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22/01/2016

Согласно приложените документи и слики производот
претставува сет кроени парчиња од кожа за вградување во
автонавлаки за седишта. Парчињата од еден сет се во различни
димензии зависно од видот и димензиите на автонавлаката.
Кроените парчиња од кожа се спакувани во картонска кутија,
парчињата од еден сет се во 10 примероци.

25/01/2016

Согласно поднесените документи и мoстра, производот
претставува мантил за дожд – кабаница за дожд со качулка,
изработени со шиење на листови на пластични маси ( 100%
poliester)., со патент за затворање и пластични копчиња.
Производот е пакуван во пластична кеса

26/01/2016

Согласно поднесените документи и мoстра, производот
претставува заштитна маска која се употребува при загаден
воздух . Производот има заменлив филтер и систем за безбедно
поставување на лицето,. Филтерот има 95% ефикасност на
филтрирање на штетните мали честички од воздухот познати
како РМ10 и РМ2,5. Маската вклучува два издишни вентили, кои
овозможуваат полесно дишење и го намалуваат собирањето на
топол воздух, водена пареа и јаглерод диоксид. Маската е
изработена од 100% полиестер, велкро затворање (лепенка),
порозна мрежа, антиалергиски медиум, филтер со активен
јаглен.

25/01/2016

Согласно поднесените документи и мoстра, производот
претставува мантил за дожд – кабаница за дожд со качулка,
изработени со шиење на листови на пластични маси ( 100%
poliester)., со патент за затворање и пластични копчиња.
Производот е пакуван во пластична кеса .

25/01/2016

Согласно поднесените документи и мoстра, производот
претставува дводелно одело водоотпорно, палто и панталони за
дожд со качулка, изработени со шиење на листови на пластични
маси ( 100% poliester)., со патент за затворање и пластични
копчиња. Производот е пакуван во пластична кеса .

01/02/2016

ФИТОЛОР, пастили за грло со вкус на боровинка, спакувани во
блистер пакувања од 12, 18 и 24 пастили.Пастилите содржат
шеќер, гликоза и биоактивни супстанции од хербално потекло,
арома боровинкa и ментол

01/02/2016

Согласно приложените документи и слики производот
претставува сет од делови за одржување на машина за кроење
на текстилни матерјали. Сетот од резервни делови за
одржување на машината за кроење LECTRA служи за 500
работни часови . Сетот содржи: навртка со осовина и лагерче (1
парче), платнени кесички за цевкаст филтер (1 парче), метални
плочки за отсекувач (1 парче), штраф (1 парче), сајла за острач (1
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парче), пластичен запчаник (1 парче), зегеров осигурувач (1
парче), метална осовина (1 парче), подлошка (3 парчиња),
амортизер за вибрации (4 парчиња), двозабен појас (1 парче),
лекап 648(1 парче), лепак 243 (1 парче), лепак 603 (1 парче),
влажни марамчиња за чистење (3 парчиња), лагерче 3 x6x2.5 (1
парчe), држач за сајла (1 парче), пластични стеги (20 парчиња).

04/02/2016

Согласно приложените документи производот претставува
мерен инструмент ходрометар вграден во стаклен шприц
(индикатор) кој е наменет за одредување на јачината на
киселината ( електролити) во акумулаторите. Индикаторот се
става на местото на капакот на aкумулаторот, доколку
индикаторот покажува зелена боја, јачината на киселината е на
добро ниво .

04/02/2016

Согласно приложените документи производот претставува
додаток во исхрана, природен сируп произведен од билки, кој
поволно влијае на дишните патишта. Во составот на производот
учествуваат: Екстракт од листови на бршлен ( 7,0 g на 100g од
производот), Екстракт од бор 0,5g на 100g од производот),
Аскорбинска киселина (0,3g на 100g од производот ), Сок од
овошје или бобинки ( 35,2 g на 100g од производот ), Мешавина
од мед и шеќер ( 57,0 g на 100g од производот), Натриум бензоат
(конзерванс) ( 0,1 g на 100g од производот ) .

