Издадени задолжителни тарифни информации во 2015 година
Реден Почетен
број датум на
валидност

Краен
датум на
валидност

Тарифен
број

1. 13/01/2015 12/01/2018

2003 10 30
00

2. 16/01/2015 15/01/2018

5903 90 10
00

3. 16/01/2015 15/01/2018

5903 90 10
00

Дата на
Опис на стоката
издавање
Печурки од видот Agaricus, шампињони,
пакувани во пластични буриња од 50 кг.
Согласно приложените податоци од
подносителот на барањето за издавање на ЗТИ,
13/01/2015
шампињоните се термички обработени на
температура од 100 степени во период од 30
минути, со содржина на сол 29% и оцетна
киселина 0,27%.
Доставената мостра претставува бела текстилна
ткаенина на чија површина од едната страна е
нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со
голо око и способен да обезбеди врска со други
16/01/2015
ткаенини или материјали со примена на топлина
и притисок. Согласно доставената техничка
спецификација, текстилната ткаенина е со
ширина од 112 см и изработена од 100% памук.
Доставената мостра претставува бела текстилна
ткаенина на чија површина од едната страна е
нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со
16/01/2015 голо око и способен да обезбеди врска со други
ткаенини или материјали со примена на топлина
и притисок. Согласно доставената техничка
спецификација, текстилната ткаенина е со

Клучни Слика Документи
зборови
ТАРИК

4. 16/01/2015 15/01/2018

5903 90 10
00

16/01/2015

5. 30/01/2015 29/01/2018

6307 90 10
00

30/01/2015

6. 02/02/2015 02/02/2018

1517 90 99
00

02/02/2015

7. 04/02/2015 03/02/2018

1806 90 70
00

04/02/2015

ширина од 112 см и изработена од 100% памук.
Доставената мостра претставува бела текстилна
ткаенина на чија површина од едната страна е
нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со
голо око и способен да обезбеди врска со други
ткаенини или материјали со примена на топлина
и притисок. Согласно доставената техничка
спецификација, текстилната ткаенина е со
ширина од 112 см и изработена од 100% памук.
Доставената мостра претставува стегач за
фиксација на патела и служи за имобилизација
при повреда на колено или лигамент во пределот
на коленото. Производот е изработен од
еластичен текстилен материјал – полиамид во
комбинација со неопрен, кој при повреда
овозможува ограничување на обемот на
движење на зглобот во коленото.
Растителен полупроизвод за индустриска
употреба во пекарство, во рефусно пакување од
20 кг блокови. Производот е со состав: делумно
хидрогенизирани масла и масти, вода, сол,
емулзификатори, регулатор на киселост,
конзерванс, арома и боја.
Производот претставува протеински додаток во
исхрана, во форма на прав, пакуван во пластично
пакување со нето тежина од 2000 гр. Производот
содржи мешавина на протеини концентрати и
протеини изолати, сончогледово масло, какао во

8. 02/02/2015 01/02/2018

9021 10 10
00

02/02/2015

9. 02/02/2015 01/02/2018

6212 90 00
00

02/02/2015

10. 02/02/2015 01/02/2018

6307 90 10
00

02/02/2015

11. 02/02/2015 01/02/2018

1901 90 99
00

02/02/2015

прав, засладувачи, ароми (млечно чоколадо,
концентрирано чоколадо), таурин, сол,
згуснувачи. Производот се конзумира така што
една црпалка од мешавината се меша со 200 мл
ладна вода или обезмастено млеко во чаша или
шејкер.
Доставената мостра претставува ортопедско
помагало - шансонова кравата наменета за
рбетни нестабилности, дислокации, шинување
или истегнување на зглобовите и лигаментите во
пределот на вратот. Производот е изработен од
комбинација на пластика, полиуретан, гума,
ткаенина и со велкро закопчување.
Доставената мостра претставува лумбален појас
наменет за имобилизација на ‘рбетен столб.
Појасот е изработен од еластична ткенина,
полиестер и велкро закопчување, во кој се
присутни и делови за зајакнување од пластика.
Доставената мостра претставува коленска ортоза
за фиксација и стабилизација на коленa,
изработена од еластичен текстилен материјал –
полиамид во комбинација со неопрен.
Производот е со отвор на пателата и странично
зајакнат со метален дел кој овозможува цврста
подршка на коленото при неговото движење.
Производот претставува стерилизиран млечен
крем десерт со карактеристичен вкус на
чоколадо и вискозна хомогена конзистенција,

12. 12/02/2015 11/02/2018

0403 90 91
00

13. 12/02/2015 11/02/2018

0403 90 91
00

пакуван во четири меѓусебно споени пластични
чашки од 125 гр (4 x 125 гр). Согласно
доставената производна спецификација,
производот во својот состав содржи:
пастеризирано полномасно млеко со 3,5%
млечни масти, шеќер, модифициран скроб
(Е1442), чоколадо во прав (2,8%), обезмастено
какао во прав, обезмастено млеко во прав, арома,
сол, згуснувач: карагенан (Е407), гуар гума
(Е412). Согласно доставените податоци од
производителот, производот содржи помалку од
5% обезмастено какао во прав.
Производот претставува термизиран млечен
десерт со шумско овошје, пакуван во четири
меѓусебно споени пластични чашки од 125 гр (4
x 125 гр). Согласно доставената производна
спецификација, производот во својот состав
содржи термички обработено ферментирано
млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор,
12/02/2015 шеќер, капина (1,56%), боровница (1,2%), јагода
(1,2%), сок од капини (од концентрат) (0,89%),
малина (0,6%), модифициран скроб (Е1422,
Е1442), боја; концентрат сок од бозел,
антоцијанини (Е163), кармин (Е120); арома,
згуснувач: агар-агар (Е406), гуар гума (Е412);
регулатор на киселост: лимонска киселина
(Е330), аскорбинска киселина (Е300).
Производот претставува термизиран млечен
12/02/2015
десерт со јагода, пакуван во четири меѓусебно

14. 12/02/2015 11/02/2018

0403 90 91
00

15. 12/02/2015 11/02/2018

0403 90 91
00

споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр).
Согласно доставената производна
спецификација, производот во својот состав
содржи термички обработено ферментирано
млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор,
шеќер, јагода (4,8%), модифициран скроб
(Е1422, Е1442), згуснувач: агар-агар (Е406), гуар
гума (Е412); арома, регулатор на киселост:
лимонска киселина (Е330), аскорбинска
киселина (Е300), боило: кармин (Е120).
Производот претставува термизиран млечен
десерт со праска и маракуја, пакуван во четири
меѓусебно споени пластични чашки од 125 гр (4
x 125 гр). Согласно доставената производна
спецификација, производот во својот состав
содржи термички обработено ферментирано
млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор,
12/02/2015
шеќер, праска (3%), сок од маракуја (од
концентрат) (1,8%), модифициран скроб (Е1422,
Е1442), згуснувач: агар-агар (Е406), гуар гума
(Е412); регулатор на киселост: лимонска
киселина (Е330), аскорбинска киселина (Е300),
арома, боја: екстракт од пиперка, капсантин
(Е160C).
Производот претставува термизиран млечен
десерт со цреша, пакуван во четири меѓусебно
12/02/2015 споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр).
Согласно доставената производна
спецификација, производот во својот состав

16. 13/02/2015 12/02/2018

0901 21 00
00

17. 13/02/2015 12/02/2018

2101 12 92
00

18. 17/02/2015 16/02/2018

1517 90 99
00

содржи термички обработено ферментирано
млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор,
шеќер, цреша (4,8%), модифициран скроб
(Е1422, Е1442), згуснувач: агар-агар (Е406), гуар
гума (Е412); арома, регулатор на киселост:
лимонска киселина (Е330), аскорбинска
киселина (Е300), боило: кармин (Е120),
антоцијанини (Е163).
Нескафе Долче Густо Ристрето Арденза
претставува мешавина на печено мелено кафе,
наменето за машинско приготвување на
напивки, пакувано во контролирана атмосфера.
13/02/2015
Производот е пакуван во 16 поединечни блистер
пакувања (16 х 7 гр) во една заедничка картонска
кутија. Едно поединечно блистер пакување е
предвидено за подготовка на еден напиток.
Нескафе Долче Густо Кортадо Еспресо Макијато
претставува инстант прав за напивка со
содржина на полномасно млеко во прав (61,8%),
растворливо кафе (36,5%), стабилизатори
(калиум фосфати, натриум цитрати) и емулгатор
13/02/2015
(соја лецитин). Производот е пакуван во 16
поединечни блистер пакувања (16 х 6,3 гр) во
една заедничка картонска кутија. Едно
поединечно блистер пакување е предвидено за
подготовка на еден напиток.
Полупроизвод наменет за пекарска индустрија
17/02/2015
на база на растителни масти. Според

19. 26/02/2015 25/02/2018

2103 90 90
90

20. 26/02/2015 25/02/2018

2103 90 90
90

приложениот сертификат мострата се состои од
делумно хидрогенизирани масти и масла (76%),
вода, сол (0,2%), емулзификатор (Е471, Е322 соја
лецитин), конзерванс (Е202), регулатор на
киселост (Е330), арома и боја (Е160b, Е100).
Производот е пакуван во рефусно картонско
пакување со тежина од 20 кг.
Производот претставува прашкаста мешавина од
зеленчук, зачини и останати состојки за
приготвување на пилешки стекови на хартија за
пржење. Состојки: зачини 25,7% (кромид во
прав, босилок, сушени листови од магдонос, лук
во прав, рузмарин, мајчина душичка, оригано,
чубрица, мелен црн пипер), палмина маст, сол
17,1%, сончогледово масло, сушен домат во прав
26/02/2015
и во парчиња 9,5%, влакна од грашок, инулин,
хидролизат од растителни белковини (арома,
пченични протеини, сол, палмино масло), ароми,
регулатор на киселост: лимонска киселина,
сушен екстракт од лук, пченкарен скроб, сушен
екстракт од босилок, антиоксиданс: екстракт од
рузмарин. Производот е во пакување за
малопродажба со тежина од 23,4 гр.
Производот претставува прашкаста мешавина од
зеленчук, зачини и останати состојки за
приготвување на пилешки стекови на хартија за
26/02/2015
пржење. Состојки: сушен лук во парчиња и во
прав 18,7%, палмина маст, сол 18,5%,
сончогледово масло, мелени зачини 4,8%

