ТАБЕЛА: Издадени задолжителни тарифни информации во 2014 година
Реден
број

1.

2.

Тарифен број

2008 97 74 00

2008 97 74 00

Дата на
издавање

09/01/2014

09/01/2014

Опис на стоката

Клучни зборови

Производот претставува
органска овошна прачка со
вкус на кајсија и банана, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: концентриран сок од
овошје (јаболко, круша), кајсии
(кајсии, оризово брашно),
банана во прав, овесни
снегулки, корнфлекс,
Овошна прачка
растителна маст (палмина),
скроб од компир, обланди
(скроб од компир,
сончогледово масло).
Овошната прачка е со овошен
вкус кој го одредува нејзиниот
суштинскиот карактер.
Производот е подготвен за
продажба на мало со нето маса
од 25 гр.
Овошна прачка со мусли, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: концентриран сок од
овошје (во променлив сооднос:
јаболко, круша), мед, снегулки Овошна прачка со
мусли
(пченка и овес), овесни
снегулки, лешник, сушена
круша, сушено јаболко, слатка
сурутка во прав, растителна
маст (палмина), обланди (скроб
од компир, растително масло),

арома. Овошната прачка е со
овошен вкус, со видливи
парчиња на овошје кој го
одредуваат нејзиниот
суштинскиот карактер.
Производот е подготвен за
продажба на мало со нето маса
од 30 гр.

3.

4.

3920 20 29 00

8532 90 00 00

13/01/2014

16/01/2014

Производот претставува
непечатен транспарентен
целофан во ролни со различна
ширина и дебелина од 17 до 40
микрони. Целофанот се
користи за пакување на
непрехранбени производи или
Целофан (ОПП)
декоративно украсување.
Согласно извештајот од
извршената анализа на
доставената мостра од страна
на подносителот на барањето,
целофанот е изработен од
полипропилен.
Пластични паралелопипедни
кукишта кои според
приложените технички
информации се добиени од
полибутилен терефталат (PBT)
со вбризгувачка технологија и
со стандардизирани димензии
и толеранции согласно
Кукишта за
технички цртежи.
кондензатори
Производите се со строго
дефинирани механички и
електрични карактеристики и
исклучиво се користат како
делови за производство на
електрични кондензатори. Во
предметните кукишта се
поставуваат електро

компонентите и потоа се
полнат со смола и се
финализираат во готов
производ – електрични
кондензатори.

5.

6.

7.

1901 90 99 00

2106 90 98 00

2106 90 98 00

16/01/2014

Прехранбен производ, кој
согласно приложениот
сертификат од
производителот содржи:
млеко, палмино масло, сол,
глуконо-делта-лактон и
сириште во трагови, добиен со
стандардизација на млекото и
мешање со растителното
Прехранбен производ
масло, пастеризација,
концентрирање,
пастеризација, додавање на
додатните состојки, полнење и
пакување. Производот е
спакуван во тетрапак од 200 г
и се употребува како
субститут за фета сирење.

16/01/2014

Прехранбен производот
несолен, со хомогена
конзистенција на премаз, кој
согласно приложениот
анализен сертификат содржи:
путер, растително масло од
Прехранбен производ
репка, млечна култура и со
содржина на вкупни масти
80%. Производот е во пакување
од 25 кг.

16/01/2014

Производот претставува
премаз со растителна маст,
слабо засолен, во пластично
пакување од 200 гр. Согласно
доставениот сертификат од

Премаз

подносителот на барањето
производот содржи: путер,
растително масло од репка,
млечна култура и сол.

8.

9.

10.

3920 20 29 00

3920 20 29 00

1704 90 65 00

16/01/2014

16/01/2014

29/01/2014

Производот претставува
декоративен печатен целофан
во ролни со различна ширина
и дебелина од 17 до 40
микрони. Целофанот е
печатен во повеќе дизајни и
бои. Се користи за пакување
на непрехранбени производи и
Целофан (ОПП)
украсување. Согласно
извештајот од извршената
анализа на доставената
мостра од страна на
подносителот на барањето,
целофанот е изработен од
полипропилен со дебелина од
0,043 мм.
Производот претставува
декоративна лента, обоена во
маса во различни бои, со
различни ширини и должини.
Според сертификатот
доставен во прилог, во
нивниот состав содржат
полипропилен, полиетилен и
боја. Согласно извештајот од
извршена анализа на
доставената мостра, лентата е
со дебелина од 0,10 мм.
Овошна прачка со брусница и
цреша, која согласно
приложената производна
спецификација содржи:

Овошна прачка

гликозно фруктозен сируп,
сушени брусници, пченични
снежики, пченкарни
снежинки, декстроза,
лешници печени, џус
концентрат од цреша,
растителна маст (палмино
масло), компиров скроб
природна арома од брусница.
Овошната прачка е со овошен
вкус, со тенки листови
обланда и со содржина од
шеќер (гликозо-фруктозен
сируп, декстроза и шеќер).
Производот е подготвен за
продажба на мало со нето маса
од 30 гр.

11.

1704 90 65 00

29/01/2014

Овошна прачка со различно
овошје, која согласно
приложената производна
спецификација содржи: суво
грозје, фруктоза, овесни
снежинки, марципан (бадем,
шеќер, инверт шеќер, горки
бадеми), гликозно-фруктозен
сируп, мешан џус концентрат
и пире концентрат (грозје,
портокал, пасион овошје, киви,
Овошна прачка
мандарина, банана, ананас,
праска, боровница, малина,
лими), сушено јаболко, печени
лешници, суви кајсии (кајсија,
оризово брашно), обланда
(компиров скроб, ратително
масло), растителна маст,
печени бадеми, овошен
концентрат (јагода, капини,
боровница, малина, вишна),
лимонска киселина,
арома(јаболко). Овошната

прачка е со овошен вкус, со
тенки листови обланда и со
содржина од шеќер гликозо
фруктозен сируп, фруктоза и
шеќер) од околу 30%.
Производот е подготвен за
продажба на мало со нето маса
од 30 гр.

12.

13.

2008 97 74 00

2008 97 74 00

29/01/2014

29/01/2014

Овошна прачка со црвено
овошје, која согласно
приложената производна
спецификација содржи:
концентриран сок од овошје (
јаболко, круша, аронија, црвен
грејпфрут) , банана во прав,
овесни снежинки, пченкарни
снежинки, растителна маст
(палмина), обланди (скроб од
Овошна прачка
компир, растително масло).
Овошната прачка е со овошен
вкус, со содржина на овошен
џус концентрат и овошје во
прав, кои го одредуваат
нејзиниот суштински
карактер. Производот е
подготвен за продажба на
мало со нето маса од 25 гр.
Овошна прачка со јаболко и
банана , која согласно
приложената производна
спецификација содржи:
концентриран сок од овошје (
јаболко, круша), банана во
Овошна прачка
прав, скроб од компир, брашно
од јаболко, овесни снежинки,
пченкарни снежинки,
растителна маст (палмина),
обланди (скроб од компир,
растително масло). Овошната

прачка е со овошен вкус, со
содржина на овошен џус
концентрат и овошје во прав,
кои го одредуваат нејзиниот
суштинскиот карактер.
Производот е подготвен за
продажба на мало со нето маса
од 25 гр.

14.

15.

2008 97 74 00

1806 32 10 00

04/02/2014

05/02/2014

Производот претставува
органска овошна прачка со
вкус на јаболко и манго, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: концентриран сок
(јаболко, круша и манго),
овесни снегулки, банана во
прав, палмино масло,
корнфлекс, интегрално
Овошна прачка
оризово брашно, интегрални
оризови крцкави снежинки
(оризов гриз, оризови трици),
компиров скроб и јаболково
брашно. Овошната прачка е со
овошен вкус кој го одредува
нејзиниот суштинскиот
карактер. Производот е
подготвен за продажба на
мало со нето маса од 25 гр.
Производот представува
овошна прачка со вкус и арома
на бадем, лешник и какао, која
согласно приложената
Овошна прачка
производна спецификација
бадем-лешник
содржи: овесни снегулки,
печен бадем, марципан,
печени лешници, суво грозје,
глукозо-фруктозен сируп, мед,
обезмастено какао во прав,
обланда (компиров скроб,

растително масло) и арома.
Производот е подготвен за
продажба на мало со нето маса
од 30 гр.

16.

17.

18.

2106 90 98 00

3926 90 92 00

2202 10 00 00

07/02/2014

07/02/2014

12/02/2014

Производот претставува
процесирано крем сирење
изготвено со растително
(палмино) масло, пакувано во
стаклена тегла од 140 гр.
Согласно приложениот
сертификат производот
содржи: сирење, палмино
масло, стартер култура, сол и
емулгатор (Е339).

Крем сирење

Полиетиленска церада
конфекционирана,
димензионирана со различни
димензии и бои, со окца за
вметнување на трака или јаже
за затегнување, а изработена
од полиетилен со висока
Церада
густина ( ткаенината
изработена од траки со
ширина помала од 5мм) и
обострано прекриена со
превлака од полиетилен со
ниска густина, изработена од
лист.
Мултивитамински
освежителен напиток во
пластично шише со нето маса
355 г, готов за консумација со
Цедевита
само отворање на капачето и
ослободување на прашкастиот
препарат (цедевита на база на
шеќер, лимонска киселина,
регулатор на киселост, боја,

арома и витамини) во водата
во шишето и нивно мешање, и
напитокот е веднаш спремен
за пиење.