04/02/2016

Согласно поднесените документи производот претставува SSD
(Solid State Drive) диск за трајно меморирање и понатамошно
користење на електронски податоци. Капацитетот за
складирање на податоци му е 120 GB, димензии 69.8mm x
100.1mm x 7mm, и тежина 58,45 грама.

25/01/2016

Фолија во ролна со ширина од 380 мм, за пакување сокови,
печатена со ротогравура за сокови Амиго. Фолијата е
комбинирана и тоа: PET 12 μ/Ink/Ad/Al 7 μ /Ad/PE 97μ .
Полиетиленската фолија е со тежина од 90 г/м2.

25/01/2016

Фолија во ролна со ширина од 380 мм, за пакување сокови,
печатена со ротогравура за сокови Jуниор. Фолијата е
комбинирана ПЕТ со дебелина 12μ /ПЕ со дебелина 100μ.
Полиетиленската фолија е со тежина од 92,4 г/м2.

25/01/2016

Фолија во ролна со ширина од 380 мм, за пакување сокови,
печатена со ротогравура за сокови. Фолијата е комбинирана и
тоа: PET 12 μ/Al 7 и 8 μ /LDPE Doypack 100μ и 90 μ .

25/01/2016

Фолија во ролна со ширина од 380 мм, за пакување сокови
Амиго, печатена со ротогравура. Фолијата е комбинирана и тоа:
PET 12 μ/Al 9 μ /LDPE 100μ.

25/01/2016

Непечатена полиетиленска трака, со ширина 18 мм, со дебелина
70 μ и тежина 64, 7 г/м2 и истата е наменета за пакување.

25/01/2016

ФИТОЛОР, пастили за грло со вкус на мед и лимон, спакувани во
блистер пакувања од 12, 18 и 24 пастили. Пастилите содржат
шеќер, гликоза и биоактивни супстанции од хербално потекло,
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арома мед, лимон и ментол.

25/01/2016

ФИТОЛОР, пастили за грло со вкус на портокал, спакувани во
блистер пакувања од 12, 18 и 24 пастили. Пастилите содржат
шеќер, гликоза и биоактивни супстанции од хербално потекло,
арома портокал и ментол.

25/01/2016

Антрацит ситен, со гранулација од 0-1 мм, согласно приложен
сертификат со следни параметри: содржина на јаглерод 93,02%,
сулфур 0,65%, пепел 6,35% и волатили (испарливи материи) 0,42%.
Се користи како додаток во производство на челик.

25/01/2016

Согласно поднесените документи производот претставува –
Термал трансфер фолија во ролна наменета за печатење на
текстилни етикети за облека, која се користи со Термални
трансфер печатари (бар-код печатари). Рибонот претставува
транспарентна PVC фолија на која е нанесен слој од термо
осетливо мастило (во вид на смола). Фолијата е намотана на
клип (од хартија 25,4 мм), со различна должина од 300, 360, 450
до 600 м и ширина на лента од 30 до 110 мм. Може да бидат
изработени во 4 бои: црна, црвена, зелена и сина.

25/01/2016

Детергент наменет за надворешно перење на сите типови
возила. Детергентот може да се користи и за генерално чистење
на подови, машини, резервоари, бродови. Истиот е во пакување
од 20 кг, подготвен за продажба на мало со декларација и начин
на употреба на детергентот со дозирање и употреба.

02/02/2016

Согласно производствената спецификација производот е
деклариран како млечен напиток со мин. 3,2% млечна маст,
термички обработен со стерилизација, хомогенизиран напиток
од млеко 51%, пермеат 46% и пастеризирана павлака 3% . Истиот е
пакуван во брик пакување од 1л.