21. 26/02/2015 25/02/2018

2103 90 90
90

22. 26/02/2015 25/02/2018

8302 50 00
00

(коријандер, мушкатно оревче, црн бибер,
мелена куркума), сушен домат во прав и во
парчиња 3,6%, шеќер, влакна од грашок, инулин,
екстракт од сушен лук 2,7%, сушени листови од
магдонос 2,4%, хидролизат од пченични
белковини (ароми, пченични белковини, сол,
палмино масло), ароми, сушен кромид 1,6%,
кари 0,6%, регулатор на киселост: лимонска
киселина, антиоксиданс: екстракт од рузмарин.
Производот е во пакување за малопродажба со
тежина од 23 гр.
Производот претставува прашкаста мешавина од
зеленчук, зачини и останати состојки за
приготвување на пилешки стекови на хартија за
пржење. Состојки: палмина маст, сол 17%,
зачини 14,4% (сушени листови од магдонос,
кромид во прав, пименто, мајоран, рузмарин,
ким), сончогледово масло, мелена мирудиска
26/02/2015 пиперка 11,4%, хидролизат од растителни
белковини (ароми, пченични протеини, сол,
палмино масло), црвена пиперка во парчиња
4,9%, влакна од грашок, инулин, регулатор на
киселост: лимонска киселина, ароми,
антиоксиданс: екстракт од рузмарин.
Производот е во пакување за малопродажба со
тежина од 23,2 гр.
Држач за ТВ приемник, изработен од метал.
26/02/2015 Производот се користи на тој начин што се
прицврстува на зид и на него се закачува ТВ

23. 26/02/2015 25/02/2018

6116 10 20
00

26/02/2015

24. 16/02/2015 15/02/2018

3824 90 92
00

16/02/2015

25. 02/02/2015 01/02/2018

2710 19 99
00

02/02/2015

26. 26/02/2015 25/02/2018

4412 32 10
00

26/02/2015

27. 26/02/2015 23/02/2018

4412 32 10
00

26/02/2015

приемникот. Согласно податоците приложени
кон барањето, држачот се произведува во две
големини, во зависност од димензиите на ТВ
приемникот.
Ракавици изработени од плетена ткаенина врз
која е нанесен двојно вулканизиран премаз од
кондензиран латекс. Премазот од кондензиран
латекс е нанесен на едната страна од ракавиците
и овозможува заштита при работа каде што
постои изложеност и опасност од триење и
сечење.
Препарат за зацврстување на епоксидна смола,
во пакување од метални буриња, и согласно
приложен сертификат е со состав: полиамиден
раствор со концентрција 70<c<c
Маст за централно подмачкување во пакување
од 18 кг, на база на минерално масло и згуснувач
Li-12-Hydroxystear
Водоотпорна шперплоча, со димензии 2500/1250
мм и 1220/2440 мм , со дебелина од 6-30 мм,
изработена од 3,5,7,9 или 13 слоја на фурнир од
неиглолисно дрво (топола), слоевито меѓусебно
вкрстено поставени и споени со фенолен лепак,
обложена двострано со фенолен филм и
премачкана со водотпорен премаз, и тежина од
480/500 г/м3. Се употребува во градежништво.
Водоотпорна шперплоча, со димензии 1220/2440
мм и дебелина 20 мм, изработена од 13 слоја ма

28. 26/02/2015 25/02/2018

2710 19 81
00

29. 26/02/2015 25/02/2018

2710 19 81
00

30. 26/02/2015 25/02/2018

2710 19 81
00

фурнир од неиглолисно дрво (топола), слоевито
меѓусебно вкрстено поставени и споени со
фенолен лепак, обложена двострано со фенолен
филм и премачкана со водотпорен премаз, и
тежина од 500/530 г/м3. Се употребува како
плочи за оплати за бетонски работи.
Висококвалитетно моторно масло за дизел
мотори и бензински мотори за автомобили.
Маслото е на минерална основа, масло од нафта
и истото е подготвено за продажба на мало, во
пакување во пластично шише од 1 л. Согласно
26/02/2015
резултатите од извршената анализа, врз основа
на инфрацрвениот спектар, маслото претставува
моторно масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта
или бутиминозни минерали.
Висококвалитетно моторно масло за дизел
мотори за возила. Маслото е на минерална
основа, масло од нафта и истото е подготвено за
продажба на мало, во пакување во пластично
шише од 4 л.
26/02/2015
Согласно резултатите од извршената анализа,
врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото
претставува моторно масло за подмачкување кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или бутиминозни минерали.
Висококвалитетно моторно масло за дизел
26/02/2015
мотори и бензински мотори за автомобили и

31. 26/02/2015 25/02/2018

2710 19 81
00

32. 11/03/2015 10/03/2018

4007 00 00
00

33. 11/03/2015 10/03/2018 4012 90 20

лесни комерцијални возила. Маслото е на
минерална основа, масло од нафта и истото е
подготвено за продажба на мало, во пакување во
пластично шише од 4 л. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
моторно масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта
или бутиминозни минерали.
Висококвалитетно моторно масло за дизел
мотори и бензински мотори за автомобили.
Маслото е на минерална основа, масло од нафта
и истото е подготвено за продажба на мало, во
пакување во пластично шише од 4 л. Согласно
26/02/2015
резултатите од извршената анализа, врз основа
на инфрацрвениот спектар, маслото претставува
моторно масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта
или бутиминозни минерали.
Нишки изработени од гума кои се користат како
репроматеријал за изработка на ластик. Согласно
податоците доставени од подносителот на
барањето, нишките од гума се увезуваат како
11/03/2015
ленти кои се состојат од 40 паралелно споени
нишки, од која секоја нишка има дијаметар од
0,6 мм. Производот е пакуван во кутии со нето
тежина од 25 кг.
11/03/2015 Тркало, кое согласно доставените податоци од

00
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35. 23/03/2015 22/03/2018

2202 90 10
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36. 23/03/2015 22/03/2018

2202 90 10
90

подносителот на барањето е изработено од околу
75% од својата вкупна тежина од гума, полна –
без празнина и пластична основа која изнесува
околу 25% од својата вкупна тежина. Тркалото е
со димензии од 200 мм дијагонала, 50 мм
ширина, 20 мм осовина и вкупна тежина од 1,8
кг. Пластичната основа на тркалото не содржи
лагер.
Производот претставува касета со боја за
печатење наменета за инк-џет принтери.
Касетата е наполнета со 130 мл мастило за
23/03/2015
печатење и во истата има вградено чип.
Согласно мострата приложена кон барањето,
касетата не содржи глава за печатење.
Согласно податоците доставени од подносителот
на барањето, производот претставува органски
пијалок изготвен од: изворска вода, италијански
ориз (17%), концентриран сок од јаболка,
обезмастено какао во прав (1,5%), сончогледово
23/03/2015 и шафраново масло (ладно цедено), морска сол,
стабилизатор: караген (извлечен од алги).
Производот е во пакување за малопродажба од
1000 мл и е наменет да се користи како пијалок
за директна консумација или како додаток во
подготовка на храна или друг пијалок.
Согласно податоците доставени од подносителот
23/03/2015 на барањето, производот претставува органски
пијалок изготвен од: изворска вода, италијански

37. 23/03/2015 22/03/2018
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39. 27/03/2015 26/03/2018