19.

20.

21.

0801 11 00 00

6307 90 98 00

1904 10 90 00

25/02/2014

Рендан кокосов орев,
дехидриран, со влага 2,5% и со
содржина на маснотии (3545%), со природно бела боја.

Кокосов орев,
дехидриран

25/02/2014

Гел перниче за навлака како
дел за пришивање на преден
дел од навлака за перница.
Преку гел перничето е
пришиена мрежа од полиестер Гел перниче за
и околу истото и ткаенина од навлака
полиестер која се пришива
како преден дел на перница
која потоа се полни со
полиестер и се зашива.

03/03/2014

Производот претставува
прачкa од житарици, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: цералии (крцкави
мусли, крцкав ориз, лешници,
овесни снегулки, корнфлекс,
пченка, сол, јачменов слад,
емулгатор), суво грозје,
гликозен сируп, шеќер,
стабилизатори,
малтодекстрин, сируп од
инвертен шеќер, растително
масло (палмино или репкино

Прачка од житарици

масло), емулгатор, сол,
карамелизиран шеќеров
сируп, вкус. Едно картонско
пакување се состои од 6
прачки со поединечна тежина
од 23 гр.

22.

23.

1904 10 90 00

1904 10 90 00

03/03/2014

03/03/2014

Производот претставува
прачкa од житарици, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: житарки (овесни
снегулки, оризово брашно,
пченични снегулки, шеќер,
засладена сува брусница
(брусници, лимонова
киселина, природен вкус од
јагода, концентрат од сок од
бозел, сончогледово масло)),
пченично брашно, крцкав
ориз, растително масло
(сончогледово, палмино),
Прачка од житарици
шеќер, мед, гликозен сируп,
јогуртова декорација, скроб од
пченица, пудра од сурутка,
шеќер, јогурт во прав,
емулгатор, стабилизатори,
малтодекстрин, инвертен
шеќеров сируп, растителни
масти (палмино или репкино
масло), концентрат од сок од
црна рибизла, лимонова
киселина, вкус. Едно
картонско пакување се состои
од 6 прачки со поединечна
тежина од 23 гр.
Производот претставува
прачкa од житарици, која
согласно приложената
производна спецификација

Прачка од житарици

содржи: житарки (ориз и
пченични снегулки, шеќер,
пченичен глутен, пченични
никулци, обезмастено млеко
во прав, екстракт од јачменов
слад, емулгатор), овесни
снегулки, парчиња сушено
јаболко, замрзнати сушени
парчиња од јагода, гликозен
сируп, замена за бело
чоколадо со вкус на јогурт,
стабилизатори, шеќер,
сончогледово масло, инвертен
шеќеров сируп, вкус, екстракт
од слад, концентрат од џус од
јагода, лимонова киселина.
Едно картонско пакување се
состои од 6 прачки со
поединечна тежина од 21 гр.

24.

1904 10 90 00

03/03/2014

Производот претставува
прачкa од житарици, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: цералии ( крцкави
мусли, суво грозје, растително
масло (палмино или
сончогледово масло), крцкав
ориз, овесни снегулки,
корнфлекс, парчиња јаболко
Прачка од житарици
(фруктозно гликозен сируп,
концентрирано јаболково
пире, шеќер, глицерол,
пченични влакна, растителни
масти, регулатор на киселост,
желатин, природен вкус,
антиоксиданс)), лешници,
гликозен сируп, шеќер,
стабилизатори,
малтодекстрин, инвертен
шеќеров сируп, растителни

масти (палмино или репкино
масло), емулгатор, сол,
карамелизиран шеќеров
сируп, вкус. Едно картонско
пакување се состои од 6
прачки со поединечна тежина
од 23 гр.

25.

26.

2008 93 91 00

8421 39 80 00

03/03/2014

Сушени сецкани брусници кои
согласно податоците добиени
од подносителот на барањето
се конзервирани со осмотска
дехидрација, односно,
потопени во шеќерен сируп и
механички сушени.
Производот содржи: шеќер,
сушени брусници, лимонска
Сушена зашеќерена
киселина, концентриран сок
брусница
од бозел и масло од сончоглед.
Производот е пакуван во
картонски кутии обложени со
најлон од внатрешната страна
со тежина од 11,34 кг. Во
одредени случаи пакувањето
може да варира во зависност
од производителот и барањето
на клиентите.

03/03/2014

Азотен генератор, систем за
генерирање азот на принцип
адсорпција и филтрирање на
компримиран воздух.
Системот вклучува завоен
компресор, од каде
компримираниот воздух се
Азотен генератор
складира во резервоар за
компримиран воздух, кој
потоа оди во азотниот
генератор на филтрирање,
прочистување и сушење во
филтерната единица со сушач
и добиениот азот се складира
во резервоар за компримиран

азот.

27.

28.

29.

30.

9603 90 99 00

2710 12 25 00

9018 90 75 00

8302 50 00 00

10/03/2014

10/03/2014

14/03/2014

14/03/2014

Силиконска четка наменета за
употреба во домаќинства за
премачкување на пецива пред
и за време на печење. Четката Силиконска четка
е изработена од пластична
дршка со силиконси реси.

Средство за чистење во
графичка индустрија за
ваљаци и печатарска гума на
база на земно масло (нафта) и
тоа согласно сертификатсредство за чистење
специјален бензин со интервал
на дестилација меѓу 158 °C-192
°C . Производот е во пакување
од 5л и 20л.
Производот претставува
подвижен електричен
стимулатор со вградени
внатрешни и надворешни
електроди за стимулација на
биолошки активни точки и
зони, кој работи преку емисија
на ниско-фрекфентни
импулси. Производот се
користи за индивидуална
терапија и зонална
дијагностика.
Држач за тв приемник,
изработен од метал.
Производот се користи на тој
начин што се прицврстува
најчесто за зид на кој се
закачува тв приемникот.

Метален држач за тв
приемник

31.

32.

8413 91 00 00

1904 10 90 00

17/03/2014

17/3/2014

Производот претставува
алуминиумски одливок –
поклопец за бензинска пумпа
изработен во ливница со
лиење во калап од материјалот Одливок – поклопец
алуминиум тип ДИН 226.
за бензинска пумпа
Одливокот се употребува во
автомобилската индустрија
како поклопец за бензинска
пумпа.
Производот претставува
прачкa од житарици, која
согласно приложената
производна спецификација
содржи: житарки (крцкави
мусли (совесни снегулки,
пченични снегулки, шеќер,
растително масло (сончоглед),
мед, кокс), крцкав ориз (
брашно од ориз, пченично
брашно, шеќер, слад во прав,
емулгатор (сончогледов
лецитин)), овесни снегулки,
кокос корнфлекс (пченка, сол, Прачка од житарици
јачменов слад, емулгатор),
лешници), 11% чоколадо (какао,
шеќер, декстроза, емулгатор),
карамелизиран шќерен сируп.
Од приложен сертификат, % по
маса на какао во чоколадо
пресметано на потполно
одмастена основа е 21,2%,
односно 2,3% во производот.
Едно картонско пакување се
состои од 6 прачки со
поединечна тежина од 23 гр.

33.

34.

8302 30 00 00

8302 30 00 00

17/03/2014

17/03/2014

35.

8528 71 91 00

24/03/2014

36.

8517 62 00 00

26/03/2014

Држач за менувач изработен
од претходно издупчен
машински лиен алуминиум,
тип ДИН 231 , наменет за
индустриско склопување во
автомобилска индустрија.

Држач за мотор изработен од
претходно издупчен
машински лиен алуминиум,
тип ДИН 226 , наменет за
индустриско склопување во
автомобилска индустрија.

Алуминиумски
држач за менувач

Држач за мотор

Андроид мини ПС ТВ кутија,
уред кој се поврзува со ТВ
приемник со вграден
оперативен систем, без ТВ
тјунер.Уредот овозможува
конекција со интернет и има
функција на интерактивна
размена на информации од
мултимедијален карактер,
Андроид мини ПС ТВ
погоден за примање на
кутија
телевизиски сигнали, со
вграден wi-fi модул, подржува
RJ-45 Ethernet мрежа. Уредот
има RAM меморија од 1GB,
USB порти, SD/MMC card slot,
RJ45 приклучок.Уредот
вклучува и далечински
управувач.
Пренослив уред, Enterprise
Digital Assistant (EDA), модел
Motorola MC659B, со

Пренослив уред

оперативен систем и 256 MB
RAM меморија, служи за
безжична комуникација,
размена на податоци со
машина за автоматска
обработка на податоци. Уредот
има ЛЦД екран, тастатура,
радиопримопредавател и
читач на бар кодови.
Податоците се внесуваат
рачно во уредот или преку
читачот на бар кодови.
Овозможува безжична
комуникација со можност за
интегрирање софтвер спрема
потребите на потрошувачот ,
со примена за во
малопродажба, расторани,
магацини.

37.

2710 12 25 00

03/04/2014

Средство за чистење во
графичка индустрија за
ваљаци и печатарски гуми, кое
претставува мешаница на
масла од нафта со содржина
од 50-70% земна нафта и 10-30%
солвент нафта. Врз основа на
приложените технички
податоци од производителот и
спроведената физичкоСредство за чистење
хемиска анализа е утврдено
дека во маслото масата на
неароматските
јагленоводороди е поголема од
масата на ароматските,
температурниот интервал на
вриење е од 165оС до 175 оС
(95% вол. дестилираат), а
точката на палење 47 оС.
Средството е во пакување од 5
и 20 литри.

