фолија.
Производот е со сува
материја мин. 52% од
масата, масти во сува
материја мин. 45% од
масата, вкувни маснотии
24,5% и сол (макс. 2,5%).
Нутилис е згуснувач на
храна и пијалоци, со
карактеристики на
отпорност кон амилазата,
претставува додаток за
храна за специјална
медицинска намена, се
употребува за диетески
менаџмент на дисфагиа,
не содржи глутен и
лактоза. Содржи:
малтодекстрин,
згуснувачи (модифициран
скроб 38%, тара гума,
ксантан гума, гуар
гума).Производот е во
форма на прав и во
пакување од конзерва од

Muthical –
Pomegranate
Nectar

Nutilis Powder
300 g

300 грама.
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Безалкохолен пијалок
праска нектар и согласно
доставените податоци е со
следен деклариран состав:
вода. пире праска 50%,
шеќер, концентриран
лимонов сок и додаден
антиоксиданс,
аскорбинска киселина.
Производот е во пакување
од 1 л и е за директна
консумација како пијалок.
Табаско лут сос, со состав:
вода, 16% јалапено
пиперка, јаболков оцет, 6%
хабанеро пиперка, суров
шеќер, сол, вински оцет,
средство за згуснување,
ксантан, боја хлорофил.
Производот е во пакуање
во стаклени шишенца од
57 мл.
Согласно доставените
податоци производот
претставува чоколадни
житни топчиња збогатени
со витамини и минерали,
во пакување од 500 гр.
Производот се користи
како храна за појадок со
следниот состав: брашно
74,2% (цели зрна пченица
44,6%, ориз, пченка), шеќер,
гликозен сируп, какао во
прав 6,7%, палмино масло,
сол, арома, емулгатор.
Согласно доставената
изјава од производителот,
производот е со содржина
на 5,3% по маса на какао
пресметано на потполно
одмастена основа.
Колаген во форма на прав
претставува додаток во
исхрана наменет за
подготовка на пијалок,
спакуван во лименка од
120 гр. Согласно
доставените податоци
производот го има
следниот состав:

Muthical – Pech
Nectar

Mad dog tabasco
peppers

BRUMI – Choco
balls

Колаген лифт
во прав

хидролизиран рибен
колаген NatiCol®, инулин,
природни ароми, витамин
Ц, хиалуронска киселина,
цвекло во прав.
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Колаген во форма на прав
претставува додаток во
исхрана наменет за
подготовка на пијалок,
спакуван во лименка од
150 гр. Согласно
доставените податоци
производот го има
следниот состав:
хидролизиран колаген
Bodybalance™, магнезиев
цитрат, инулин, природни
ароми, витамин Ц.
Биостимулатор и
подобрувач на својства на
почва, содржи органска
материја, хуминска и
фулвинска киселина,
микроелемент (кобалт,
хром, никел, кадмиум,
олово и жива) .
Производот е во цврста
прашкаста форма во
оригинално пакување од 1
кг.
Додаток во исхрана, тоник
збогатен со железо,
витамини и билни
екстракти наменет за деца
и возрасни, пакуван во
стаклена амбалажа од 250
ml. Производот содржи
54% водени билни
екстракти (морков,
коприва, спанаќ,
пиревина, коморач,
кафеава алга и хибискус),
29,4% мешавина од овошни
концентрати (круша,
грозје, црна рибизла,
капина, вишна, портокал,
цвекло, лимон, рогач и
јаболко) и останати
состојки (мед, екстракт од
шипка, екстракт од
пченични никулци, воден
екстракт од квасец,
железо и витамин Ц, Б1,
Б2, Б6, Б12).
Биостимулатор и
подобрувач на својства на
почва, содржи органска
материја, хуминска и
фулвинска киселина,

Колаген боди во
прав

Magic Leon
Leonardite

Додаток во
исхрана Флорадикс

190

18.12.2017

17.12.2020

3824 99 96 00

18.12.2017

191

18.12.2017

17.12.2020

3105 10 00 00

18.12.2017

192

18.12.2017

17.12.2020

2106 90 98 00

18.12.2017

микроелемент (кобалт,
хром, никел, кадмиум,
олово и жива) .
Производот е во цврста
прашкаста форма во
оригинално пакување од
25 кг.
Минерално ѓубриво кое
содржи макроелементи
магнезиум и сулфур, а од
микро елементи содржи
железо, бакар, бор, манган,
молибден и цинк во форма
на комплексна мешавина
во хелатирана форма со
ЕДТА (ethylenediamine
tetraacetic acid).
Производот е во
прашкаста форма во
оригинално картонско
пакување од 1 кг.
Течно органско ѓубриво со
висока содржина на
органска материја и
аминокиселини и
содржина од 5% на
основниот макробиоген
елемент азот. Ѓубривото е
во течна форма во
пакување од пластична
амбалажа од 10 л.
Додаток во исхрана
збогатен со високо
ресорптивен калциум и
витамини А, Б, Ц и Е.
Производот претставува
додаток во исхрана за
деца, во течна состојба
наменет за директна
употреба, пакуван во
стаклена амбалажа од 250
ml. Производот содржи
40% водени билни
екстракти (морков, анис,
коријандер, коприва,
поточарка, спанаќ и
камилица), 51% мешавина
од овошни концентрати
(грозје, рогач, јаболко,
кајсија, ананас, маракуја и
лимон) и останати
состојки (природни ароми,
калциум глуконат,
калциум лактат,
згуснувач).

Додаток во
исхрана –
Флорадикс
Киндервитал
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2202 99 19 90
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Биостимулатор и
подобрувач на својства на
почва, содржи органска
материја: хуминска и
фулвинска киселина, и
микроелементи (кобалт,
хром, никел, кадмиум,
олово и жива). Производот
е во цврста прашкаста
форма со сива боја без
мирис. Производот е во
оригинално пакување од
50 кг.
Согласно поднесените
документи производот
претставува
правосмукалка со вграден
електричен мотор со
моќност од 1380W и со
капацитет на вреќичка и
друг сад за собирање на
отпад од 35 литри. Истиот
е дизајниран и за мокро и
за суво всисување на
подни и зидни површини.
Колагенот во ампули
претставува додаток во
исхрана, со препорака по
една ампула на ден.
Содржината од ампулата
да се конзумира директно
или да се конзумира
разблажена во вода. Едно
пакување содржи 10
ампули по 9,0мл. Согласно
доставените податоци
производот го има
следниот состав: вода,
сируп од сорнитол,
колаген Verisol®, натриум
хиалуронат, ниацин,
лимонска и винска
киселина, природна арома
и калиум сорбат.

Magic Leon
Leonardite

Правосмукалка
- Karcher NT35/1
AP

Колаген лифт
во ампули