9405 10 98
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ориз (17%), сончогледово и шафраново масло,
морска сол. Производот е во пакување за
малопродажба од 1000 мл и е наменет да се
користи како пијалок за директна консумација
или како додаток во подготовка на храна или
друг пијалок.
Согласно податоците доставени од подносителот
на барањето, производот претставува 100%
органско ладно цедено кокосово масло, кое е
23/03/2015 внимателно центрифугирано под 40 C.
Производот е наменет да се користи како
прехранбен производ во пакување за
малопродажба од 200 мл.
ЛЕД изменлива сијалица во форма на крушка
наменета за емитување на светлина. ЛЕД
сијалицата се увезува во расклопена состојба и
согласно спецификацијата доставена од
подносителот на барањето производот е
составен од повеќе делови: ЛЕД PCBA плоча,
27/03/2015 капак изработен од поликарбонат (PC),
алуминумско или PC куќиште, напојување
(драјвер), алуминиумска спојка, пластичен
конектор, светлечки тела, жица, пакување (ПВЦ
кеса и картонско пакување). Во зависност од
ЛЕД диодите сијалицата може да емитува
светлина во различни бои.
ЛЕД плафонска ламба наменета за осветлување
27/03/2015
во затворени простории (домови, хотели,
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канцеларии и други простории). ЛЕД ламбата се
увезува во расклопена состојба и согласно
спецификацијата доставена од подносителот на
барањето производот е составен од повеќе
делови: метална плоча, PCBA табла составена од
ЛЕД светилки, драјвер, капак изработен од
поликарбонат (РС) или стакло, магнетни држачи
и завртки, пластичен конектор, светлечки тела,
жици, пакување (ПВЦ кеса и картонско
пакување). Во зависност од ЛЕД диодите
ламбата може да емитува светлина во различни
бои.
Диететски производ во форма на прав врз база
на 100% природен зеолит клиноптилолит
25/03/2015 микронизиран – активиран. Производот се
користи растворен во вода, наменет за
малопродажба во пакување од 200 гр.
ЛЕД Tube претставува ЛЕД изменлива сијалица
во форма на цевка наменета за емитување на
светлина. ЛЕД цевката се увезува во расклопена
состојба и согласно спецификацијата доставена
од подносителот на барањето производот е
составен од повеќе делови: алуминиумска плоча
27/03/2015
составена од табла со ЛЕД светилки PCBA,
капак изработен од поликарбонат (PC),
алуминумско куќиште, напојување (драјвер),
странични пина (капачиња), пластичен конектор,
светлечки тела, жица, пакување (ПВЦ кеса и
картонско пакување). Во зависност од ЛЕД
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диодите сијалицата може да емитува светлина во
различни бои.
Дигитален мултимедијален приемник за со
вграден модем, имплементиран андроид
оперативен систем. Уредот овозможува
конекција со интернет преку ethernet
interface.Уредот содржи видео тјунер и истиот
27/03/2015
има комуникациски порт и читач на смарт
картици, вграден слот за поврзување хард диск
со можност за снимање на канали преку PVR
функција, со вклучен далечински управувач и
адаптер за напојување.
Дигитален мултимедијален приемник погоден за
примање на телевизиски сигнали. Во уредот има
вградено модем –микропроцесор од 400 mHz
MIPS64 bit и имплементиран linux оперативен
систем. Уредот овозможува конекција со
23/03/2015 интернет преку 10/100 Mbps ethernet interface,
содржи видео тјунер и истиот има
комуникациски порт и читач на смарт картици,
слот за поврзување хард диск со можност за
снимање на канали, „Esata„ и е со вклучен
далечински управувач.
Дигитален мултимедијален приемник со вграден
модем, имплементиран linux оперативен систем.
23/03/2015 Уредот овозможува конекција со интернет преку
ethernet interface, содржи видео тјунер и истиот
има комуникациски порт и читач на смарт
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картици, вграден слот за поврзување хард диск
со можност за снимање на канали, како и „e-sata„
и безжична антена за прием на интернет (wi-fi),
и е со вклучен далечински управувач и адаптер
за напојување.
Дигитален мултимедијален приемник за со
вграден модем, имплементиран linux оперативен
систем. Уредот овозможува конекција со
интернет преку ethernet interface, содржи видео
23/03/2015 тјунер и истиот има комуникациски порт и читач
на смарт картици, два усб слота за поврзување
хард диск со можност за снимање на канали, и е
со вклучен далечински управувач и адаптер за
напојување.
Спирулина пацифица (Spirulina platensis 98,5 % ),
модро зелена алга и агенси за таблетирање и тоа:
инертен магнезиум стеарат 0,1% и силициум
27/03/2015
диоксид 1,0 и цикорија инулин 0,4%.
Производот е во таблети (500 мг), во пакување
од 100 таблети во стаклена тегличка.
Моторно масло за подмачкување за затворени
системи. Маслото е во рефусно пакување во
буриња и канти. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
27/03/2015
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
моторно масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта
или бутиминозни минерали.
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Моторно масло за подмачкување за затворени
системи. Маслото е во рефусно пакување во
буриња и канти. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
моторно масло за подмачкување кое содржи
повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта
или бутиминозни минерали.
Доставената мостра претставува коленска ортоза
за фиксација и стабилизација на колена,
изработена од еластичен текстилен матерјал состав од керамички влакна, гумени нишки,
полиестер , и спандекс ... Производот е со отвор
на пателата и странично зајакнат со два
спирални држачи кој овозможуваат
дополнителна потпора и стабилност на зглобот
на коленото.
Osteocare сируп додаток на храна од 200 мл, со
содржина на калциум, магнезиум, цинк и
витамин Д3 и други додатоци како сахароза,
стабилизатор, сорбитол и прочистена вода. Се
користи како додаток во исхрана со упатство за
употреба согласно препорачана доза .
Реиши капсули, во пакување за продажба на
мало од 60 и 90 капсули како додаток во
исхраната. Согласно приложен сертификат
капсулите се со 100% активна компонента, на
Реиши печурка (Ganoderma lucidum powderl).
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Кордицепс капсули од 400 мг, во пакување за
продажба на мало од 90 капсули како додаток во
исхраната. Согласно приложен сертификат
капсулите се со 100% активна компонента,
сертифицирана медицинска печурка во прав со
маса по капсула од 400 мг.
Софтгел капсули, во пакување за продажба на
мало од 60 софтгел капсули како додаток во
исхраната. Согласно приложен сертификат
капсулите се со 100% активна компонента,
маслен екстракт од спори на Реиши печурка
(Ganoderma lucidum spore oil) и со маса по
капсула од 500 мг.
ГаноЕкстра капсули, во пакување за продажба на
мало од 60 капсули како додаток во исхраната.
Согласно приложен сертификат капсулите се
мешавина од екстракт од цела печурка Реиши и
од спори на Реиши печурка (Ganoderma lucidum)
и со маса по капсула од 400 мг.
Реиши (мелени спори) капсули, во пакување за
продажба на мало од 60 и 90 капсули како
додаток во исхраната. Согласно приложен
сертификат капсулите се со 100% активна
компонента на мелени спори од Реиши печурка
со маса по капсула од 250 мг.
Инстант кафе препарат со состав инстант кафе
Арабика 95% и 5% мелени спори од реиши
печурка. Производот е подготвен за продажба на
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мало во кутија од 25 вреќички и секоја вреќичка
со нето маса од 3 г.
Препарат од зелен чај 50% и екстракт од
органски произведена реиши печурка, од
сертификат Ganoderma lucidum tiny slice 50%.
Производот е подготвен за продажба на мало во
кутија од 25 вреќички и секоја вреќичка со нето
маса од 2 г за подготовка на топол напиток.
Кеси за колостома (хируршки отвор на стомачен
ѕид за исфрлање на измет) употреба, и тоа за
едноделен и дводелен систем. Кесите за
едноделните системи се самолепливи, а за кесите
за употреба во дводелни системи за нивно
прицврстување на стомачниот ѕид потребно е
користење на базни плочки. За пациенти кои
имале операција на дебело црево во овие кеси се
собира изметот.
Педијатриски едноделен систем кеси за
илеостома и уростома употреба. Кесите се
самолепливи и се прицврстуваат на хируршкиот
отвор и служат за собирање на течниот измет
(при илеостома) или за собирање урина (при
уростома).
Мострата претставува млечен производ пакуван
во пластична чаша од 150 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: јогурт од пастеризирано млеко со
масленост 3,5%, мешавина од овошје 18%,
[шеќер, 35 % од јаболко, 10 % парчиња од
бисквит (шекер, пченично брашно, оризово
брашно, брашно од грав, скроб, сончогледово
масло, арома, сол ], Гликозен-фруктозен сируп и
шекер. Вкупна декларирана содржина на
маснотии во 100 гр производ изнесува 2,7%.
Производот е наменет за конзумирање со лажица
.
Мострата претставува млечен производ пакуван
во пластична чаша од 150 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: јогурт од пастеризирано млеко со
61. 20/04/2015 19/04/2018 1901909900 20/04/2015 масленост 3,5%, мешавина од овошје 20%,
(овошје: 25% грозје и , концентриран сок од
грозје, 5% смокви , јаболко ,шекер, и 12.5%
житарки : пченица, пченични трици, ленено
семе, сончогледово семе, лешници, Гликозенфруктозен сируп, карамелизирани сируп, арома
), глукосно фруктозен сируп и шекер . Вкупна
декларирана содржина на маснотии во 100 гр
производ изнесува 2,9%. Производот е наменет

за конзумирање со лажица .
Албум со самолепливи сликички, едукативнозабавно издание за деца, кај кои приказната се
пренесува по пат на серија епизодни слики кои
се пропратени со наслови или кратки описи, кои
62. 20/04/2015 19/04/2018 4903000000 20/04/2015 се однесуваат на индивидуални слики. Тие се
составени од поврзани листови со печатени
илустрации од детски филмови. Доставени се
мостри од албум со самолепливи сликички од
“ФИФА –ворлд куп” и „ДИЗНИ ВИПС„.
Согласно доставената производна
спецификација, производот претставува
инвертен шеќерен сируп, рафиниран и
концентриран раствор на фруктоза, декстроза и
високи шеќери, со содржина на фруктоза по маса
1702 90 95
во сува состојба ≥40% - < 50%. Сирупот е во
63. 03/04/2015 02/04/2018
03/04/2015
форма на чиста вискозна течност добиена од
00
киселинска или ензимска хидролиза на шеќер.
Производот е наменет за производство во
прехранбена индустрија и согласно податоците
доставени од подносителот на барањето се
увезува во цистерна од 1 тон.
Топлотна пумпа која се состои од испарувач,
компресор, кондензатор, аксијален вентилатор,
8418 61 00
со капацитет на ладење од 30 KW и капацитет на
64. 08/04/2015 07/04/2018
08/04/2015
90
топлење од 32 KW. При процесот на греење овој
тип на топлотна пумпа го користи воздухот за да
ја извлече енергијата од него. За таа цел се

65. 08/04/2015 07/04/2018

9021 10 10
00

66. 08/04/2015 07/04/2018

6212 90 00
00
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користи компресор кој водата ја крева на висок
притисок во испарувачот, со што таа добива
својства за одземање на енергијата од воздухот
кој принудно струи низ него покренат од
вентилаторот. Истата енергија се предава во
системот преку изменувач на топлина, се
кондензира и циклусот се повторува
континуирано. Процесот на ладење се врши по
истиот редослед како и процесот на греење, но
во обратна насока. Пумпата е со димензии 1514
х 1865 х 910 мм и нето тежина од 380 кг.
Доставената мостра претставува ортопедско
помагало - шансонова кравата наменета за
имобилизација на вратот кај пациентите, како и
за олеснување на болките за време на
08/04/2015
оздравување после повреда или операција.
Производот е изработен од комбинација на мека
пена прекриена со плетена ткаенина и велкро
закопчување (60% вискоза и 40% полиуретан).
Доставената мостра претставува сакро лумбален појас наменет за потпора на ‘рбетен
столб, со антибактериски ефект и ефект на
затоплување. Појасот е изработен од 60%
08/04/2015
керамички влакна, 20% најлон, 11% еластична
гума, 9% полиестер, со велкро закопчување, во
кој се присутни и делови за зајакнување од
нерѓосувачки челик.
14/04/2015 Дводелен систем за стома (хируршки отвор на
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стомачен ѕид) употреба, составен од
колоностома кеса и адхезивна базна плочка.
Базната плочка се лепи на кожата на пациентот,
изработена од природни материјали и кесата
изработена од трослојна пластична фолија, која
се закачува за прстенот на плочката и служи за
собирање на содржината која се исфрла од
стомата (колостома).
Систем кеси за уростома (хируршки отвор на
стомачен ѕид за исфрлање на урината) употреба,
и тоа за едноделен и дводелен систем. Кесите за
едноделните системи се самолепливи, а за кесите
за употреба во дводелни системи за нивно
прицврстување на стомачниот ѕид потребно е
20/04/2015
користење на базни плочки. За пациенти кои
имале операција на уринарни патишта во овие
кеси се собира урината и имаат специјална
валвула која го оневозможува враќањето на
урината назад кон стомата и чеп на кесата кој
служи за нејзино празнење.
Кеси за илеостома (хируршки отвор на стомачен
ѕид за исфрлање на измет) употреба, и тоа за
едноделен и дводелен систем. Кесите за
едноделните системи се самолепливи, а за кесите
20/04/2015 за употреба во дводелни системи за нивно
прицврстување на стомачниот ѕид потребно е
користење на базни плочки. За пациенти кои
имале операција на тенкото црево во овие кеси
се собира течната столица.
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Производот претставува средство - крема
наменета за полирање на каросерии на
автомобили, со содржина од: деминерализирана
дејонизирана вода (>75%), карнауба восок (
Производот претставува абразивна паста
наменета за отстранување на длабоки
гребнатини и остатоци од катран, со содржина
на: деминерализирана дејонизирана вода (>55%),
стеаринска киселина (
Доставената мостра претставува течност
наменета исклучително за полнење на
електронски цигари. Производот се сосостои од
раствор на растителен глицерол, пропилен
гликол, дестилирана вода, арома и никотин.
Спакуван во пластично шишенце од 10мл.
Заштитна подлога за кревет canbebe, составена
од горен слој од неткаен текстил, внатрешен слој
од целулозна вата со апсорбирачки полимер и
полиетиленска филоја со адхезив. Подлогата е со
димензии 60x60 см во пакување од 12 пелениподлоги.
Мултифункционален додаток за безоловен
бензин на база на јаглеводороди (C11-C14), >
90% и ароматска солвентна нафта,
триметiлбензен и мезитилин. Производот е во
пакување за продажба на мало во шише од 250
мл.
Мултифункционален додаток за дизел гориво на
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база на јаглеводороди (C11-C14), > 90% и
ароматска солвентна нафта, 2 етилхексил нитрат,
полиалкилфенол алкиламин и 1,2,4
триметилбензен. Производот е во пакување за
продажба на мало во шише од 250 мл.
Адитив за масло за подмачкување за менувач и
диференцијал на база на рафинирани
04/05/2015 парафински минерални масла и етилен пропилен
кополимер. Производот е во пакување за
продажба на мало во пластична туба од 200 мл.
Адитив за масло за подмачкување за дизел и
бензински мотори на база на рафинирани
парафински минерални масла > 85% и етилен
04/05/2015
пропилен кополимер < 15%. Производот е во
пакување за продажба на мало во пакување од
300 мл.
Патничко моторно возило OPEL CORSA 1,3
CDTI, дизел 55KW, со зафатнина на цилиндарот
1248 см3, употребувано со 2+1 врати со број на
шасија WOLOSDL0976012903 и број на мотор
Z13DTJI564397 . Возилото е со општ изглед на
патничко возило , има монтирана мрежна
14/05/2015
преграда за одделување на заден дел, со задни
прозори преку кои има фолија, со постојани
точки за прицврстување и поставување на
задните седишта и сигурносната опрема за
патниците во задниот дел на возилото. Измените
во смисол на отстранети задни седишта и
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инсталирана мрежна преграда, лесно се враќаат
назад и возилото се враќа во првобитна состојба
за превоз на лица.
Средство за зреење на овошје и зеленчук, ETHY
GEN II концентрат за употреба со каталитички
реактор. Производот е со состав: 90% етанол, 10
% други состојки како етил ацетат и изопропил
алкохол, и е во пакување од пластично шише од
32 fluid ounces (0,946 литар).
Апарат VIP 2262 V2, напреден ip High definition
set top box, со вграден модем за поддршка на
интернет и интерактивна размена на
информации, погодни да примаат телевизиски
сигнал со можност за снимање и репродукција
на сигнал од сервис провајдерот, со вграден хард
дискх и нема видео тјунер.
Апарат VIP 1002 Е, компактен HDTV set top box,
со вграден модем за поддршка на интернет и
интерактивна размена на информации, погодни
да примаат телевизиски сигнал со можност за
снимање и репродукција на сигнал од сервис
провајдерот, и нема видео тјунер.
Лед светилка подвижна, за осветлување на
оперативни маси.
Доставената мостра претставува метална трака
со должина од 0.60цм и ширина од 9,5мм со лед
диоди, дел за вградување во лед сијалица-цевка
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Производот претставува течен детергент
наменет за чистење на ветробранско стакло, со
содржина од: деминерализирана дејонизирана
вода (>85%), 1,2 пропан диол (
Согласно податоците доставени од подносителот
на барањето, производот претставува небелена
крафт хартија во ролни со ширина која
надминува 36 см и маса од 45.8 g/m². Крафт
хартијата е со содржина на дрвенести влакна (не
помалку од 80%) добиени со хемиски сулфатна
постапка. Хартијата е наменета за изработка на
хартиени ќеси, за пакување, украсна еколошка
хартија, збирни ќеси и како основа за доработка.
Согласно податоците доставени од подносителот
на барањето, производот претставува PEVA
фолија (полиетилен винил ацетат), составена од
3 слоја (0,15 мм PEVA филм + сива мрежа
изработена од 100% Dacron – текстилен
материјал + 0,15 мм PEVA филм). Фолијата се
увезува во ролни.
Согласно податоците доставени во барањето,
системот за наводнување "капка по капка" се
состои од: црева, филтри за екран, седла, филтер
за прочистуње на вода, лакти, приклучоци,
топчести метални вентили, воздушни вентили,
колена, спојки, пластични елементи (ПВЦ мета),
пумпа, монометар, игла за монометар.
Производот претставува храна за специјални