38.

39.

40.

9403 20 80 00

8483 10 50 00

1904 10 90 00

07/04/2014

Производот претставува
постамент кој е наменет за
поставување на фотокопирни
апарати, изработен од метал,
со прикачени тркалца.
Постаментот е изработен во
повеќе димензии.

Постамент за
фотокопирни
апарати

09/04/2014

Ротирачки кардан кој се
користи за земјоделски
машини. Производот е
изработен од железо и
претставува дел од
приклучните косачки,
балирачки и фрези, кој преку
него се поврзуваат со
машината.

Ротирачки кардан

10/04/2014

Kрцкави житарици збогатени
со витамини и минерали, со
вкус на чоколадо, подготвени
за малопродажба во пакување
со тежина од 375 гр.
Производот се користи како
храна за појадок кој е изготвен
од: зрна на житарки (брашно
од цело зрно, пченкарен гриз,
Kрцкави житарици
оризово брашно), шеќер,
гликозен сируп, какао во прав,
палмово масло, сол, декстроза
и ароми. Согласно
сертификатот доставен од
подносителот на барањето за
издавање на ЗТИ, производот
содржи 5,02% по маса на какао
пресметано на потполно
одмастена основа.

41.

42.

43.

2007 10 10 00

2007 10 10 00

2104 20 00 00

14/04/2014

Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (јаболка, благокисел
сок од јаболко од
концентриран сок од јаболко,
боровинки), оризов гриз и
витамин Ц. Согласно
доставените податоци од
подносителот на барањето за
издавање на ЗТИ, измерената
содржина на шеќер изнесува
15,96%

15/04/2014

Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 125 гр.
Производот е изготвен од:
овошје [јаболка, шумско
Овошна кашичка од
овошје (јагоди, малини,
јаболко со шумско
боровинки, концентриран сок
овошје
од аронија)], вода, шеќер,
оризов гриз и витамин Ц.
Согласно доставените
податоци од подносителот на
барањето за издавање на ЗТИ,
измерената содржина на
шеќер изнесува 14,25%.

15/04/2014

Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 6
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен Овошна кашичка од
сад, со нето маса од 190 гр.
слива и крушка со
Производот е изготвен од:
интегрални житарки
овошје (круши, сливи,
концетриран сок од круша),
вода, интегрални житарки 5% и

Овошна кашичка од
боровинка и јаболко

витамин Ц.

44.

45.

46.

3808 94 20 90

2309 90 96 10

2007 10 10 00

24/04/2014

24/04/2014

24/04/2014

Дезинфектант на база на
халогени соединенија во
форма на ефервесцентни
таблети од 200 г. Активната
состојка е позната по ИНН
името symclosene, a се
користат за површинска
дезинфекција.

Премикс за храна за кокошки
несилки, на база на
витаминско минерален
комплекс согласно приложен
сертификат со следни
конституенти: пепел ,
протеини, влакна и калциум.
Премиксот е во пакување од
вреќи од 25 кг и се дозира во
количина 1,25%.

Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (јаболка, пире од
банана, пире од праска,
јаболков сок од јаболков
концентрат), оризов гриз и
витамин Ц. Согласно
доставените податоци од
подносителот на барањето за
издавање на ЗТИ, измерената

Таблети

Премикс за храна

Овошна кашичка

содржина на шеќер изнесува
14 %.

47.

48.

49.

2007 10 10 00

8414 10 89 00

7404 00 91 00

24/04/2014

Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (јаболка, благокисел
сок од јаболко од
концентриран сок од јаболко,
Овошна кашичка
кајсии, праски, сок и
концентрат од ананас, сок од
портокал, гроздов концентрат),
вода, оризов гриз и витамин Ц.
Согласно доставените
податоци од подносителот на
барањето за издавање на ЗТИ,
измерената содржина на
шеќер изнесува 15,2%.

29/04/2014

Рачна пумпа за всисување на
растопениот калај од
електронски печатени плочки.
Пумпата е изработена од
алуминиум со тестер на
Рачна пумпа за
пристискање при всисување.
одлемување
Пумпата е со димензии од 18 х
195 мм и тежина 70 г.
Производот е спакуван за
продажба на мало во блистер
пластично пакување.

09/05/2014

Производот претставува
отпадни вентили од плински
боци во рефусно пакување.
Согласно доставените
фотографии приложени кон
барањето е видливо дека

Отпадни вентили од
месинг

употребуваните вентили се
изработени од месинг и истите
се неупотребливи.

50.

51.

52.

3919 90 00 00

7223 00 99 00

2106 90 98 00

19/05/2014

Производот претставува
печатени фолии од пластична
маса во вид на самолепливи
ленти со различни дезени
NAIL WRAPS
наменети за украсување на
нокти. Лентите се изработени
од винил ацетат, вода и
акрилен кополимер.

19/05/2014

Ладно влечена жица од
нерѓосувачки челик, со
дебелина од 0,13 мм, намотана
на макара со димензии
жица
20x20x20 см . Составот на
жицата е со содржина од
јаглерод, хром и железо.

23/05/2014

Производот претставува
растителен концентрат
изготвен од Алое Вера сок, со
содржина од: пречистен сок од
Алое Вера – цел лист (Aloe
barbadensis), шеќер, вода,
регулатор на киселост
(лимонска киселина),
Растителен
природна арома на лимон
концентрат од алое
(концентриран сок од лимон),
конзерванси (калиум сорбат,
натриум бензоат), екстракт од
цвет од камилица (Matricaria
chamomilla). Производот e
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 цитрус.

53.

54.

55.

3909 50 90 00

3917 32 00 00

0403 10 91 00

23/05/2014

Производот претставува
полиуретанска смола, во течна
форма, сива боја и мирис
типичен за ваков тип на смола.
Производот е наменет за
Полиуретанска смола
полнење на филтри откако ќе
се измеша со зацврстувач во
размер 5:1. Смолата е пакувана
во метални канти од 25
килограми.

19/05/2014

Согласно доставените
податоци, како и доставената
мостра, производот
претставува флексибилни
црева изработени од
пластична маса (полиетилен),
наменети за употреба во
Црева со вградени
системите за наводнување
капалки за систем
капка по капка. Цревата по
капка по капка
должина на одредени
растојанија од внатрешната
страна имаат вградено
капалки од пластична маса
преку кои е овозможено
истекување на водата капка по
капка.

29/05/2014

Течен овошен јогурт со праска
и банана, изготвен од:
обезмастено пастеризирано и
хомогенизирано млеко со 0,1%
млечни маснотии, овошен
Течен овошен јогурт
приправок (праска и банана,
со праска и банана
шеќер, глукозен-фруктозен
сируп, модифициран
пченкарен скроб, ароми,
регулатор на киселост:

лимонска киселина и натриум
цитрат, обојувач: бета каротен)
и јогуртна култура.
Производот е пакуван во
пластично шише од 500 гр.

56.

57.

58.

0403 10 91 00

3814 00 90 90

0403 10 91 00

29/05/2014

29/05/2014

29/05/2014

Овошен јогурт со боровница,
изготвен од: пастеризирано
млеко со 2,8% млечни
маснотии, шеќер, боровница,
згуснувач: пектин,
Овошен јогурт со
модифициран пченкарен
боровница
скроб, арома, регулатор на
киселост: натриум цитрат,
обојувач: антоцијан и јогуртна
култура. Производот е пакуван
во пластична чаша од 500 гр.

Растворувач за сјајни премази
на база на толуен 50%, ксилен
5-10% и н-бутил ацетат од 2535%, согласно приложениот
Разредувач за боја
сертификат за стоката.
Стоката е во пакување во
канти или буриња.

Овошен јогурт праска,
изготвен од: пастеризирано
млеко со 2,8% млечни
маснотии, шеќер, праска,
згуснувач: пектин,
модифициран пченкарен
скроб, арома, регулатор на
Овошен јогурт праска
киселост, боја бета каротен и
јогуртна култура. Производот
е спакуван во пластична чаша
од 200 г и 500 г, со густа
конзистенција и парчиања
овошје.

59.

60.

3910 00 00 00

8517 69 90 00

29/05/2014

29/05/2014

Силоконски еластомер со
зацврстувач за енкапсулирање
на филтри. Силиконскиот
еластомер со зацврстувачот се
меша во сооднос од 10: 1. Сетот
е спакуван заедно како сет од
смола со зацврстувач со
Силоконски
намена заедно да се користат
еластомер со
во подготовка на смесата за
зацврстувач
полнење на филтри, а согласно
приложените сертификати.
Сетот е со маса 1,1 кг, и тоа 0,1
кг зацврстувач во стаклено
шише и 1 кг смола силикон во
метална конзерва.
Автоматска феромонска
клопка, стапица (trapview
automated pest monitoring) за
мониторинг на штетници во
земјоделие. Феромонската
клопка е сочинета од уред за
безжична комуникација со
GPRS конекција, батерија и
соларен панел за полнење на
батеријата. Уредот за
безжична комуникација се
поставува во делта куќиште и Автоматска
истиот е со димензии
феромонска клопка
180mmx130mmx35мм, со
камера 4x2mpix и модем
Simtech SIM900 со СИМ
картичка. Автоматската
феромонска клопка врши
автоматско препознавање на
штетниците на теренот, кои се
лепат на лепливата плоча,
снимање и праќање на
податоците на сервер за
процесирање и прикажување

на веб или мобилен телефон.