04/02/2016

Сируп балзам за јакнење на организмот како додаток во исхрана
на база на витамини и екстаркти од шипка и коприва, со
додаден шеќер и мед. Производот е во пакување од стаклено
шише од 250 мл со упатство за употреба како додаток во
исхрана со препорачани дози за возрасни и деца.

18/02/2016

Препарат за подготовка на диететски напиток, во прашкаста
форма и пакување во ќесичка со нето маса 390 г. Производот
содржи: соја протеин изолат, минерали, витамини, фруктоза,
фруктоолигосахариди, какао во прав и ексципиенти.

18/02/2016

Разредувач во рефусно пакување за печатарска индустрија за
намалување на вискознаоста на печатарските мастила и истиот
е на база на: пропилен гликол метил етер (10%), етил ацетат (35%)
и етил алкохол (55%).

24/02/2016

Хомогенизирана овошна кашичка, 100% овошје (слива 60% и
јаболко) за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост.
Производот е со деклариран шеќер 10,7% и додаден
антиоксиданс.Пакувањето е приготвено за продажба на мало
како детска храна во стаклена тегличка со нето маса 190 г.
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24/02/2016

Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со навршени 10
месеци старост, подготвена од овошје 64,2 % (јаболков сок од
концентрат, јаболко, сок од малини, боровинки), шеќер, скроб,
гриз, ориз, млечен минерален концентрат (ванила јогурт 26%),
витамин Ц и природна ванила арома. Производот е во пакување
приготвено за продажба на мало во стаклена тегличка со нето
маса 190 г.

01/03/2016

Батериски термален менаџмент систем, термоелектричен модул
за изменување на топлина, кој се поврзува со течниот систем за
ладење кај автомобилот, односно откако истиот се инсталира се
поврзува со разладниот флуид на етилен гликол и вода. Уредот
не содржи електроника, се состои од 4 термо-електрични
направи (Пелтиер елемент). Операциски параметри:48V/9A, моќ
на ладење-90W, наменет да ја оддржува температурата на
батеријата на оптимално ниво 0-50 Ц.

26/02/2016

Моторно масло за подмачкување за употреба во затворени
системи. Маслото е на минерална основа, масло од нафта и
истото е во пакување 1л, 5л, 20л и 205л . 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.

26/02/2016

Моторно масло за подмачкување за употреба во затворени
системи за компоненти со механичка трансмисија. Маслото е на
минерална основа, масло од нафта и истото е во пакување 1л, 5л,
20л и 205л . 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 .

09/02/2016

Фитолор пастили за за грло со вкус на еукалиптус, спакувани во
блистер пакување од 12 и18 пастили. Содржат ѓумбир, сладок
корен и помошни супстанциисо арома на еукалиптус

09/02/2016

Согласно приложените документи производот претставува
ласерски скенер- бар код читач (оптички читач) хоризонтално
вградлив

07/03/2016

Разредувач во рефусно пакување за печатарска индустрија за
намалување на вискознаоста на печатарските мастила и истиот
е 100% 1-метокси-2-пропанол (Propylene Glycol Methyl Ether).

03/03/2016

Диететски додаток во исхрана во форма на прашкаст препарат
за подготовка на пијалок со растворање во млеко или друг
пијалок со вкус на ванила и во пакување од термостабилна
вреќичка со нето маса од 375 г. Содржи висококвалитетни соини
протеини и уникатна комбинација на ензими, витамини и
минерали.

03/03/2016

Додаток во исхрана во форма на таблети, во пакување од
пластично шишенце од 60 таблети и содржи: екстракти од
Camellia sinensis, Guarana seed, coffee robusta, витамин Ц,
витамини од Б групата, стабилизатор и агенси против
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стврднување, декстроза.

03/03/2016

Биоразградлив течен сапун со балансиран ph за миење на
лицето, рацете и телото, во пакување од пластично шише со
распрскувач , со нето маса 473 мл. Содржи: стабилизиран алое
гел, вода, натриум олефин сулфат, лаурамидопропил бетаин,
пропандиол, PEG-80 сорбитан лаурат, гликол стереат, парфем и
други додатоци.