медицински намени, во форма на течност
подготвена за пиење. Производот содржи: вода,
млечни протеини, сахароза, малтодекстрин,
рибино масло (со соја лецитин), растителни
масла, триглицериди со среден ланец (МСТ),
инулин (од цикорија), арома, пченичен декстрин,
емулгатори, витамини, минерали и
олигоелементи. Производот е пакуван во
шишиња од 200 мл (4 х 200 мл).
Производот претставува изокалоричен хранлив
производ за посебни медицински намени, во
форма на течност наменета за пиење и давање
преку сонда. Производот содржи: вода,
2202 90 10
89. 26/05/2015 25/05/2018
26/05/2015 малтодекстрин, млечни протеини, растителни
90
масла, шеќер, протеини од соја, ароми,
регулатори на киселост, емулгатори, витамини,
минерали и олигоелементи. Производот е
пакуван во стаклено шише од 500 мл.
BT/LE/4-82.10/.21/.30 P2K 6 UN DRM PK
представува концентрирана лимонова база,
составена од: лимонова база, лимонска киселина,
калиум сорбат, бета каротин, мешаници од
90. 02/06/2015 01/06/2018 2106909200 02/06/2015
миризливи супстанци, глицерински естер,
модифициран скроб и натриум бензоат. Се
користи за производство на сок Schweppes Bitter
Lemon и истата е спакувана во буриња од 200 л.
Производот претставува , појас за употреба со
91. 08/06/2015 07/06/2018 3006910000 08/06/2015
систем за стома употреба, кој се прилагодува
90
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спрема големината на телото, а за дополнително
фиксирање на кесата за стома употреба и
плочката кон телото и поголема сигурност на
пациентите.
Паста – Стомахезив во пакување од 60 гр. која се
користи за пополнување на нерамнини на кожата
и воедно подобро фиксирање на плочката при
употреба на систем за стома употреба.
Истовремено врши заштита и нега на околната
кожа
Производот е деклариран како медицинско
помагало-стомахезивна пудра во пластично
пакување од 25 грама, која се нанесува на
пределот на кожата каде е направена врската со
стома системот со човечкото тело при што се
формира заштитна бариера и истовремено ја
суши влажната кожа
Моторно масло за подмачкување за употреба во
затворени системи. Маслото е на минерална
основа, масло од нафта и истото е во пакување
20л и 200л . Согласно резултатите од извршената
анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар,
маслото претставува моторно масло за
подмачкување кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта или
бутиминозни минерали.
Моторно масло за подмачкување за употреба во
затворени системи. Маслото е на минерална
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основа, масло од нафта и истото е во пакување
20л и 200л . Согласно резултатите од извршената
анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар,
маслото претставува моторно масло за
подмачкување кое содржи повеќе од 70%
јаглеводороди добиени од нафта или
бутиминозни минерали.
Производот претставува препарат наменет за
текстилна индустрија како оксидант во процес
на боење на текстилно предиво на база на воден
раствор на неоргански соли како натриум бромат
10-15% и има улога на фиксатор на боја, односно
спречува опаѓање на бојата во процес на боење.
Доставената мостра претставува електрични
исправувачи, т.н. електронски баласт - драјвер за
LED сијалица-цевки, за конвертирање на
влезниот напон AC 100 -240 волти (на 50 - 60
Hz).
Растителен полупроизвод за индустриска
употреба во пекарство, во рефузно пакување од
10кг . блокови. Производот е со состав: делумно
хидрогенизирани растителни масла и масти
(76%) , вода, сол (0,6%), емулзификатори (E471,
E472c ), регулатор на киселост (E330),
конзерванс (E202), арома, боја.
Електромеханички Актуатор е наменет за
индустриска употреба, кај индустриски вентили
и вентилациони системи за прецизно регулирање
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на количината на гасови што поминуваат низ
системот. Составен е од: 1.Еднофазен мотор 500
вати запогон, 2. Механички редуктор (склоп на
запчаници) за намалување на брзина на мотор. 3.
Излезна осовина што може да ротира напредназад за 90 степени . 4. Електронски склоп за
управување со актуатор
Гел за пригревање,наменет за одржување на
топли јадења во ресторани и хотели, пакуван во
лименки од 200гр. Производот во својот состав
содржи 83%-85% етанол , триетиламин
Гел за пригревање, наменет за одрќување на
топли јадења во ресторани и хотели, пакуван во
лименка од 200гр. Производот во својот состав
содржи 53%-85% метанол, триетиламин
Систем за загревање кој се состои од соларни
колектори и резервоар. Соларните колектори ја
собираат бесплатната сончева енергија со која ја
греат водата, која како преносен флуид од
енергијата на сонцето ја пренесуваат во
хибридниот резервоар .
Доставената мостра претставува производ
спакуван во пластично кесе од 25г, делови на
растението Босилек ( Cadea Basil 25g) листови
скршени и сушени. Производот е наменет за
кулинарска употреба.
Увин чај претставува билков чај изготвен од:
лист од мечкино грозје 30%, корен од зајчев трн
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25%, коњска опашка 20%, врес 10%, лист од
бреза 10%, пченкарна свила 5%. Едно пакување
содржи 20 филтер вреќички.
Водоотпорна шперплоча, со димензии 1220/2440
мм и дебелина 21 мм, изработена од 13 слоја на
фурнир и тоа 11 слоја од тврдо афричко дрво и
два слоја на тополово дрво, слоевито меѓусебно
вкрстено поставени и споени со фенолен лепак,
обложена двострано со фенолен филм и
премачкана со водотпорен премаз, и тежина од
600/635 г/м3. Се употребува како плочи за
оплати за бетонски работи.
FORD Transit 2,4 TDCI , 17-SEATER BUS, со
број на шасија WFODXXTTFDAU77891,
употребувано, со каросероја CW-еднокатен, со
дизел мотор и зафатнина на мотор од 2402 цм3,
со број на седишта (без возач) 16.
Препарат против инсекти, за употреба како
репелент со одбивачко дејство и состав: aqua,
panthenol, glycerin, propylene glycol, ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, dipotassium
glycyrrhizate, phenoxyethanol, benzoic acid,
dehydroacetic acid, ethylhexylglycerin, menthol,
aloe barbadensis leaf juice powder. Истиот е во
форма на гел стик за мачкање на кожа, наменет
за осетлива кожа кај деца, во пластично
шишенце од 15 мл.
Препарат против инсекти, лазечки и летечки, за
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употреба како репелент со одбивачко дејство и
состав: aqua, ethyl butylacetylaminopropionate,
alcohol, butylene glycol, PPG-15Stearyl Ether,
parfum, chitosan, lactic acid, carbomer. Истиот е во
форма на лосион за мачкање на кожа, во
пластично шишенце од 100 мл.
Препарат против инсекти, лазечки и летечки, за
употреба како репелент со одбивачко дејство и
состав: aqua, ethyl butylacetylaminopropionate,
alcohol, butylene glycol, PPG-15Stearyl Ether,
parfum, chitosan, lactic acid. Истиот е во форма на
лосион за мачкање на кожа, во спреј пластично
шишенце од 100 мл.
Материјал за переслекување, тапацирање на
мебел во метража (140 широчина и тежина 620
г). Материјалот е со лице на имитација на кожа
од лист од пластична маса 100% ПВЦ
(поливинил хлорид), а нанесена на плетенина
како подлога.
Ранец изработен од основна ткаенина полиестер,
со долен дел од ПВЦ (поливинил хлорид) и
постава од полестер. Ранецот е ораганизиран со
повеќе прегради со патенти, зајакнување на
грбниот дел при носење , со ремени преку двете
рамена и рачка.
Мешавина од сушени ароматски растенија,
дробени, и тоа: оригано, босилек, мајчина
душица, рузмарин, мајоран, жалфија.Производот
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е во пакување од стаклена тегличка со маса од 15
г.
Производот претставува витамински хербален
сируп, диететски производ – додаток во исхрана,
кој содржи: екстракт од тегавец, сув екстракт од
анасон, екстракт од мајчина душица, витамин Ц,
29/06/2015 А, Д, конзерванс, ментол, природен шеќер и
вода. Производот е во пакување за
малопродажба во стаклено шишенце од 150 гр и
се користи како дневен додаток во исхраната на
пушачите.
Производот претставува витамински хербален
сируп, диететски производ – додаток во исхрана,
кој содржи: екстракт од тегавец, тинктура од
мајчина душица, витамин А-Д-Ц, конзерванс
29/06/2015 Е211, природен шеќер, ментол. Сирупот посебно
се препорачува за пушачи и при настинка, грип,
кашлица или бронхит. Производот е во пакување
за малопродажба во стаклено шишенце од 150
гр.
Производот претставува витамински хербален
сируп, диететски производ – додаток во исхрана,
кој содржи: екстракт од јаглика, тинктура од
мајчина душица, витамин Ц, конзерванс Е211,
29/06/2015
шеќер, ментол и вода. Сирупот го олеснува
искашлувањето и ја смирува кашлицата.
Производот е во пакување за малопродажба во
стаклено шишенце од 150 гр.
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Производот претставува витамински хербален
сируп, диететски производ – додаток во исхрана,
кој содржи: екстракт од јаглика, корен од бел
слез, тинктура од мајчина душица, витамин Ц,
29/06/2015
конзерванс Е211, шеќер, вода и ментол. Сирупот
го олеснува искашлувањето и ја смирува
кашлицата. Производот е во пакување за
малопродажба во стаклено шишенце од 150 гр.
Производот претставува витамински хербален
сируп, диететски производ – додаток во исхрана
кој содржи: екстракт од тегавец, тинктура од
мајчина душица, екстракт од бршлен, витамин
А-Д-Ц, конзерванс Е211, шеќер, пречистена
29/06/2015 вода, ментол. Сирупот се користи како додаток
во исхраната при недоволен внес на витамини и
растителни материи со биолошка вредност во
време на настинка, кашлица и слаб имунитет.
Производот е пакуван во стаклено шишенце од
150 гр.
Производот претставува воден раствор кој во
својот состав содржи: витамин А, витамин Д и
конзерванс Е211. Растворот се употребува во
форма на капки кои се наменети да се користат
како надополнување на исхраната кај деца и
29/06/2015
возрасни. Производот е во пакување за
малопродажба во стаклено шишенце од 10 мл.
Согласно декларацијата наведена на упатството
на производот, препорачана дневна доза
изнесува 1 до 2 капки дневно со јадење.
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Доставената мостра претставува производ
спакуван во пластично ќесе од 30 грама, делови
25/06/2015 на растението рузмарин (Cadea Rosemary, cutted
30 gr) сецкан и сушен.Производот е наменет за
кулинарска употреба.
Стоката претставува мешаница од употребувани
растителни масла: рафинирано сончогледово
масло, рафинирано палмино и други растителни
масти и масла, како отпадок од пржење на храна
во угостителството и домаќинството. производот
29/06/2015
претставува масловидна течност со кафено
жолта боја, бел талог и карактеристичен мирис
на пржено масло со пероксиден број 5 meg
O2/kg. Мешаницата е непогодна за јадење и се
употребува за производство на биодизел.
Доставената мостра претставува високо
калоричен производ (1,5kcal/ml) спакуван во
пластично шише од 200мл, за директна
консумација како пијалок. Производот е наменет
за деца на возраст од 1-12 години. Од
доставениот цертификат производот е со состав:
вода, малтодекстрин, растителни масла, млечни
10/07/2015
протеини, сахароза, триглицериди со среден
ланец ( MCT), арoматични компоненти
,емулгатори, дикалиум хидроген фосфат, калиум
хлорид, натриум цитрат, натриум хлорид, холин
водород тартарат, витамин Ц, магнезиум оксид,
регулатор на киселост (Е524), таурин, железо
сулфат ,цинк сулфат, Л-карнитин, ниацин,