61.

62.

63.

1901 90 99 00

1901 90 99 00

2202 90 95 00

29/05/2014

Овошен јогурт со вишна, кој
содржи видливи парчиња
вишна, изготвен од:
пастеризирано млеко со 2,8%
млечни маснотии, шеќер,
вишна, згуснувач: пектин,
Овошен јогурт со
модифициран пченкарен
вишна
скроб, арома, регулатор на
киселост: натриум цитрат,
концентрат од сок од црн
морков и цвекло, јогуртна
култура. Производот е пакуван
во пластична чаша од 200 гр.

29/05/2014

Овошен јогурт со јагода, кој
содржи видливи парчиња
јагода, изготвен од:
пастеризирано млеко со 2,8%
млечни маснотии, шеќер,
јагода 8%, згуснувач: пектин,
модифициран пченкарен
скроб, арома, регулатор на
киселост: натриум цитрат,
концентрат од сок од црн
морков и јогуртна култура.
Производот е пакуван во
пластични чаши од 200 гр и
500 гр.

29/05/2014

Течен производ изготвен од
ферментиран млечен
производ на база на следниве
состојки: пастеризирано млеко
со 0,9% млечна маст, шеќер,
Течен овошен јогурт
сок од малина од
со шумско овошје
концентриран сок, сок од
јагода од концентриран сок,
сок од боровница од
концентриран сок, сок од
капина од концентриран сок,

Freska – Овошен
јогурт со јагода

модифициран пченичен скроб,
боја антоцијан, сок од црн
морков, згуснувач пектин,
јогуртна култура. Производот
е спакуван во 150 г пластична
чашка и е со течна
конзистенција.

64.

3004 90 00 00

05/06/2014

Производот е деклариран како
традиционален хербален лек,
приготвен за продажба на
мало во кутија од 24 пастили
(блистер 2 x 12), наменети за
превенција и третман на
инфективно-воспалителни
болести на грлото и усната
шуплина. Секоја пастила (2,5 g)
Традиционален
содржи активни супстанции:
хербален лек
ментол 5,4 mg, анетол 2,4 mg,
2,4 – дихлоробензил алкохол
1,2 mg, етерично масло од
питомо нане 0,6 mg.
Производот е произведен во
пет вкуса со идентичен состав
на активни компоненти и тоа:
жалфија, лимон, мед и липов
цвет, цреша и sanddorn.

65.

6307 90 10 00

05/06/2014

Магнетен систем за колено
наменет за подобрување на
функцијата на зглобот на
коленото и за намалување на
болките во него. Производот е Магнетен систем за
изработен од плетен
колено
текстилен материјал од памук
во кој се вметнати биомагнети кои ја подобруваат
функцијата на коленото.

66.

8424 81 99 00

05/06/2014

Согласно доставената
спецификација, системот за
наводнување капка по капка

Систем за
наводнување капка
по капка

се состои од подземна и
површинска мрежа која
содржи повеќе делови и тоа:
дистрибуциони водови и
огранки кои се снабдени со
тештици, колена, спојки кои
служат за спроведување на
водата, црева, тапи, вентили,
филтери, фертилизери за
ѓубре, манометри, пумпи за
вода, приклучоци, резервоар
за ѓубриво, инјектор за
ѓубриво, цевки, шајбни за
редуцирање, мерачи на
притисок, затварачи на крај на
линија, нипли, пиксни,
контролна глава, инсертер и
различни видови на капалки.

67.

68.

0403 10 99 00

1517 90 99 00

05/06/2014

05/06/2014

Овошен крем јогурт шумска
јагода, изготвен од:
пастеризирано
хомогенизирано полномасно
млеко со 8% млечни маснотии,
шеќер, шумска јагода,
модифициран пченкарен
Крем јогурт со
скроб, арома, регулатор на
шумска јагода
киселост, боја и јогуртна
култура. Производот е
спакуван во пластична чаша
од 150 г, со густа конзистенција
и парчиња овошје.
Препарат од растителни
масти, кој согласно
приложената спецификација,
производот е со состав:
Препарат од
делумно хидрогенизирани
растителни масти
растителни масла и масти,
вода, емулзификатори Е471,
Е322 соја лецитин), конзерванс

(Е202), регулатор на киселост
(Е330), арома, боја (Е160б, Е100).
Производот е спакуван во
рефусно картонско пакување
со тежина од 20 кг.

69.

70.

71.

3006 91 00 00

3006 91 00 00

3006 91 00 00

13/06/2014

Производот е деклариран како
медицинско помагало –
заштитни марамчиња во
картонско пакување (1 x 100
парчиња). Производот создава
тенок заштитен слој на кожата
над која е можна примена на
лепливи ленти, лепливи
Convacare barrier
плочки, лепливи и
wipes
хидроколоидни облоги.
Производот формира
заштитна бариера на пределот
на кожата каде е направена
врската со стома системот со
човечкото тело, а притоа ја
зголемува и лепливоста на
аплицираните подлоги.

13/06/2014

Производот е деклариран како
медицинско помагало –
марамчиња за отстранување
на лепило во картонско
пакување (1 x 100 парчиња).
Convacare ADH
Производот се користи за
remover wipe
отстранување на остатоците
од лепилото при употреба на
кеси за колостоми и
илеостоми.

13/06/2014

Производот е деклариран како
медицинско помагало –
ConvaTec™ Diamonds
галирачки ќеси за
неутрализација на миризба и

згуснување на столица кај
пациенти со илеостома,
пакувани во тегла (1 x 100
ќесички). Димензијата на една
ќесичка изнесува 6 x 3 см која
содржи специјално
формулиран абсорбирачки
активен јаглерод во прав.

72.

73.

74.

3814 00 10 00

3814 00 90 90

7217 20 10 00

13/06/2014

13/06/2014

13/06/2014

Растворувач за сјајни премази
на база на толуен, ксилен и нбутил ацетат, а согласно
приложениот сертификат за
Разредувач за боја
стоката. Стоката е во пакување
во канти или буриња.

Растворувач за сјајни премази
на база на толуен, ксилен и нбутил ацетат и 2-метокси-1метилетил ацетат, а согласно
Разредувач за боја
приложениот сертификат за
стоката. Стоката е во пакување
во канти или буриња.

Ладно влечена жица од
нелегиран челик, поцинкована
по пат на топла постапка, со
дебелина од 0,2 мм, намотана
Поцинкована жица
на макара со димензии 20 см
.Составот на жицата е со
содржина од јаглерод, манган,
силициум, сулфур, бакар, хром
и никел.

75.

76.

77.

2710 19 81 00

2003 10 20 00

1806 90 19 00

13/06/2014

Висококвалитетно
полусинтетско универзално
мултиградно масло за
бензински и дизел мотори за
патнички автомобили.
Маслото е на минерална
основа (нафта) со содржина
повеќе од 80% масло од нафта
и истото е подготвено за
продажба на мало, во
пакување во пластично шише
од 1 л и 4 л.

Моторно масло

16/06/2014

Печурки од видот Agaricus,
шампињони, целосно варени,
согласно приложената
анализа и конзервирани со сол Потполно варени
со содржина на 5,82 по
шампињони во
волуметриска метода од
саламура
анализен сертификат односно
извештај од испитување од
производителот.

24/06/2014

Производот претставува
чоколадни бонбони со вкус на
ванила, пакувани во картонска
кутија од 180 гр. Производот е
изготвен од: шеќер,
хидрогенизирано растително
Чоколадни бонбони
масло, брашно од лешници,
какао во прав 9,5%, млеко во
прав, сурутка во прав,
емулзификатор (соја лецитин
Е-322), природно идентичен
вкус (ванила).

78.

79.

4809 20 00 00

4809 20 00 00

24/06/2014

24/06/2014

80.

4809 20 00 00

24/06/2014

81.

4809 20 00 00

24/06/2014

Производот претставува
самокопирачка хартија во
ролни со дијаметар од 480 мм,
изработена во повеќе бои
(бела, розева, жолта, плава и
Самокопирачка
зелена). Хартијата е
хартија
изработена од дрвена пулпа и
е наменета да се користи за
производство на компјутерска
хартија за матрични печатари.

Производот претставува
самокопирачка хартија во
ролни со дијаметар од 480 мм,
изработена во повеќе бои
(бела, розева, жолта, плава и
Самокопирачка
зелена). Хартијата е
хартија
изработена од дрвена пулпа и
е наменета да се користи за
производство на компјутерска
хартија за матрични печатари.

Производот претставува
самокопирачка хартија во
листови со големина од 61 x 86
см, изработена во повеќе бои
(бела, розева, жолта, плава и
Самокопирачка
зелена). Хартијата е
хартија
изработена од дрвена пулпа и
е наменета да се користи за
производство на компјутерска
хартија за матрични печатари.

Производот претставува
самокопирачка хартија во
ролни со ширина од 480 мм,

Самокопирачка
хартија

изработена во повеќе бои
(бела, розева, жолта, плава и
зелена). Хартијата е
изработена од дрвена пулпа и
е наменета да се користи за
производство на компјутерска
хартија за матрични печатари.