03/03/2016

Додаток во исхрана во форма на таблети со витамин Ц и со
состав: овесни трици, сорбитол, мед, аскорбинска киселина,
стеаринска киселина, природна арома портокал, цитрус
биофлавоноиди, папаја во прав и силициум диоксид.

11/03/2016

Полимерен МДИ (methylene diphenyl diisocyanate), со трговско
име Iso 134/3 isocyanate component, во пакување на буриња од
250 литри. Наменет за производство на дихтунзи во
полимеризација со полиол.

10/03/2016

Ирко, производ со растителни масти, во блокови од 2,5 кг, се
користи за прехрана како замена за кашкавал, истиот е со
деклариран состав: вода, растителна маст (28%), ренет казеин,
пченкарен скроб, морска сол, емулзификатори, конзерванс, боја
и Едам арома.

16/03/2016

Производ со растителни масти, во блокови од 2,5 кг, се користи
за прехрана како замена за кашкавал, истиот е со деклариран
состав: вода, растителна маст (21%), ренет казеин, пченичен
скроб, морска сол, емулзификатори, конзерванс, боја и Едам
арома.

16/03/2016

Производ со растителни масти, во блокови од 2,5 кг, се користи
за прехрана како замена за кашкавал, истиот е со деклариран
состав: вода, растителна маст (28%), ренет казеин, пченичен
скроб, морска сол, емулзификатори, конзерванс, боја и Едам
арома.

25/03/2016

Препарат наменет за користење како замена за павлака за
готвење, UHT третирано и асептички пакуван во брик пакување
од 500 мл и 1000 мл. Производот содржи; вода, хидрогенизирани
растителни масти (23%), скроб и млеко во прав, и тоа сурутка во
прав (55%), путер во прав 1,5%, модифициран скроб, згуснувачи
емулзификатор и сол.

25/03/2016

Препарат наменет за украсување и подготовка на слатки, UHT
третиран и асептички пакуван во брик пакување од 1000 мл.
Производот содржи; вода, хидрогенизирано палмино масло
(26,7%), шеќер, стабилизатори, млечни протеини 0,6%,
емулзификатори, сол, арома и боја.

25/03/2016

Препарат наменет за подготовка на ладно кафе капучино, UHT
третиран и асептички пакуван во брик пакување од 1000 мл.
Производот содржи; вода, хидрогенизирано палмино масло
(25%), шеќер, стабилизатори, сорбитол сируп, млечни протеини,
соја лецитин, емулзификатори, сол, арома и боја.
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31/03/2016

Политиленска фолија, мембрана, непечатена, израбитена од
HDPE (густина 0,9543г/см3), дебелина на лист од 6 микрони, во
ролни со ширина 68,5 см.

31/03/2016

Позитив термални CTP (computer to plate) офсет плочи за
печатење со правоаголна форма и параметри: димензии
(дебелина) од 0,15-0,40 мм, димензии на плоча (515 x 400 mm),
спектрална осетливост 830 nm, со фотоосетливост од 130150мЈ/см2, пакувани во картон по 100 или 50 листови одвоени
меѓусебно со хартија.

31/03/2016

Хомогенизирана кашичка од зеленчук 56,5% (компири 22,5%,
доматно пире 14 %, морков 13 %, тиквички), обезмастено млеко,
вода, кромид, гриз, ориз, скроб, моцарела, масло од репка,
сончогледово масло, билки. Производот е наменет за прехрана
на деца со навршени 6 месеци старост. Пакувањето е приготвено
за продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со
нето маса 190 г.

31/03/2016

Хомогенизирана овошна кашичка, 100% овошје (јаболко 70%,
јагода 15%, банана 15%), за прехрана на деца со навршени 1 година
старост. Производот е со деклариран шеќер 12,7% и додаден
витамин Ц. Пакувањето е приготвено за продажба на мало како
детска храна во стаклена тегличка со нето маса 90 г.