витамин Б6, каротен, витамин А, фолна
киселина, калиум јодид, хром хлорид, натриум
селенит, натриум молибден, витамин К1,
биотин,витамин Д3, витамин Б12.
Согласно доставените податоци системот за
наводнување "капка по капка" се состои од:
- Подземна мрежа составена од црева со
димензија(Ф40, Ф50, Ф63, Ф75), и елементи за
нивно спојување и разгранување како што се:
спојки, колена, тештици, редуцири, огрлици,
вентили (регулациони, неповратни), штопни и
друго.
- Надземна мрежа составена од црева со
122.10/07/2015 09/07/2018 8424819900 10/07/2015
дијаметар Ф16, Ф20, Ф25, Ф32 како и елементи
за нивно спојување, разгранување и
прицврстување: спојки и полуспојки, вентили,
колена, тештици, конец (црево тенко) за
врзување, држачи за црево, капалки, спреери
(микроспринклери), и прскачи.
- Составен дел на системот се и: хранилници
(фертлизатори), филтри за прочистување на вода
и пластични спојни елементи.
Производот претставува какао крем во форма на
прав, изготвен од следниот состав: шеќер,
хидрогенизирана палмина маст, млечен
1806 20 95
123.10/07/2015 09/07/2018
10/07/2015 производ 10% (обрано млеко во прав,
00
деминерализирана сурутка во прав), обезмастено
какао во прав 9%, рафинирано сончогледово
масло, обезмастено соино брашно, лешник паста
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1,6% и арома од ванила. Производот е пакуван
во вреќи со нето маса од 35 кг.
Производот претставува наменска мешавина во
прав за млечен крем производ, изготвена од
следниот состав: шеќер, рафинирано
сончогледово масло, млечен производ 15%
10/07/2015
(обезмастено млеко во прав, деминерализирана
сурутка во прав), лешник паста 0,6% и арома од
ванила. Производот е пакуван во вреќи со нето
маса од 35 кг.
Додаток во исхрана во форма на таблети
збогатени со специјална формулација развиена
за потребите на дијабетичарите и други 16
витамини и минерали. Таблетите во својот
состав содржат: алфа липоична киселина, цинк,
10/07/2015 лутеин, витамин Б6, витамин А, хром, витамин
Ц, калиум, витамин Е, ниацин, пантотенска
киселина, витамин Б2, витамин Б1, манган,
фолна киселина, биотин, јод, селен, витамин
Б12, витамин Д. Производот е пакуван во
шишенце со 60 таблети.
Производот претставува млечен крем во форма
на прав, изготвен од следниот состав: шеќер,
хидрогенизирана палмина маст, млечен
10/07/2015 производ 19% (обезмастено млеко во прав,
деминерализирана сурутка во прав), рафинирано
сончогледово масло, лешник паста 1,5%,
обезмастено соино брашно и арома од ванила.
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Млечниот крем производ содржи најмалку 15%
безмасна сува материја на млеко. Производот е
пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.
Производот претставува наменска мешавина во
прав за какао крем производ, изготвена од
следниот состав: шеќер, рафинирано
сончогледово масло, обезмастено какао во прав
10/07/2015 7,8%, млечен производ 7% (обрано млеко во
прав, деминерализирана сурутка во прав),
хидрогенизирана палмина маст, лешник паста
0,6% и арома од ванила. Производот е пакуван
во вреќи со нето маса од 35 кг.
Производот претставува чоколаден прелив во
форма на прав, наменет за Рессана бисквит.
Преливот е изготвен од следниот состав: шеќер,
обезмастено какао во прав и какао путер.
10/07/2015
Содржи најмалку 35% сува материја од какао
делови, вклучувајќи 18% какао путер и најмалку
14% суви безмасни какао делови. Производот е
пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.
Согласно доставените податоци од подносителот
на барањето, стоката претставува комора
наменета за фарбање и сушење на моторни
возила. Комората е составена од: панели со
15/07/2015
дебелина од 75 мм, во кои средишниот дел е
наполнет со пена која е отпорна на висока
температура, додека надворешните делови се
изработени од лим- челик отпорен на високи и
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ниски температури; поцинкувани два реда
решетки (36 м²); 2 дизел горилници, 2 кабини –
загревачки соби; филтерски систем – примарни
филтри, филтри за издувување на воздух,
филтри за всисување на воздух; воздушен
систем или моторен – всисувачки систем и
издувен систем составен од центрифугални
мотори и воздушни канали; лифтовски систем;
тавански и странични светилки и носачи;
електронска табла – командна табла; сврзувачки
и изолациони елементи за самата комора.
Производот претставува алкохолен пијалок, со
содржина на алкохол по волумен од 4%.
Пијалокот содржи: водка Smirnoff™ (10%),
минерална вода, шеќер, киселина (Е330, Е338,
16/07/2015
Е296), арома, регулатор за киселина (Е331iii),
конзерванси (Е211), сол, засладувач (Е950,
Е955). Производот е во пакување наменето за
малопродажба, во стаклено шише од 275 мл.
Производот претставува алкохолен пијалок, со
содржина на алкохол по волумен од 4,7%, во
пакување наменето за малопродажба, во лименка
16/07/2015
од 250 мл. Пијалокот содржи мешаница на водка
Smirnoff™ со сода, природна арома на гуарана и
боја.
Согласно доставените податоци од подносителот
20/07/2015 на барањето, стоката претставува кабина за
всисување и складирање на отпадна прашина

формирана при обработка на кит наменет за
употреба во автоиндустријата. Абсорбираната
прашина се преработува во чист воздух преку
кабината и филтерите, кој потоа се исфрла преку
самиот оџак. Кабината содржи: филтерски
систем (поден филтер), воздушен систем (мотор,
моторен рам и издувен канал), контролна табла и
сврзувачки елементи.
Согласно доставената документација производот
претставува кабина за припремање на бои за
фарбање на моторни возила, од панели дебели
50мм, средишниот дел е наполнет со пена која е
отпорна на висока температура а надворешните
делови се со лим челик отпорен на високи и
ниски температури. Нејзините внатрешни
димензии се; должина 2,780мм, ширина 3,470мм,
и висина 2,700мм, а надворешните димензи се:
133.20/07/2015 19/07/2018 9406003800 20/07/2015 должина 2,880мм, ширина 3,570мм, и висина
2,750мм. Кабината е составена и од: Воздушен
систем (вградени филтри за издувни гасови ),
мотор за издувување (0,75kw), издувен канал,
примарен филтер (1 сет), филтер за
прочистување на издувни гасови (1 сет),
светилки 8 ком, заштитени со сопствена кутија и
контролна табла за пратење на температура,
прекинувачи за светилки, прекинувачи за мотор,
сигурносно копче за итни случаи
Препарат во прав за подготовка на напиток
134.10/07/2015 09/07/2018 2106909800 10/07/2015
збогатен со минерали, со растворување во 240мл