82.

83.

2208 90 69 00

2703 00 00 00

24/06/2014

26/06/2014

Течен производ , со
ароматичен мирис и горчлив
вкус на билки, спакуван за
малопродажба во шишиња со
волумен од 100 мл, со
алкохолна јачина од 36% по
волумен. Производот содржи
водено- етанолен екстракт од
различни (медицински) билки
(наведени во декларација на
производот), 96% етанол и
прочистена вода. Според
декларација на пакувањето,
Течен производ
како еликсир од билки и
додаток во прехрана,
производот е наменет за
директна човечка консумација
за олеснување на тегоби во
дигестивен систем, се
препорачува да се пие по една
лажичка 3-4 пати на ден или
да се разреди во сок или чај
заради горчливиот вкус,
незадолжително.
100% природен органски тресет
во рефусно пакување од 80
литри, наменет за употреба во
широка земјоделска пракса
Органски тресет
како дополнително ѓубриво и
средство за подобрување на
физичко хемиските својства

на почвата. Производот
претставува тресет – органски
супстрат со сува маса од 31% и
содржина на органски
материи 70 - 90%. Производот,
на сува маса, содржи азот 1 - 2
%, фосфор пентоксид (P₂O₅) 0,1
– 0,5%, калиум оксид (K₂O) 0,05
– 0,1%.

84.

85.

86.

1517 90 99 00

2106 90 98 00

1806 31 00 00

26/06/2014

02/07/2014

02/07/2014

Растителен полупроизвод за
индустриска употреба во
пекарство, во рефусно
пакување од 2 х 10 кг блокови.
Производот е со состав:
делумно хидрогенизирани
Растителен
растителни масла и масти
полупроизвод
(76%), вода, сол (0,6%),
емулзификатори, регулатор на
киселост, конзерванс, арома,
боја.
Додаток во исхрана во вид на
гел, наменет за подобрување
на машката потенција,
пакуван во ќесички од 10 гр (6
Кралски мед
х 10 гр во едно пакување).
Производот во една ќесичка
содржи чист мед, екстракт од
корен гинсенг и матичен млеч.
Производот претставува
чоколадна прачка полнета со
кокос, со нето тежина од 22 гр.
Производот е изготвен од:
кокос, шеќер,
Чоколадна прачка
хидрогенизирано растително
масло, гликозен сируп, какао
во прав, млеко во прав, сурутка
во прав, какао маса,
малтодекстрин,

емулзификатор, природно
идентичен вкус (кокос и
ванила), сол и глицерин.

87.

88.

89.

2007 10 99 00

2007 10 10 00

2007 10 10 00

08/07/2014

Oвошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (концентриран сок од
Овошна кашичка од
круша, праски, концентриран праска со маракуја и
сок од маракуја), оризов гриз, круша
оризов скроб и витамин Ц.
Согласно доставените
податоци од подносителот на
барањето за издавање на ЗТИ,
измерената содржина на
шеќер изнесува 12,8%.

08/07/2014

Oвошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 125 гр.
Производот е изготвен од:
банани, сок од лимон и
витамин Ц. Согласно
доставените податоци од
подносителот на барањето за
издавање на ЗТИ, измерената
содржина на шеќер изнесува
21,28%.

Овошна кашичка

08/07/2014

Oвошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 125 гр.

Овошна кашичка од
праска и банана

Производот е изготвен од:
овошје (банана, праски,
концентриран сок од лимон),
вода, оризов гриз, оризов
скроб и витамин Ц.
Измерената содржина на
шеќер изнесува 15,39%.

90.

91.

4811 90 00 00

2106 90 92 00

08/07/2014

Производот претставува
хартија во ролни со должина
од 6000 метри, премачкана со
супстанција, поради која
истата се претвара во црна
кога е изложена на топлина
како резултат на хемиска
реакција. Хартијата е
изработена од дрвена пулпа,
во бела боја, наменета за
изработка на фискални ролни.

16/07/2014

Proizvodot претставува
растителен концентрат
изготвен од Алое Вера сок, со
содржина од: вода, пречистен
сок од Алое Вера – цел лист
(Aloe barbadensis), регулатор на
киселост (лимонска киселина),
природна арома на манго,
конзерванси (калиум сорбат,
Растителен
натриум бензоат), засладувач
концентрат од алое
(сукралоза), екстракт од цвет
од камилица (Matricaria
chamomilla). Производот e
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.

92.

93.

3907 60 20 00

2007 10 10 00

16/07/2014

Согласно доставените
податоци од подносителот на
барањето за издавање на ЗТИ,
производот претставува
гранулат во зрнест облик, во
примарна форма, изработен
РЕТ Гранулат
од полиетилен терефталат, со
вискозитет од 80,5 мл/гр.
Производот е пакуван во
рефусно пакување, односно во
џамбо вреќа.

16/07/2014

Oвошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 125 гр.
Производот е изготвен од:
100% овошје (јаболки, банани),
витамин Ц. Согласно
доставените податоци од
подносителот на барањето за
издавање на ЗТИ, измерената
содржина на шеќер изнесува
14,06%.

94.

3814 00 90 90

25/07/2014

95.

3814 00 90 90

25/07/2014

Овошна кашичка од
јаболко и банана

Полиуретански разредувач за
бои и лакови и согласно
приложен сертификат содржи
Разредувач за бои
толуен, бутанон и диацетон
алкохол.

Полиуретански разредувач за
бои и лакови и согласно

Разредувач за бои

приложен сертификат содржи
xylene и toluene, 4-hydroxy-4methylpentan-2-one, 2-metoxy1-mehyl acetate, ethyl acetate и
ethylbenzene.

96.

97.

98.

3814 00 90 90

3814 00 90 90

6815 91 00 00

25/07/2014

25/07/2014

06/09/2014

Разредувач за миење (нитро
разредувач со ознака DN0307)
и согласно приложен
сертификат содржи
изопропанол, метил ацетат,
метанол, ацетон и мешаница
на јаглеводороди.

Полиуретански разредувач и
согласно приложен
сертификат содржи толуен и
етил ацетат и н-бутил ацетат,
ацетон и метокси метилетер
ацетат.

Разредувач за миење

Полиуретански
разредувач

Електротопен магнезитхромит во форма на зрнакамен од 0-40 мм, огноотпорен
материјал за производство на
Електротопен
печени магмезит-хромитни
магнезит-хромит
цигли. Согласно приложен
процес на производство од
концентрати на магнезитна и
хромитна руда и нивно

мешање и топење во
електропечка и сертификат за
хемиски состав: Cr₂o₃ 19%, MgO
60%, SiO₂ 1%, CaO 1,2 %, Fe₂O₂ 11%,
Al₂O₃ 7%.

99.

4010 12 00 00

08/08/2014

100.

3304 99 00 00

08/08/2014

101.

3824 90 97 00

25/07/2014

Ремени за транспортни цели и
согласно приложен
сертификат истите се
изработени од гума зајакнати
само со текстил (внатрешно
Ремени за
текстилно јадро). Ширината на
транспортни цели
лентите е 1800 мми. Дебелина
на ремените е 24 мм , и тоа
горната покривна дебелина на
гумата е 9 мм и долна 4 мм.

Глицерински влажни
марамици, спакувани во
печатена пластична фолија со
сигурносен џеб за
извлекување марамица и
Глицерински влажни
заштита од сушење, по 10
марамици во едно пакување и марамици
наменети за нега на кожа.
Марамиците се потопени во
раствор од глицерин,
етилпарабен и вода.

Препарат за зацврстување на
Препарат за
епоксидна смола, во пакување
зацврстување
од метални буриња.

102.

103.

104.

2915 39 00 00

2929 10 00 00

2202 90 95 00

25/07/2014

25/07/2014

08/08/2014

Препарат за разредување на
мастило за печат, во пакување
од пластично шише од 1л.
Препарат за
Препаратот е деклариран од
разредување
производителот со состав 2-(2butoxyethoxy) ethyl acetate.

Препарат за зацврстување на
полиуретански смоли, во
метални канти од 35 кг.
Согласно приложениот
сертификат, истиот содржи
метилендифенил
диизоцијанат и MDI
(methylenediphenyl
diisocyanate) изомери и
хомолози.

Препарат за
зацврстување

Чоколадно млеко во брик
пакување од 180 мл и со
состав: хомогенизирано и
стерилизирано кравјо млеко со
Чоколадно млеко
млечна маст, шеќер, какао,
црно чоколадо, згуснувач и
арома.

105.

106.

107.

2202 90 95 00

3811 90 00 00

9021 21 90 00

08/08/2014

Какао млеко во брик пакување
од 180 мл и со состав:
хомогенизирано и
стерилизирано кравјо млеко со Какао млеко
млечна маст, шеќер, какао,
згуснувач и арома.

08/08/2014

Согласно производителска
спецификација, препаратот е
деклариран како течен
метало-органски
повеќенаменски адитив за
подобрување на согорувањето
на мазут и е наменет за сите
Адитив
видови уреди за согорување
мазут. Се дозира 1 литар на 3
тони мазут при источување во
резервоар за складирање, и е
во пакување во буре од 200 л и
канистри од 20/25 литри

08/08/2014

Циркониум „ бланкс„ за
изработка на вештачки заби,
забни реставрации.
Производот е во форма на
диск со димензии 98,3 мм x 14
mmе, изработен од

медицинска циркониум оксид
керамика.