2104 20 00 00

31/03/2016

Хомогенизирана кашичка од зеленчук 53, 9 % (доматно пире
26,3%, морков 15,8%, пашканат), вода, варени тестенини 10,5%,
моцарела, кромид, гриз, ориз, скроб, масло од репка,
сончогледово масло, оригано, мајчина душица. Производот е
наменет за прехрана на деца со навршени 6 месеци старост.
Пакувањето е приготвено за продажба на мало како детска
храна во стаклена тегличка со нето маса 190 г.

3203 00 90 00

31/03/2016

Боја за месни преработки. Производот како подготвена боја е на
носач декстроза.

31/03/2016

Препарат од специјална арома за пилешки производи за месна
индустрија. Производот содржи: арома, моносодиум глутамат
(Е621), (Е631), и (Е627).

12/04/2016

Производот претставува Формалдехид раствор со содржина: 3840% формалдехид и минимум титар 37%, слободни киселини
(искажано како мравја киселина) 0,03% макс., метанол 10%,
густина 1,09 (20°С), pH 3,0-4,0 (20°С), и Fe (железо)

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува
додаток кон исхраната, подготвен од лиофилизиран матичен
млеч (32%), оризово брашно, средство против згручувањеМагнизиум стеарат во вид на прав со неутрален вкус и мирис на
млеч и оризово брашно, во капсули, без конзерванси, вештачки
ароми и бои. Производот е спакуван во 3 блистери со 10 капсули
подготвен во картонска амбалажа за малопродажба.

28/12/2015

Прехрамбен производ во вид на компримирани светло кафеави
таблети кои се подготвени од средство за засладување:
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сорбитол, 20% екстракт од прополис (10%), средство за
засладување: манитол, витамин Ц, витамин А, природна арома и
магнезиум стеарат како средство против згрутчување.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот е во вид на
капсули спакувани во кутија по три ленти по 10 капсули, кои се
употребуваат за совладување на стресот. Подготвени од корен
од артичока (Rhodiolo roseo) и витамин Б6, и содржат: оризово
брашно 69%, водено-алкохолен екстракт од златен корен на
артичока во прав 28%, витамин Б6 (piridoksin hidrohlorid),
магнезиум стеарат како средство против стврднување и
желатинска капсула. Во една капсула (353,5г) содржината на
активните компоненти изнесува: Витамин Б6 3,3мг, Rhodiolo
roseo 100мг, Росавин 3мг, Салидрозид 1мг.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува сируп
спакуван во стаклени шишенца од 140 мл кој се користи како
додаток во исхрана. Во составот на производот има: мед 74%,
концентрат од сок од крушка, рибино масло 4,5%, згуснат сок од
лимон, природна арома, витамин Ц, емулгатор :полисорбат 20,
витамин Е (алфа токоферил ацетат), витамин А (ретинил
палмитат), фолна киселина, витамин Д3, витамин Б12, екстракт
од рузмарин.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува сируп
кој се користи како додаток во исхраната без конзерванси,
вештачки ароми и бои, спакуван во стаклено шише од 150 мл.
Согласно производната спецификација производот содржи: мед
74%, сок од портокал, олигофруктоза, сок од крушка, витамин Ц,
ниацин, пантоненска киселина, витамин Б6, рибофлавин,
витамин Б12, Б1, А, Д, природни ароми, екстракт од рузмарин

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува
дополна кон исхраната подготвена како мешаница од мед,
дивизма, темјан, матичен млеч и витамини А и Ц, без
конзерванси вештачки ароми, бои и засладувачи. Производот е
спакуван во стаклени теглички од 230 грама, со состав: мед 91%,
гликоза, течен екстракт од дивизма 3%, витамин Ц, етерично
масло од анис, етерично масло од темјан 0,02%, вода, матичен
млеч 1% и витамин А (retinil palmitat).