млеко со мешање. производот е спакуван во
ќесички од 87г и по 7 такви ќесички се
спакувани во картонска кутија (7 х 7 г (=609г).
Препаратот е со состав: масен прав (растителна
маснотија, сушен гликозен сируп, млечни
протеини), декстроза, малтодекстрин,
обезмастено млеко во прав, МСТ прав
(триглицериди со среден структурен ланец,
млечен протеин, сув гликозен сируп ), сахароза,
арома со лактоза, боја (Е162) и калциум
карбонат.
Производот претставува масло за менувачи, во
пакување од 1 л и 20 л, 60л и 205л. Согласно
резултатите од извршената анализа, врз основа
135.22/07/2015 21/07/2018 2710198700 22/07/2015 на инфрацрвениот спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или битуминозни минерали
Согласно доставениот сертификат производот
претставува рефлектирачки фолии во повеке
различни бои од пластична маса во вид на
самолепливи ленти, обложени од една страна со
еден или повеќе слоеви на пластика, со слој од
136.22/07/2015 21/07/2018 3919900000 22/07/2015 лепило и отстранлив заштитен филм на едната
страна., се употребува во производство на
сообраќајни знаци. Производот е со состав:
Polycarbonate 30-60% , Acrylate polymers 10-30%,
Polymethyl methacrylate 10-30%, Polyester 1030%. Фолијата е во ролни со ширина што
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надминува 20цм.
Производот претставува моторно масло, во
пакување од 1 л и 5л. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или битуминозни минерали.
Производот претставува моторно масло, во
пакување од 1 л и 5л. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или битуминозни минерали
Производот претставува масло за менувачи, во
пакување од 1 л и 5 л. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или битуминозни минерали.
Производот претставува масло за менувачи, во
пакување од 1 л и 5 л. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
инфрацрвениот спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од

нафта или битуминозни минерали.
Производот претставува масло за менувачи, во
пакување од 1 л, 20 л, 60 л и 205 л. Согласно
резултатите од извршената анализа, врз основа
2710 19 87
141.22/07/2015 21/07/2018
22/07/2015 на инфрацрвениот спектар, маслото претставува
00
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или битуминозни минерали.
Производот претставува масло за менувачи, во
пакување од 1 л и 5 л. Согласно резултатите од
извршената анализа, врз основа на
2710 19 87
142.22/07/2015 21/07/2018
22/07/2015 инфрацрвениот спектар, маслото претставува
00
подготвено масло на минерална основа кое
содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од
нафта или битуминозни минерали.
Согласно доставената документација производот
претставува сушилник ладилен на компримиран
воздух. Уредот суши со ладење на компримиран
воздух, при што голема количина на вода
кондензира и може да се одвои.
Компримираниот воздух потоа се загрева, така
143.27/07/2015 26/07/2018 8419390000 27/07/2015 што не се формира кондензација на
надворешната страна на цевката на системот за
работа, како уред се поставува веднаш по
компресиона единица заради сушење на
воздухот пред тој да влезе во цевоводниот
дистрибутивен систем за компримиран воздух.
Уредот наоѓа намена во различни индустрии (

металургија, текстилна, дрвна рударство,
енергетика ).
Согласно доставениот сертификат производот
претставува 100% кафе - мешаница на пржено,
мелено кафе и екстракт од кафе (кафе 82% и
екстракт од кафе 18%). Производот е готов за
144.22/07/2015 21/07/2018 2101129800 22/07/2015 консумација веднаш после промешување на
содржината на ќесичката со 150мл. топла вода.
Производот е спакуван во кесички со тежина од
8 грама, во хромо картон пакување од 26
кесички.
Мешано зачинско средство за употреба во
приготвување на скара и стек во пакување од
пластична тегличка од 15г со сотав : јодизирана
кујнска сол (48,8%), мешавина од сушени
145.10/07/2015 09/07/2018 2103909090 10/07/2015 ароматски растенија,
дробени(пиперка,кориандер сенф брашно,
целер,лук, црн пипер морско оревче), декстроза,
шеќер, засилувач на арома, зачин, скроб и
растителна маст.
Препарат синбиотик за нормална цревна флора ,
додаток во исхрана во форма на прав за
подготовка на напиток со растворање во чаша
вода половина час пред јадење. производот е
146.10/07/2015 09/07/2018 2106909200 10/07/2015
спакуван во ќесички од 4,2грама и по 10 такви
ќесички се спакувани во картонска кутија.
Состав на една ќесичка : prebiotik inulin 4000mg,
probiotik (Lactobacillus acidophilus) 40mg,

probiotik (Bifidobacterium longum) 10mg, so
dodadena aroma, regulator na kiselost, limonska
kiselina i вештачки засладувач,ацесулфам К.
Капсула за максимална грижа за простата како
додаток во исхрана, за помагање на нормална
функција на простата, производот е спакуван во
картонска кутија од 30 капсули. составво
147.10/07/2015 09/07/2018 2106909200 10/07/2015 желатинска капсула : стандардизирани екстракти
од сао палмето (seremoa repens) 160мг, коприва
(Urtica dionica) 120mg, vrbovka (Epilobium
parviflorum) 120mg, selen 50mikrogrami.Начин на
употреба е по една капсула на ден.
Прехранбен производ, кој согласно приложениот
сертификат од производителот содржи: млеко во
прав 9%, растително масло 19%, сол 2,0%,
млечна маст 0,13%, лимунска киселина 0,02%,
стартер култура 0,005%, Калциум хлорид 0,004%
и сириште, добиен со растворување на
148.04/08/2015 03/08/2018 1901909900 04/08/2015 обезмастеното млеко во прав ,топење на
растителните масти, мешање, хомогенизација,
пастеризација, ладење, додавање на сириште,
калциум хлорид, стартер култура, посолување,
сечење, полнење и пакување. Производот е
спакуван во амбалажа-канти од 8кг. и се
употребува како субститут за сирење
Согласно доставените документи стоката
149.31/07/2015 30/07/2018 1518009500 31/07/2015 претставува мешаница од употребувани
растителни масла: рафинирано сончогледово

масло, соино масло и други растителни масти и
масла, како отпадок од пржење на храна во
угостителството и домаќинствата. Таа е
масловидна течност со кафено жолта боја со со
слободни масни киселини од 3%, густина(кг/м3)
од 920, M.I.U (влага и нечистотија) од 0.1 % max,
калориска вредност (кј/кг) од 36,000.
Мешаницата е непогодна за јадење и се
употребува за производство на биодизел.
Доставената мостра претставува доматен сос во
стаклена тегла од 340грама, изготвен е од:
сецкани домати, маслиново масло, оцет, шекер,
150.31/07/2015 30/08/2018 2103200000 31/07/2015 скроб, сол, босилек 1%, лук, природна арома на
босилек, бибер регулатор на киселост (lactic
acid). Производот е наменет за додавање на
храната кога се готви или кога се сервира .
Термален инк-џет принтер, мрежен принтер кој
со cat-6 lan се поврзува со мрежата или RIP
8443 32 10
151.18/08/2015 17/08/2018
18/08/2015 работната станица, принтер на база на латекс
00
инк технологија за дигитално печатење на
винилни фолии, хартија, банери и ролни .
Паста сос од домат со чили пиперка во пакување
од стаклени теглички и со содржина: доматно
пире, сончогледово масло, рехидрирани домати
2103 20 00
152.18/09/2015 17/09/2018
18/08/2015 14%, вода, маслиново масло, шеќер, сол,
00
растителни влакна, лук, чили пиперка 0,5%,
регулатор на киселост, млечна киселина,
пиперка, антиоксиданс аскорбинска киселина.

Се употребува како сос додаток во подготовка на
храна и за готови јадења.
Пате намаз од црни маслинки во пакување од
стаклени теглички и со содржина: паста од црни
2005 70 00
153.18/08/2015 17/09/2018
18/08/2015 маслинки, сол 5%, млечна киселина, конзерванс,
00
стабилизатор. Производот е конзервиран со
метод на стерилизација.
Вагинални капсули за обнова и оддржување на
природната рамнотежа на вагиналната флора.
Една вагинална капсула содржи соеви на
lactobacillus rhamnosus, GR-1® и Lactobacillus
reuteri, RC-14®во вкупна количина од 109живи
3004 90 00
154.21/08/2015 20/08/2018
21/08/2015 бактерии и 4,5 мг 60% млечна
00
киселина.Помошни супстанции:
фруктоолигосахариди , талк, микрокристална
целулоза, полиакрилна киселина, силициум
диоксид, калциум лактат, хипромелза, Е71.
Пакување по 7 вагинални капсули во туба.
Според доставените документи и мостра
производот претставува нееднородна влажна
мешавина од сецкано овошје, леплива маса,
наменета за пушење со наргиле како замена за
тутун.
155.09/09/2015 08/09/2018 2403999000 09/09/2015
Во декларацијата од самиот производ е наведено
дека производот е во состав од: овошје, аромат,
мед, глицерин, и не содржи тутун. Производот е
спакуван во пластична кутија со тежина од 50
грама, во внатрешноста на кутијата производот е

156.10/09/2015 09/09/2018

3304 99 00
00

157.17/09/2015 16/09/2018

2106 90 98
00

ставен во најлон кесе.
Stylage претставува гел изготвен од хијалуронска
киселина, со инкорпориран антиоксидант
(манитол), физиолошка pH и осмоларност. Гелот
е пакуван во шприц кој е стерилизиран и истиот
е наменет за еднократна употреба. Секоја кутија
содржи два шприца, стерилни игли, упатство за
10/09/2015
употреба и етикети со сериски број, една
наменета за пациентот, а друга за да се прикачи
на картонот на пациентот. Производот е наменет
за дермално инјектирање на кожни дефекти –
брчки, обликување на усни, за исполнување со
волумен на инјектираната зона.
Алпенкрафт претставува растителен сируп кој
содржи растителен екстракт и етерични масла,
комбинација која позитивно влијае на мукозата
на дишните органи. Сирупот е наменет за
возрасни и деца постари од 6 години, во течна
состојба, наменет за директна употреба и
пакуван во стаклена амбалажа од 250 мл.
Производот содржи: 33,4% водени екстракти и
17/09/2015
дестилати (мајчина душичка, цвет од камилица,
плод од анасон, ким, коморач, шеќерна трева,
кисела трева), 0,114% етерични масла (екстракт
од планински бор, ѕвезден анасон, коморач,
лимон, еукалипт и питома нане пеперминт) и
други состојки (шеќер, мед, екстракт од јачменов
слад, екстракт од планински бор, екстракт од
сладок корен).

158.17/09/2015 16/09/2018

2202 90 10
90

159.17/09/2015 16/09/2018

3920 10 89
10

160.21/09/2015 20/09/2018

2106 90 92
00

Производот претставува хранлив производ за
посебни медицински намени, во форма на
течност наменета за давање преку сонда.
Согласно составот наведен на доставената
мостра, производот содржи: вода,
малтодекстрин, хидролизат од пченичен
17/09/2015
протеин, млечен протеин, триглицериди (MCT),
растително масло, аргинин хидрохлорид, рибино
масло, регулатори на киселост (Е530, Е332,
Е330), натриум цитрат, витамини, минерали и
олигоелементи. Производот е пакуван во
пластична ќеса од 500 мл.
Согласно доставената мостра, како и
доставените податоци од подносителот на
барањето, стоката претставува бобчеста фолија
изработена од полиетилен, со дебелина од 0,35
17/09/2015
мм (+-15%), рељефна површина и црна боја, со
рамномерно дијагонално распределени
вдлабнатини во вид на пресечени конуси.
Фолијата е пакувана во ролни од 20 метри.
Омега 3, диететски додаток во форма на
желатински капсули од 1000 мг кои содржат
рибино масло стандардизирано на 18%
еикозапентаенова киселина (EPA) и 12%
21/09/2015 докозахексаенова киселина (DHA). Капсулите се
спакувани во кутија од 90 капсули со намена за
одржување на нормални функции на срце и
кардиоваскуларен систем, мозок и нервен
систем, вид и дигестивен систем.