108.

109.

3814 00 90 90

3814 00 90 90

14/08/2014

15/08/2014

110.

3814 00 90 90

14/08/2014

111.

8703 32 19 10

12/08/2014

Полиуретански разредувач за
бои и лакови и согласно
приложен сертификат содржи
Разредувач
мешаница xylene изомери,
butyl acetate, methyl acetate, и
acetate 1-methyl-2metoxyethyl.

Разредувач (нитро разредувач
со ознака RZ NC) и согласно
приложен сертификат содржи
Разредувач
кетони, естри, толуен, нафта и
methylic alcohol.

Полиуретански разредувач за
бои и лакови и согласно
приложен сертификат содржи
мешаница xylene изомери,
Разредувач
butyl acetate, acetone, и
acetate 1-methyl-2metoxyethyl.

Ново патничко моторно
возило за превоз на патници и Моторно возило
стока, со двојна кабина ( 2+3

седишта ) и отворен товарен
простор со димензии 140 x 140
и висина на страниците од 50
см, со дизел мотор со
зафатнината на цилиндарот
од 1996цм3.

112.

113.

114.

8418 69 00 00

2106 90 92 00

2106 90 92 00

22/08/2014

04/09/2014

04/09/2014

Хоризонтален замрзнувач со
контакт плочи за брзо блок
замрзнување на прехранбени
производи со различен број на
станици за замрзнување од 3
до 20 , и одговара на капацитет
од 100-2500 кг. Користи гас за
ладење R404A.

Производот претставува
препарат во прав, наменет
како додаток во исхрана.
Производот е пакуван во
Додаток во исхрана
кутија од 30 пакетчиња
растворливи во вода или друга
течност.

Производот е наменет како
додаток во исхрана, во форма
на таблети, 60 таблети во едно Додаток во исхрана
пакување.

115.

116.

117.

2106 90 92 00

2106 90 92 00

8528 71 15 00

04/09/2014

04/09/2014

04/09/2014

Производ за посебна
нутритивна потреба, во вид на
прачка, во пакување со нето
тежина од 45 гр.

Додаток во исхрана, наменет
за мажи, во форма на гел
капсули, 60 гел капсули во
едно пакување.

Додаток во исхрана

Дигитален Мултимедијален
Приемник, со вграден модем –
микропроцесор од 600 MHz и
RAM меморија 4 Gbit, DDR3 и
имплементиран андроид
оперативен систем, верзија
4.0.3. Уредот овозможува
Дигитален
конекција со интернет преку
Мултимедијален
10/100 Мbps Ethernet interface Приемник
со кој врши размена на
податоци и информации од
мултимедијален карактер.
Уредот содржи видео тјунер и
истиот има комуникациски
порт и читач на паметни

картици, вграден слот за
поврзување на тврд диск со
можност за снимање на
канали преку PVR функција.
Дигиталниот Мултимедијален
Приемник вклучува и
далечински управувач.

118.

119.

120.

1806 32 90 00

1901 10 00 00

1901 10 00 00

04/09/2014

Производот претставува
протеински додаток во
исхраната, со вкус на
чоколадо, во форма на бар, во
пакување со нето тежина од 45
гр. Согласно приложените
податоци производот содржи:
протеинска мешавина,
CHOCOLATE
зеленчуков глицерин,
сорбитол, чоколаден чипс,
софт маргарин, инулин,
желатин, чоколаден прелив,
какао во прав, шеќер, вода,
природни аромати, сол, сода
бикарбона, калиум сорбат и
сукралоза.

12/09/2014

Производот претставува
подготовка на храна наменета
за прехрана на бебиња на
возраст од 4 месеци, изготвена
од пченкарно брашно, оризово
Подготовка на храна
брашно и витамин Б1.
Производот е подготвен за
продажба на мало, во
картонско пакување со нето
содржина од 200 гр

12/09/2014

Производот претставува
подготовка на храна наменета
за прехрана на бебиња на
Подготовка на храна
возраст од 6 месеци, изготвена
од органски житарици (тврд
пченичен гриз, овесно брашно,

мек пченичен гриз, брашно од
пиреј, оризов гриз) и витамин
Б1. Производот е подготвен за
продажба на мало, во
картонско пакување со нето
содржина од 200 гр.

121.

122.

123.

1901 10 00 00

1901 10 00 00

3004 90 00 00

12/09/2014

12/09/2014

12/09/2014

Производот претставува
подготовка на храна наменета
за прехрана на бебиња на
возраст од 4 месеци, изготвена
од органско овесно брашно,
збогатена со витамин Б1.
Подготовка на храна
Производот е подготвен за
продажба на мало, во
картонско пакување со нето
содржина од 200 гр.
Производот претставува
подготовка на храна наменета
за прехрана на бебиња на
возраст од 4 месеци, изготвена
од органско оризово брашно,
збогатена со витамин Б1.
Подготовка на храна
Производот е подготвен за
продажба на мало, во
картонско пакување со нето
содржина од 200 гр.
Интра-артикуларна инјекција,
2мл, со содржина 15мг/мл
натриум хијалуронат
растворен во физиолошки
солен раствор. Инјекцијата се
Интра-артикуларна
вбризгува во заболени
инјекција
зглобови и е индицирана за
симптоматски третман на
остеоартритис на колено.
Производот е во пакување на
кутија со една инјекција од

2мл.

124.

125.

8419 19 00 10

2007 10 10 00

12/09/2014

22/09/2014

Колектор за топла вода на
соларна енергија, изработен од
вакуумски цевки од
боросиликатно стакло со
селективна комплексна
апсорпциона превлака и
истите се со висок коефициент
на апсорпција. Од цевките
топлата вода тече во
резервоарот кој е поврзан со
колекторот, а ладната вода
Колектор за топла
влегува во цевките.
вода на соларна
Резервоарот е од
енергија
антикорозивен инокс
материјал со полиуретанска
изолација. Системот за
загревање на топла вода на
сончева енергија освен
колекторот и резервоарот
вклучува и носечки рам
специјално дизајниран за
прицврстување на сончевиот
колектор и бојлерот.
Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 4
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (круша, концентриран
Овошна кашичка
сок од јаболка со ниска
киселост), оризов гриз, скроб и
витамин Ц. Согласно
доставените податоци од
подносителот на барањето за
издавање на ЗТИ, измерената
содржина на шеќер изнесува
13,1%.

126.

2104 20 00 00

22/09/2014

127.

2007 10 10 00

22/09/2014

128.

2106 90 92 00

22/09/2014

Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 6
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (банани, концентриран
сок од ананас, концентриран
Овошна кашичка
сок од јаболка со ниска
киселост, јаболка, кајсии,
концетриран сок од лимон),
вода, житарици (снегулки од
интегрална пченица, снегулки
од интегрален овес), скроб,
витамин Ц, витамин Е и
витамин Б1.
Овошна кашичка за прехрана
на бебиња на возраст од 6
месеци, подготвена за
продажба на мало, во стаклен
сад, со нето маса од 190 гр.
Производот е изготвен од:
овошје (јаболка, концентриран
сок од јаболка со ниска
киселост, јагоди,
концентриран сок од аронија, Овошна кашичка
боровинки), оризов гриз,
оризов скроб, концентриран
сок од морков и витамин Ц.
Согласно доставените
податоци од подносителот на
барањето за издавање на ЗТИ,
измерената содржина на
шеќер изнесува 11,4%.
Производот претставува сируп
кој во својот состав содржи:
Сируп
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 консумира
додаден во вода, пакуван во
пластични шишиња од од 1 л
до 3 л, со различни ароми:
вишна, портокал, јаболка,
лимон, праска, шумско овошје,
коктел, боровница.

129.

130.

131.

2008 99 99 90

2009 89 99 90

3907 20 20 00

30/09/2014

Производот претставува пире
од банана со содржина
необработена сирова банана и
лимонска и аскорбинска
Банана пире
киселина. Производот е
пакуван во асептички вреќи
ставени во буриња или кутии.

30/09/2014

Производот претставува
кокосова вода, пакувана во
асептички вреќи од 20 л
ставени во челични буриња.
Согласно доставените
податоци од подносителот на
барањето, Brix вредноста на
производот изнесува од 4% до
6%.

12/09/2014

Кокосова вода

Полиетер полиол смола за
добивање полиуретански
Полиетер полиол
смоли во реакција со
смола
изоцијанатни зацврстувачи.
Производот е во пакување на
метални буриња од 200 кг., и се

меша во однос 100: 12,5 со
зацврстувач како систем на 2компонентна полиуретанска
смола за лиење при изработка
на кондензатори.

132.

133.

134.

2929 10 00 00

2929 10 00 00

3907 20 20 00

22/09/2014

Препарат за зацврстување на
полиуретански смоли, во
пакувње во контејнери од 1200
кг. Согласно приложениот
сертификат, истиот е на
Зацврстувач
основа на
дифенилметандиизоцијанати,
изомери и хомолози.

22/09/2014

Препарат за зацврстување на
полиуретански смоли, во
пакувње во буриња од 25 кг..
Согласно приложениот
Зацврстувач
сертификат, истиот е на
основа на
дифенилметандиизоцијанати.