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува
дополна кон исхраната, сос состав 100% хидролизиран колаген
во прав. Истиот е спакуван во амбалажа од 150 грама. Делува на
згуснување на косата и зацврстување на ноктите, се употребува
растворен во вода или пијалок за полесна абсорбција во
човечкиот организам.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува течен
природен производ-прополис во капки, спакуван во стаклено
шишенце со количина од 15 мл, со состав: етанол, екстракт од
прополис 10%, емулгатор и глицерол. Согласно препораката на
амбалажата на производот истиот е наменет како средство за
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спречување и ублажување на симптомите на воспалителни
процеси на грлото и слузокожата на устата. Препорачана дневна
количина е 18 капки=0,74ml..

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува течен
природен производ-прополис во капки, спакуван во стаклено
шишенце со количина од 15 мл, со состав: етанол, екстракт од
прополис 10%, емулгатор и глицерол. Согласно препораката на
амбалажата на производот истиот е наменет како средство за
спречување и ублажување на симптомите на воспалителни
процеси на грлото и слузокожата на устата. Препорачана дневна
количина е 18 капки=0,74ml..

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот е спакуван во
кутија во 14 ќесички од 10грама, а наменет е за орална употреба
како додаток кон исхраната за олеснување на движењето на
р΄скавицата на зглобовите. Во својот состав содржи колаген со
ниска молекуларна маса, кои честички на колаген исклучително
добро се апсорбираат во телото во количина од 99,9%.
Производот содржи и витамин Ц во количина од 120 мг на 100
грама производ.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува сируп
од цвекло со мед, матичен млеч, и витамини А, Ц и Е во вискозен
раствор, без вештачки ароми, бои и засладувачи. Производот е
спакуван во стаклени шишиња со нето количина од 200 мл, со
состав: мед 67%, концентрат од сок од цвекло 17%, свеж матичен
млеч 1,1%, витамин Ц, витамин Е, алкохолен екстракт на
прополис 0,1% , витамин А и конзерванси калиев сорбат и
натриум бензоат. Се употребува како дополна кон исхраната, за
зајакнување на организмот.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува
орален спреј за нега и хигиена на устата, спакуван во стаклено
шише од 30 мл, со распркувач за директна апликација.
Производот содржи: глицерол, вода, алкохолен екстракт од
прополис 7%, мед, витамин Б3, ниацин, арома на спеарминт и
етерично масло на екулиптус.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува
орален спреј за нега и хигиена на устата, спакуван во стаклено
шише од 30 мл, со распркувач за директна апликација.
Производот содржи: глицерол, вода, алкохолен екстракт од
прополис 7%, мед, витамин Б3, ниацин, арома на спеарминт и
етерично масло на екулиптус.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува
дополна кон исхраната подготвена како мешаница од мед,
матичен млеч, прополис, цветен прав, рибофлавин (витамин Б2 )
и витамин Ц, без конзерванси вештачки ароми, бои и
засладувачи. Производот е спакуван во стаклени теглички од
250 грама, со состав: мед 94%, цветен прав 3%, матичен млеч 1,5%,
70%-тен екстракт од прополис, витамин Ц и рибофлавин
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(витамин Б2).

31/03/2016

Препарат наменет за месна индустрија за специјален третман на
кожа и колагенски материјали за месни преработки.
Производот содржи: вода, млечна киселина, црвено вино,
винска киселина, оцетна киселина и лимонска киселина.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот Диетон 450г,
претставува течен намаз со засладувач без конзерванси, арома и
бои кој се употребува како храна за посебни прехрамбени
потреби. Истиот е со состав: засладувач- сорбитол 50%, фруктоза
36% и мед 13%. Спакуван е во стаклена амбалажа во количина од
450 g.