CODLIVER OIL, диететски додаток во форма на
желатински капсули од 150 мг кои содржат
рибино масло од црн дроб на моруна со
гарантирана минимална природна содржина на
18% еикозапентаенова киселина (EPA) и 12%
докозахексаенова киселина (DHA) езаменливи
161.21/09/2015 20/09/2018 2106909200 21/09/2015
омега 3 незаситени масни киселини, витамин А
45мг и витамин Д 0,37мг . Капсулите се
спакувани во кутија од 60 капсули со намена за
нормално развивање на детскиот организам и
апетит, на имуниот систем, вид, меморија и
концентрација.
Според доставените документи производот
Cerezyme® 400, претставува лек во прашкаста
состојба за раствор за интравенска инфузија .
Cerezyme® 400 е вештачки создаден ензим
наречен имиглуцераза кој може да го замени
162.23/09/2015 22/09/2018 3004900000 23/09/2015
природниот ензим киселинска β-глукозидаза.
Cerezyme® 400, се употребува за терапија кај
пациенти кои имаат потврдена дијагноза на тип
1 или 3 на Гошерова болест и кои покажуваат
знаци на болеста како анемија .
Согласно доставените документи производот
претставува инфлатор во расклопена состојба за
воздушни перничиња (AIRBAG) за индустриско
163.23/09/2015 22/09/2018 8708951000 23/09/2015 склопување. Како составни делови на
инфлаторот се : електричен приклучок, метален
затворач под притисок, метална подлошка за
капак под притисок, метална подлошка,

централен метален прицврстувач, метален
прицврстувач, гумен прстен, метален сад за
инфлатор, метален ракавец-пиксна, метален
поклопец, држач за пропеланот, централен
држач, метална пиксна, метална подлошка,
метален држач за барут. Производот е
препознатлив дел на системот за воздушно
перниче за доминантна употреба на моторни
возила.
Согласно податоците доставени од подносителот
на барањето за издавање на ЗТИ, производот
претставува мешавина на ладно цедено
1517 90 91
сончогледово масло (97,5%) и маслен екстракт
164.05/10/2015 04/10/2018
05/10/2015
од црн орев (2,5%). Маслото е во пакување за
00
малопродажба од 30 мл и е наменето да се пие со
вода, сок или чај, се додава во јадења, како и за
надворешно нанесување на кожа.
Производот претставува апарат кој овозможува
ароматизирање на простории со обем на
покривање до 116 м3. Куќиштето на производот
е изработено од пластика, за закачување во ѕид,
165.07/10/2015 06/10/2018 8509800000 07/10/2015
со димензии од L=84mm, W=82.5mm, H=216mm
и тежина од 427грама. Во куќиштето има мал
вентилатор под тоа стои лименка со мирис
отворена за да се ароматизира воздухот.
Според доставените документи производот
166.07/10/2015 06/10/2018 8521900010 07/10/2015 претставува електронски уред, пренослив
мултимедијален плеер, наречен Ipod Touch, кој

репрудицира и снима музички и видео записи.
Опремен со 4 инчен ретина дисплеј осетлив на
допир, 2 камери (предна и задна) од 8 мега
пиксли со ауто фокус., хард диск со капацитет
32GB, способноста за пренос на фајлови
безжично во мрежа (Bluetooth 4.1 technology),
Wireless, интернет пристап, инсталиран
оперативен систем iOS 8. Уредот има 2 копчиња
за звук, копче за вклучување –исклучување,
вграден микрофон, порта за полнење.
Согласно приложениот сертификат број 1 739 /4
од 21.09.2015 година, производот претставува
2711 13 97
167.16/10/2015 15/10/2018
16/10/2015 течен нафтен гас со хемиски состав: изобутан и
00
бутан 62,7%, бутилен 36,2% и јаглеводород С3
1,1%.
Согласно приложениот сертификат за CL-Clean
како специјално средство за чистење плочки и
3402 20 90
природен камен претставува препарат,
168.26/10/2015 25/10/2018
26/10/2015
00
мешаница на база на мравја киселина со учество
10-25%. Производот е во пакување на пластична
амбалажа од 1л, 5л и 20л.
Производот претставува додаток во исхрана во
форма на капсули, пакувани во картонско
пакување од 10 капсули. пробиен Б-комплекс е
169.07/10/2015 06/10/2018 2106909800 07/10/2015 комбинација од : пробиотици 9Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium longum). Производот
е наменет за одржување на природната
гастроинтестинална флора.

170.07/10/2015 06/10/2015 2106909800 07/10/2015

171.07/10/2015 06/10/2015 8424890000 07/10/2015

172.10/11/2015 09/11/2018 3921120000 10/11/2015

173.09/11/2015 08/11/2018 2711139700 09/11/2015

Производот претставува додаток во исхрана во
форма на таблети за џвакање, пакувани во
картонска кутија со 2 блистер пакувања (2х10
таблети). состав на една таблета (препорачана
дневна доза):инулин(200мг), пробиотиклактобациллус ацидофилус (10мг) и пробиотикбифидобактериум лонгум (10мг). Производот е
наменет за одржување на нормална цревна
флора, добра дигестија, добра апсорпција на
хранливи материи и добар имунитет.
Производот претставува апарат - микро
распркувач кој овозможува ароматизирање на
простории со обем на покривање до 300 м2.
Куќиште на производот е изработено од
пластика со димензии од 260мм х 200 мм х60мм
и содржи контролна кутија која овозможува
програмирање на самиот апарат, механизам за
распрскување и електричен адаптер.
Материјал имитација на кожа, наменет за
преслекување и тапацирање на мебел.
Материјалот е лесно свитлив, со дебелина од 0,81,2мм, ширина 140cm, тежина 380gr/1m2 .
Изготвен е од горниште 100% од полиуретан (
PU ), од долната страна зајакнато со текстилна
ткаенина.
Согласно приложениот сертификат број. 735 од
23.09.2015 година, производот претставува течен
нафтен гас со хемиски состав: бутан и бутилен