22/09/2014

Полиетер полиол смола со
полнило за добивање
полиуретански смоли во
Полиетер полиол
реакција со изоцијанатни
смола со полнило
зацврстувачи. Производот е во
пакување на контејнери од
1600 кг., и се меша со

зацврстувач за добивање
смола за индустриска
апликација.

135.

136.

137.

3907 20 20 00

2929 10 00 00

3907 20 20 00

22/09/2014

22/09/2014

22/09/2014

Полиетер полиол смола со
полнило за добивање
полиуретански смоли во
реакција со изоцијанатни
зацврстувачи. Производот е во
Полиетер полиол
пакување на контејнери од
смола со полнило
1600 кг., и се меша со
зацврстувач за добивање
смола за индустриска
апликација.

Препарат за зацврстување на
полиуретански смоли, во
контејнери. Согласно
приложениот сертификат,
истиот содржи
дифенилметандиизоцијанат
изомери и хомолози, со CAS
9016-87-9.

Препарат за
зацврстување

Полиетер полиол смола за
добивање полиуретански
смоли во реакција со
изоцијанатни зацврстувачи.
Полиетер полиол
Производот е во пакување на смола
контејнери од 1350 кг., и се
меша во однос 100: 25 со
зацврстувач како огноотпорен

полиуретан.

138.

139.

2711 21 00 00

1901 90 99 00

07/10/2014

13/10/2014

Компримиран природен гас –
метан, во боци под притисок
од 200 до 220 бари . Наменет за Метан
индустриска употреба.

Прехранбен производ, кој
согласно приложениот
сертификат од
производителот содржи:
обезмастено млеко,
растително масло, сол, млечно
Прехранбен производ
киселинска култура и
сириште. Производот е
пакуван во блокови од 2,3 кг и
се употребува како субститут
за кашкавал.

140.

8537 10 91 00

07/10/2014

Фреквентен регулатор,
софистициран програмибилен
уред за контрола и управување
со електрични мотори, со
програмирачка меморија за
Фреквентен
извршување контрола и
регулатор
управување по пат на
дигитални модули преку
далечина од компјутер или
мобилен телефон.

141.

8479 89 97 00

10/10/2014

Опрема за сортирање,
детектирање и одделување на

примеси, нетутунски елементи
од тутун во лист, опремена со
транспортна трака со
капацитет на сортирање 7000
кг/ 1 час, инспекциски
контролен модул со 7 камери
кои вршат континуирано
скенирање на протокот на
тутун. Системот за ладење со
топлоизменувач обезбедуваат
константна температура во
контролниот модул. Опремата
се управува од индустриски
компјутер со екран на допир.
Контролната приклучна табла
и NTRM (non-tobaco related
materials) опремата за
детектирање и сортирање се
поврзани со кабли.

142.

143.

8544 42 90 00

9619 00 89 10

29/10/2014

Производот претставува
електричен продолжен кабел
сочинет од: куќиште со пет
вклучници, прекинувач за
струја, заштита од напонско
Продолжен кабел
преоптоварување, електричен
кабел со должина од два
метри и приклучок за
поврзување во електрична
струја во главната вклучница.

30/09/2014

Пелени за возрасни
изработени од целулоза и
целулозни влакна,
суперабсорбирачки полимери,
мек неткаен хидрофил,
Пелени за возрасни
полиетиленска трака околу
појас, двослојна абсорбирачка
основа и водоотпорен
еластичен слој околу ногата.

Пелените се во пакување од 10
пелени за возрасни до 70 кг,
пакувани за продажба на мало
кои се користат за нега при
инконтиненција.

144.

145.

146.

2711 11 00 00

0301 93 00 00

2208 90 91 00

06/11/2014

10/11/2014

10/11/2014

Согласно приложениот
сертификат изготвен од
производителот Fortis BC
производот претставува течен
природен гас со хемиски
состав: метан 95%, етан 3%,
Течен природен гас
пропан 1% и нитроген 1%, со
густина од 0,45 гр/мл на точка
на вриење. Производот се
транспортира во контејнери
специјално дизајнирани за
пренос на течен природен гас.

Производот претставува жива
риба со назив Толстолобик
сребрен крап (лат. Aristichthys
nobilis или
Толстолобик
Hypophthalmichthys nobilis), од (Aristichthys nobilis)
фамилијата на Cyprinidae.
Рибата се увезува во
соодветно возило со базени.

Бачови цветни есенции, во
пакување in-bulk од 4,5 л.
Производот е со содржина на:
алкохол, природна изворска
вода и воден екстракт од
свежи цветови на Agrimony
(петровец билка).

Бачови цветни
есенции

147.

148.

149.

3606 90 90 00

3004 90 00 00

2202 90 10 90

13/11/2014

Гел за пригревање за употреба
со садови за оддржување на
јадењето топло за употреба во
ресторанни и сервиси за храна.
Производот е во пакување на
Гел за пригревање
лименки од 200 г и канти
пластични од 4 кг. Пастата за
горење е со состав: етанол,
триетиламин и вода.

13/11/2014

Производот претставува
медицинско помагало во
форма на капсули кои се
користат за обнова на
физиолошката функција на
цревниот ѕид. Производот е
приготвен за продажба на
Медицинско
мало во пакување од 15
помагало
капсули кои во својот состав
содржат: желатин танат,
пченкарен скроб и магнезиум
стеарат. Начин на дозирање 1-2
капсули на секои 4-6 часа до
престанок на симптомите
поврзани со дијареа.

13/11/2014

Течен колаген кој се користи
како додаток во исхрана
подготвен за директна
консумација. Производот во
својот состав содржи:
хидролизиран колаген,
тиамин (Б1), рибофлавин (Б2), Течен колаген
пантотенска киселина (Б5),
пиридоксин (Б6), фруктоза,
лимонска киселина,
магнезиум хидроксид, мирис
на лимон, силициум диоксид,
дестилирана вода, конзерванс

(калиум сорбат). Производот
може исто така да се
консумира растворен во вода,
сок или друг пијалок.

150.

151.

152.

9401 71 00 00

3814 00 90 90

3403 19 90 00

17/11/2014

18/11/2014

25/11/2014

Производот претставува
седиште наменето за седење,
лежење, играње и хранење на
бебиња, со оквир изработен од
метални рамки и седиште од
текстилен материјал
Седиште за бебиња
изработен од 100% полиестер.
Производот вклучува
пластични играчки, како и
механизам за вибрации кој
работи на батерии и служи за
масирање на грбот на бебето.
Разредувач за флексо бои за
печатење на фолија
(полипропиленска ,
полиетиленска). Разредувачот
согласно приложениот
Разредувач
сертификат е мешаница на
база на етанол и етил ацетат.
Стоката е во пакување од 1000
л контејнери.
Емулзија за обработка на
метали, полу-синтетички
разладувач погоден за широк
спектар на операции за
обработка на метал.
Препаратот е на база на
емулзификатор, соли на
органски киселини и
корозивен инхибитор и
минерално базно масло 24%.
Пакување: IBC контејнери,
метално буре или пластична
канта.

Емулзија

153.

154.

155.

8528 69 10 10

8544 42 90 00

2106 90 98 00

26/11/2014

27/11/2014

25/11/2014

Acer X113 претставува dual
puprpose (повеќенаменски)
проектор кои работи со помош
на рамен дисплеј и се користи
за прикажување на слики и
видео од компјутер и други
видови извори. Проекторот
Проектор
користи DLP (digital light
processing) технологија и ги
содржи следниве влезови
(Composite video, analog
RGBC/component video D-sub,
S-Video), и USB приклучок.
HP Paralel Port Adapter
обезбедува поврзување на
надворешна единица како на
пример принтер. Овој кабел со
адаптер овозможува
паралелна порт подршка за
HP Paralel Port
паралелно поврзување на
Adapter
уреди. Едниот конектор се
поврзува на матична плоча, а
надворешниот конектор се
монтира на куќиштето од
комјутерот.
Производот претставува
додаток во исхрана, тоник
збогатен со железо, витамини
и билни екстракти, наменет за
деца и возрасни, подготвен во
течна состојба за директна
употреба. Производот содржи
Додаток во исхрана
водени билни екстракти
(морков, коприва, спанаќ,
пиревина, коморач, кафеава
алга и хибискус), 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, природни
ароми и вода). Производот е
пакуван во стаклена амбалажа
од 250 мл.

156.

2106 90 98 00

25/11/2014

157.

3913 10 00 00

25/11/2014

158.

1901 90 99 00

25/11/2014

Производот претставува –
овошна формула, збогатена со
високо ресорптивен калциум и
витамини А, Б, Ц, Д и Е.
Производот претставува
додаток во исхрана за деца, во
течна состојба наменет за
директна употреба, пакуван во
стаклена амбалажа од 250 мл.
Производот содржи водени
Додаток во исхрана
билни екстракти (морков,
анис, коријандер, коприва,
поточарка, спанаќ и
камилица), мешавина од
овошни концентрати (грозје,
рогач, јаболко, кајсија, ананас,
нар и лимон) и останати
состојки (природни ароми,
калциум глуконат, калциум
лактат, ксантхан и вода).
Производ во форма на прав кој
се користи како текстурант во
прехранбената индустрија,
пакуван во РЕ вреќи од 25 кг.
Производ во форма
Производот содржи: содиум
на прав - текстурант
алгинат (Е 401), калциум
сулфат (Е 516), тетрасодиум
дифосфат (Е 450iii) и сахароза.

Прехранбен производ добиен

Прехранбен производ

врз база на обезмастено
пастеризирано млеко,
растителни масти и стартер
култура. Производот е во вид
на густо-хомогена
конзистенција, пакуван во ПП
амбалажа од 1 кг.

159.

160.

161.

2508 10 00 00

2508 10 00 00

8431 49 20 00

27/11/2014

25/11/2014

05/12/2014

Производ наречен песок за
мачки кој се состои од 100%
природна бентонитна глина
која согласно доставените
податоци од производителот
не е третирана со
Песок за мачки
антибактериско средство,
односно истата е само сушена,
просејувана и пакувана .
Производот е во пакување од 5
кг.
Производ наречен песок за
мачки кој се состои од 100%
природна бентонитна глина
која согласно доставените
податоци од производителот
не е третирана со
Песок за мачки
антибактериско средство,
односно истата е само сушена,
просејувана и пакувана .
Производот е во пакување од
10 кг.
Производот претставува лев и
десен трап наменет за
булдожер (Caterpillar D9N).
Трап за булдожер
Трапот служи за поврзување
на погонот на машината со
долниот дел од шасијата на

булдожерот.

162.

3004 90 00 00

09/12/2014

163.

8424 30 10 00

13/12/2014

164.

3808 94 10 00

22/12/2014

Производот претставува
медицинско помагало во
форма на прашок, наменет за
употреба кај деца за обнова на
физиолошката функција на
цревниот ѕид. Производот е
приготвен за продажба на
мало, во едно пакување од 20
Медицинско
еднодозни кесички кои во
помагало
својот состав содржат 250 мг
желатин танат. Начин на
дозирање: за деца помали од 3
години 1 кесичка на секои 8
часа, за деца од 3-14 години 1-2
кесички на секои 8 часа до
престанок на симптомите
поврзани со дијареа.
Систем, софистицирана
самостојна постојка за
исцртување на патна
сигнализација, рефлектирачки
слоеви, се монтира на возило и
е сочинет од програмибилен
контролер (сочинет од
управувачка кутија и кабел од
9,14 м), систем за механичко
водење со покажувач за
порамнување, хидраулични
пумпи, два пиштоли за
прскање боја и два пиштоли за
прскање зрна.
Препарат дезинфектант за
Препарат
дезинфекција и одржување на дезинфектант

хигиената во домот.
Препаратот е во вид на
транспарентна течност со
пријатен мирис и содржи 5%
дезинфекционо средство
(бензалкониум хлорид) и
нејоногено средство, ЕДТА,
вода и парфем. Производот е
во пакување од пластични
шишиња од 1 л.

165.

166.

9018 39 00 00

9401 80 00 00

31/12/2014

Уринарен кондом за употреба
кај мажи како медицинско
помагало при инконтиненција
Уринарен кондом
за употреба со уринарни кеси
за интермитентна
катетеризација.

31/12/2014

Производот претставува
седиште, изработено од
пластичен материјал,
наменето за деца. Производот
вклучува пластични играчки
на горниот дел од седиштето,
кои истите можат да се
монтираат и демонтираат, во
зависност од употребата за
која се наменува. Може да
Седиште за деца
служи како седиште за
занимација на детето и како
хранилка која доколку се
постави на трпезариски стол,
висината се изедначува со
висината на трпезариската
маса. Седиштето вклучува и
странични ленти кои
овозможуваат прицврстување
за трпезарискиот стол.

167.

168.

169.

8531 20 20 00

2508 10 00 00

1901 90 99 00

10/12/2014

Модули или плочи составени
од диоди за емитување на
светлост во матрица од редици
и колони. На задната страна
модулите се монтирани на
интегрални кола кои служат
за распределба на
напојувањето и управувањето
на диодите за емитување
светлост и два конектори кои Панел со LED диоди
овозможуваат поврзување на
повеќе модули. Модулите се
наменети за приказ на
дигитални информации од
персонален компјутер, како на
пример статичен или
анимиран текст, сервисни
информации како датум или
точно време и други податоци.

15/12/2014

Песок за мачки кој се состои
од природна бентонитна
глина, пакувана во хартиена
ќеса од 10 кг. Согласно
доставените податоци од
Песок за мачки
производителот бентонитната
глина не е третирана со
антибактериско средство и
истата е мелена, сушена,
просејувана и пакувана.

22/12/2014

Мострата претставува млечен
производ пакуван во
пластична чаша од 250 гр, со
мазна конзистенција во која се
измешани видливи парчиња
Млечен производ
од овошје и житарици.
Согласно производната
спецификација доставена од
подносителот на барањето,
производот е деклариран како

овошен јогурт кој во својот
состав содржи: благ јогурт,
мешавина од овошје и
житарки (шеќер, круши, вода,
концентриран сок од круша,
јачмен, овес, рж, пченица,
модифициран скроб, природна
арома, регулатор на киселост:
лимонска киселина) и шеќер.
Вкупна декларирана
содржина на маснотии во 100
гр производ изнесува 2,8%.

170.

171.

1901 90 99 00

1901 90 99 00

22/12/2014

22/12/2014

Мострата претставува млечен
производ пакуван во
пластична чаша од 250 гр, со
мазна конзистенција во која се
измешани видливи парчиња
од овошје и житарици.
Согласно производната
спецификација доставена од
подносителот на барањето,
производот е деклариран како
овошен јогурт кој во својот
состав содржи: благ јогурт,
мешавина од овошје и
Млечен производ
житарки, шеќер, сок од
јаболко од јаболков
концентрат, вода, суво грозје,
јаболко, портокал, пулпа од
јаболко, лешници, овес, јачмен,
рж, пченица, модифициран
скроб, природна арома,
регулатор на киселост:
лимонска киселина) и шеќер.
Вкупна декларирана
содржина на маснотии во 100
гр производ изнесува 2,8%.
Мострата претставува млечен
производ пакуван во
Млечен производ
пластична чаша од 250 гр, со

мазна конзистенција во која се
измешани видливи парчиња
од овошје и житарици.
Согласно производната
спецификација доставена од
подносителот на барањето,
производот е деклариран како
овошен јогурт кој во својот
состав содржи: благ јогурт,
мешавина од овошје и
житарки (шеќер, ананас, вода,
концентриран сок од црвен
портокал, клетки од црвен
портокал, јачмен, овес, рж,
пченица, модифициран скроб,
концентрат од сок од морков
за обојување, природна арома,
регулатор на киселост:
лимонска киселина, натриум
цитрат, калциум цитрат,
згуснувач: пектин) и шеќер.
Вкупна декларирана
содржина на маснотии во 100
гр производ изнесува 2,8%.

172.

1901 90 99 00

22/12/2014

Мострата претставува млечен
производ пакуван во
пластична чаша од 250 гр, со
мазна конзистенција во која се
измешани видливи парчиња
од овошје и житарици.
Согласно производната
спецификација доставена од
Млечен производ
подносителот на барањето,
производот е деклариран како
овошен јогурт кој во својот
состав содржи: благ јогурт,
мешавина од овошје и
житарки (шеќер, вода,
рабарбара, јагода,
концентриран сок од јагода,

јачмен, овес, рж, пченица,
модифициран скроб,
концентрат од црвена репка за
обојување и концентрат од
морков, природна арома,
регулатор на киселост:
лимонска киселина) и шеќер.
Вкупна декларирана
содржина на маснотии во 100
гр производ изнесува 2,8%.

173.

174.

0403 10 11 00

0401 50 11 00

22/12/2014

24/12/2014

Производот претставува
млечен ферментиран
производ со благо кисел
млечен вкус и вискозно течна
конзистенција. Согласно
доставената производна
спецификација, производот во
Млечен ферментиран
својот состав содржи:
производ
пастеризирано обезмастено
млеко со 0,1% млечни масти,
млечни протеини и стартер
култури. Производот е
пакуван во пластично шише од
500 гр.
Производот претставува
павлака за готвење со
конзистенција и вкус
карактеристичен за павлака.
Согласно доставената
производна спецификација,
производот во својот состав
содржи: павлака со 20%
млечни масти (млеко),
модифициран скроб,
емулгатор: E472e; згуснувач:
Е415, карагенан; регулатор на
киселост: Е 339. Производот е
наменет за малопродажба во
пакување од 200 гр.

Павлака за готвење

175.

176.

0401 50 11 00

1901 90 99 00

24/12/2014

Согласно доставената
производна спецификација,
производот претставува
павлака за готвење која во
својот состав содржи: павлака
Павлака за готвење
со 21% млечни масти и
стабилизатор Е
407.Производот е наменет за
малопродажба во пакување од
0,5/0,2 литри.

31/12/2014

Производот претставува
стерилизиран млечен крем
десерт со карактеристичен
вкус на ванила и вискозна
хомогена конзистенција,
пакуван во четири меѓусебно
споени пластични чашки од
125 гр (4 x 125 гр). Согласно
доставената производна
Млечен крем десерт
спецификација, производот во
со вкус на ванила
својот состав содржи:
пастеризирано полномасно
млеко со 3,5% млечни масти,
шеќер, модифициран скроб
(Е1442), арома, боја: бетакаротен (Е160а); згуснувач:
карагенан (Е407), гуар гума
(Е412). Производот се
конзумира со лажица.