55,6%, пропан и пропилен 43,4% и метан 0,6%.
Производот претставува препарат за
дезодорација на простории односно за
апсорбирање на мирис и намалување на
2827 20 00
174.28/10/2015 27/10/2018
28/10/2015 влажноста во просториите. Производот се состои
00
од пластичен сад со отстранлив капак со
дупчиња и 450грама на калциум хлорид во
кристали кои се спаковани во пластична кеса
Согласно поднесените документи производот е
препарат (катализатор) за убрзување на процесот
175.20/11/2015 19/11/2018 2915310000 20/11/2015 на сушење на штампаната боја, се користи
заедно со печатарски бои. Производот е 100%
етил ацетат (Ethyl Acetate ) .
Соглсно податоците доставени од подносителот
на барањето, производот претставува
употребувано товарно моторно возило Toyota
AYGO со број на шасија JTDJG12C90N662191 и
бензински мотор . Возилото е произведено во
2012година, зафатнина на цилиндер 998 cm3, 50
KW, должина 3430mm, ширина 1615мм, висина
176.19/11/2015 18/11/2018 8704319900 19/11/2015 1465. Возилото претставува лесно товарно
возило со еден ред седишта со постојана
преграда помеѓу делот на возачот и товарниот
дел, за транспорт на стока со поставени панели
на подот со што е отстранета можноста да бидат
поставени седишта за патници и отсуство на
места за поставување на сигурносни ремени.
Возилото нема карактеристики на удобност,
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внатрешен декор и опрема во товарниот дел (на
пример: пепелници, теписон, сигурносни каиши
).
Препарат во форма на капсули како додаток во
исхрана за благотворно дејство на скелетномускулниот систем , спакуван во картонска
кутија од 30 капсули од 500 мг. Секоја капсула
содржи: рибино масло 325 мг, екстракт од корен
од куркума 75 мг, хијалуронска киселина 20 мг,
атосантин и помошни материи. Се препорачува
да се консумира по 2 капсули после јадење.
Препарат во форма на капсули како додаток во
исхрана за одржување на здрава тежина на
телото, спакуван во картонска кутија од 30
капсули од 515 мг. Секоја капсула содржи:
конјугирана линолеинска киселина 305 мг,
екстракт од лист од зелен чај 100 мг, гуарана сув
екстракт, хром и помошни материи. Се
препорачува да се консумира по 1 капсула три
пати дневно.
Производот деклариран како компримиран
природен гас со хемиски состав согласно
приложениот сертификат: метан 95,65 мол%,
етан 2,42% мол %, пропан, 0,81% мол, азот 0,636
мол %, со густина од 0,703 кг/м³. Природниот
гас е во гасовита состојба под притисок од 250
бари, складиран во транспортни модули (МАТ).
Сируп за подготовка на освежителен
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безалкохолен пијалок со вкус на малина и со
деклариран состав: шеќер, вода, лимонска
киселина, базна суровина за производство на
освежителен пијалок со вкус на малина 0,71%
арома, боја, конзерванс натриум бензоат, со сува
материја мин. 60%. Производот е во пакување на
стаклено шише од 1л.
Сируп за подготовка на освежителен
безалкохолен пијалок со вкус на ананас и со
деклариран состав: шеќер, вода, лимонска
киселина, базна суровина за производство на
освежителен пијалок со вкус на ананас 0,71%
арома, боја, конзерванс натриум бензоат, со сува
материја мин. 60%. Производот е во пакување на
стаклено шише од 1л.
Гранулат од полиетилен со концентрација Wt
99,7-99,9% и специфична густина од 0,949-0,953
согласно приложен документ и наменет за
производство о на HDPE фолија за пакување
Согласно приложениот сертификат производот е
со назнака за in vitro употреба како анализен
медицински реагенс за лабораториски цели во
анатомска патологија во пакување од 2,5 л. и со
содржина на етанол 90-95%, метанол и
изопропанол < 5%.
Препаратот претставува мешавина на етанол 6065%, изопропанол 30-35% и дејонизирана вода
5% и со алкохолен степен 95°, во пакување од
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2,5 л., кој се употребува како замена на етанолот
во лабораториски процедури во патолошката
анатомија, готов за употреба без модификации.
Производот е со назнака како in vitro
медицинско дијагностички реагенс.
Препаратот претставува мешавина на етанол и
изопропанол во однос 65: 35 (%) и со содржина
од 100° степен алкохол, во пакување од 2,5 л.,
кој се употребува како замена на етанолот во
лабораториски процедури во патолошката
анатомија, готов за употреба без модификации.
Производот е со назнака како in vitro
медицинско - дијагностички реагенс.
Диететски додаток во форма на гел капсули,
спакувани во пластично шише од 120 капсули од
653 мг. Секоја капсула содржи: омега 3 масни
киселини од рибино масло и масло од лигњи,
маслиново масло, лимоново, масло, масло од
зелен лимон и витамин Е. Се препорачува да се
зема по две капсули со храна, три пати дневно.
Препаратот претставува алкохолен растворувач
кој се употребува како замена на етанолот во
лабораториски процедури во патолошката
анатомија, готов за употреба без модификации.
Производот е со назнака како in vitro
медицинско дијагностички реагенс. Производот
соджи: Етанол 87-93%, Метанол
Согласно поднесените документи, стоката
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претставува пелени за возрасни од целулоза или
целулозни влакна, суперабсорбирачки полимери,
мек неткаен хидрофил, полиетиленска трака
околу појас, двослојна апсорбирачка основа,
водоотпорен еластичен слој околу ногата .
Пелените се во пакување од 7 и 15 броја ,
пакувани за продажба на мало кои се користат за
нега при инконтиненција.
Согласно поднесените документи производот
претставува електрична машина –
правосмукалка, дизајнирана за чистење на сув
отпад и прашина како и за вшмукување
11/12/2015
течности. Не е предвидена за професинална
употреба. Технички карактеристики: моќност
1400W; фреквенции 50Hz; Капацитет на
собирање 30л.
Согласно поднесените документи, стоката
претставува дрвени елементи за врата (прагови,
первази, лајсни) испорачани одделно,
11/12/2015
профилирани и димензионирани спрема
димензиите на вратите за кои се наменети.
Спакувани во посебна картонска амбалажа..
Согласно поднесените документи производот
претставува ПЕТ [поли (етилен терафталат)]
флекс добиен од ПЕТ шишиња, како пластични
11/12/2015
неправилни тенки лушпи (флекс) во
транспарентна, зелена и кафена боја. Добиени од
издробена пластика од шишиња со големина на
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флекс од 10-12мм. Од приложен сертификат и
анализи, истите се од ПЕТ со вискозност од
71мл/г.
Согласно поднесените документи производот
претставува флексибилни полиетиленски цевки
(тенки) без елементи за нивно спојување
(спојници, колена, фитинзи и др.), со различна
03/12/2015 димензија кои се монтираат на главниот систем
за наводнување капка по капка, едниот дел од
цевката (капиларот) се вметнува во главниот
систем, а другиот се забодува во почвата во
близина на растението
Нектар 100% од Алое вера со црвена боровинка
и јаболко и состав: гел од алое вера, фруктоза,
сорбитол, природен концентрат од сок од црвена
боровинка и јаболко, аскорбинска киселина,
17/12/2015
калиев сорбат, натриев бензоат, ксантанова
смола и токоферол. Производот е спакуван во
пластична амбалажа од 1л, и истиот се
консумира како пијалок.
Сок од Алое вера со арома на портокал и со
состав: гел од алое вера, фруктоза, сорбитол,
природен концентрат од сок од портокал,
аскорбинска киселина, природна арома од
17/12/2015
портокал, глукозамин сулфат, хондроитин
сулфат, метил сулфонил метан, лимонска
киселина, калиев сорбат, натриев бензоат и
токоферол. Производот е спакуван во пластична
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амбалажа од 1л, и истиот се консумира како
пијалок.
Согласно поднесените документи производот
претставува диететски производ, 100% џус, со
состав: гел од алое вера со додадени
стабилизатори, сорбитол, аскорбинска киселина,
17/12/2015
лимонска киселина, калиев сорбат, натриев
бензоат, ксантанова смола, токоферол.
Производот е спакуван во пластична амбалажа
од 1л, и истиот се консумира како пијалок.
Согласно податоците доставени од подносителот
на барањето, производот претставува соларен
бојлер со опционално монтирање на електричен
греач на прирабница, служи за затоплување на
вода. Бојлерот се состои од 1.Естетска ПВЦ
обвивка 2.Високо ефективна топлоизолација
3.Термометар 4. Аноден протектор 5.Електричен
греач ( со различна моќност ) 6. Резервоар за
17/12/2015
вода изработен од ниско јаглероден челик 7.
Емаилирано со титаниум 8. Ревизионен отвор 9.
Термостат со вградена термичка заштита 10.
Сигурносен вентил од 8 bar 11. Топлински
изменувач (тип серпентина). Бојлерите од типот
SN може да бидат хоризонтални со капацитет од
200-1500 литри и вертикални со капацитет од
150-2000литри.
Согласно поднесените документи производот
17/12/2015
претставува - солвент машина за принтање на
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големи формати, која што принта со помош на
плотна, користејќи боја за принтање, со можност
за поврзување со машина за автоматска
обработка на податоци, во машината е вградено
керамичко јадро кое служи за сушење на бојата
Подготвено соединение, мастербач, во форма на
цилиндрични пелети, спакуван во вреќи од 50 кг,
производот согласно техничката спецификација
22/12/2015 е сочинет од 28% полиетилен, 70% калциум
ларбонат и 2% стабилизатор и лубрикант.
Истиот е дизајниран специфично за
производство на пластични фолии.
Согласно поднесените документи производот
претставува прехрамбен производ приготвен од
100% џус во состав гел од алое вера (со парченца
од пулпата) додадени стабилизатори, фруктоза,
природна арома од праски, лимонска киселина,
17/12/2015 природен концентрат од праска, калиев сорбат
(за зачувување на аромата), натриев бензоат,
аскорбинска киселина, токоферол
(антиоксидант) . Производот е спакуван во
пластична амбалажа од 1л, и истиот се
консумира како пијалок
Подготвено соединение, мастербач, во форма на
цилиндрични пелети, спакувано во вреќи од 25
21/12/2015 кг. Производот согласно техничката
спецификација е сочинет од 30% LLDPE
(Линеарен Полиетилен со ниска густина) и 70%
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Калциум карбонат. Истиот е дизајниран
специфично за производство на пластични
филмови, ќеси и вреќи.
Согласно поднесените документи производот
претставува чај од билна природна мешавина,
кој се употребува за топење на камења во
бубрези, со содржина: мустаќи од пченка, билни
корени, лисја од бреза, камен папрат, коњско
опавче, лисја од гердец, црна смрека, лисја од
17/12/2015 коприва, цвет од липа, лисја од магдонос, грам
корени, дршки од цреша. Чајот е спакуван во
пакување од 100 грама во транспарентна
пластична фолија, понатаму спакувана во
картон. Чајот врз основа на својата содржина,
значително го зголемува мокрењето и има
својства на топење
Согласно поднесените документи производот
претставува специјално формулиран додаток во
исхраната кој обезбедува природен извор на
витамин А (од бета каротен ) и витамин Е.
Производот е во форма на гел капсули во својот
состав содржат: рафинирано масло од соја,
21/12/2015
витамин Е (како Д-алфа токоферол), витамин Б
(како бета каротен, екстракт од рузмарин, масло
од морков, селен (како Л-селенометионин),
восок, соин лецитин, желатин, прочистена вода,
екстракт од рогач. 100 гел капсули се спакувани
во HDPE шише за продажба на мало .
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Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со
навршени 6 месеци старост, подготвена од
овошје 94,2 % (јаболко, јаболков сок од
концентрат, банана 16%), житарици 5,4%,
антиоксиданс, аскорбинска киселина, витамин
Б1. Производот е во пакување приготвено за
продажба на мало во стаклена тегличка со нето
маса 190 г
Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со
навршени 4 месеци старост, подготвена од
овошје, јаболко 54 %, банана 25 %, јаболков сок
од концентрат 15%, мелен двопек 3%,
антиоксиданс, аскорбинска киселина.
Производот е во пакување приготвено за
продажба на мало во стаклена тегличка со нето
маса 190 г.
Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со
навршени 6 месеци старост, подготвена од
овошје 90%
( јаболко, ананас, јаболков сок од концентрат,
банана), житарици 5%, антиоксиданс,
аскорбинска киселина, витамин Б1. Производот
е во пакување приготвено за продажба на мало
во стаклена тегличка со нето маса 190 г.
Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со
навршени 4 месеци старост, подготвена од
овошје 66,4 % (банана, праска 25%, гроздов сок
од гроздов концентрат), вода, оризово брашно
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6%, антиоксиданс, аскорбинска киселина,
витамин Б1. Производот е во пакување
приготвено за продажба на мало во стаклена
тегличка со нето маса 190 г.
Хомогенизирана кашичка од морков за прехрана
на деца со навршени 4 месеци старост.
Производот е со деклариран состав: морков 80%,
28/12/2015 вода и репкино и сончогледово масло
.Пакувањето е приготвено за продажба на мало
како детска храна во стаклена тегличка со нето
маса 125 г.
Хомогенизирана овошна кашичка од пире од
круша за прехрана на деца со навршени 4 месеци
старост. Производот е со деклариран шеќер 9,4%
28/12/2015
и додаден антиоксиданс.Пакувањето е
приготвено за продажба на мало како детска
храна во стаклена тегличка со нето маса 190 г.
Возило за сите терени ( ATV ) бр. на шасија
VADR554AOF0X11003, со погон на четири
тркала, со четиритактен бензин мотор со
внатрешно согорување и палење со помош на
свеќички со зафатнина од 545 см3, систем за
31/12/2015 управување автомобилски тип врз основа на
Ackerman принципот како кај моторциклите, со
длабоки шари на гумите, пренос на кочење на 4
тркала, менувач со брзина за возење наназад,
силата на моторот се пренесува до сите тркала со
помош на карданско вратило, поседува уред за
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приклучување односно кука за влечење, има
едно седиште со должина од 57cm. Возилото е
произведено во 2015година, сила на моторот 5,9
KW, капацитет на влечење без сопирачки е
173кг, тежина на возилото 446кг, максимална
брзина 40km/h. Димензии на возилото (должина,
ширина и висина) 2122mm x 1243mm x 1267mm
Кашичка за прехрана на деца со навршени 6
месеци старост, подготвена од обезмастено
млеко 65%, мелени бисквити, сок од концентрат
од грозје, палмино масло, скроб, пченкарно
28/12/2015
масло, витамин Б1, антиоксиданс и шеќер 5,3%.
Производот е во пакување приготвено за
продажба на мало во стаклена тегличка со нето
маса 190 г.
Полимерен МДИ (methylene diphenyl
diisocyanate) со трговско име PM-200, во
пакување од метални буриња од 250 кг.
Согласно приложен сертификат, истиот содржи
29/12/2015
50-70% полимерен MDI и 30-50% MDI
(methylene diphenyl diisocyanate) и е наменет за
производство на полиуретански декоративни
фасадни елементи.
Подготвено соединение, мастербач, во форма на
цилиндрични пелети, спакувано во вреќи од 25
14/12/2015 кг. Производот согласно техничката
спецификација е сочинет од 30% LLDPE
(Линеарен Полиетилен со ниска густина) и 70%
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Калциум карбонат. Истиот е дизајниран
специфично за производство на пластични
филмови, ќеси и вреќи.
Пржена солена пченка во рефусно пакување од
31/12/2015 18 кг и со состав: пченка, палмино масло, арома
на чад.
Готово јадро за перница, оформено како
анатомска перница, изработено од
полиуретанска мемори пена и полиуретанско гел
31/12/2015 перниче вметнато еднострано во пената ( со
димензии 24 x 20 x 0,3 см). Јадрото - перница е
со димензии 50 x 30 x 10/6/5,7 см и непревлечено
со ткаенина, навлака.