28/12/2015

Согласно поднесените документи производот претставува сируп
спакуван во шишиња од 200 мл, кој се користи како додаток во
исхраната. Производот е со состав: мед 91%, екстракт од корен на
бел слез 2,9%, екстракт од лист на темјан 1,9%, 70% течен екстракт
на прополис во количина од 0,5%, витамин Ц, витамин А, со
препорачан внес од 30 мл како дневна доза.

14/04/2016

Согласно приложените документи и слики производот
претставува сет од делови за одржување на машина за кроење
на текстилни матерјали. Сетот од резервни делови за
одржување на машината за кроење LECTRA служи за 500
работни часови . Сетот содржи : навртка со осовина и лагерче (1
парче), платнени кесички за цевкаст филтер (1 парче), метални
плочки за отсекувач (1 парче), штраф (1 парче), сајла за острач (1
парче), пластичен запчаник (1 парче), зегеров осигурувач (1
парче), метална осовина (1 парче), подлошка (3 парчиња),
амортизер за вибрации (4 парчиња), двозабен појас (1 парче),
лекап 648(1 парче), лепак 243 (1 парче), лепак 603 (1 парче),
влажни марамчиња за чистење (3 парчиња), лагерче 3 x6x2.5 (1
парчe), држач за сајла (1 парче), пластични стеги (20 парчиња).

06/04/2016

Автоматска метеоролошка станица (AWOS) која собира,
процесира и дистрибуира метеоролошки податоци од сензорите,
уредите и тоа како сензор за брзина за ветер, притисок, база на
облаци, скетерметер сензор и сензор за врнежи од дожд, со
опсерверски терминал, силометер, сензор за воздушен
притисок, со дополнителен прибор за поврзување и одржување
со мониторирање (по спецификација).

12/04/2016

Потпора за катализатор, со цилиндрична форма од порозна
керамика, централно до 65 канали на 1 см2 во напречен пресек и
најмалку еден неиспрекинат канал кој може да е отворен од
двете страни или само од една страна. Керамичкиот производ се
користи за потпора (субстрат) за автомобилски катализатори.

11/04/2016

Освежителен газиран пијалок (овошно вино) со 15% сок од
јаболко, содржина на алкохол 4,5%vol и состав: вода, овошно
вино од јаболко, концентриран сок од јаболко, природна арома и
боја, шеќер, јаглероден диоксид, лимонска киселина.
Производот е добиен со мешање на вино од јаболко добиено со
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ферменатција на јаболка со неферментиран концентриран сок
од јаболко.

28/04/2016

Сурутка напиток , ферментиран, пастеризиран, во пакување од
500 мл, без додаток на вода, шеќер и други засладувачи, и
содржина на протеини 0,6%.

28/04/2016

Овошен грчки тип јогурт со мед, со 8,2% масти и изготвен од:
јогурт (пастеризирано млеко, пастеризирана павлака,
обезмастено млеко, млешни белковини, јогуртна култура), мед и
шеќер, модифициран скроб, стабилизатор, арома, регулатор на
киселост, боја. Производот е спакуван во пластична чаша од 150
г, со густа конзистенција.

10/05/2016

Производот претставува моторно масло, во пакување од 1л, 5л,
205л и 1000л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз
основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува
подготвено масло на минерална основа со присуство на адитиви

10/05/2016

Производот претставува моторно масло, во пакување од 1л, 5л,
20л, 60л, 205л и 1000л. Согласно резултатите од извршената
анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото
претставува подготвено масло на минерална основа со
присуство на адитиви.

12/05/2016

Согласно приложените документи и слики производот се состои
од две магнетни тела со должина од 5цм кои се сместени во
чаури од медицинска пластика. Интензитетот на магнетната
индукција изнесува 30-40 мТ . Производот служи за блага
стимулација на ректумот кај проблеми предизвикани од
хемороиди .

12/05/2016

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

04/05/2016

Хигиенски пелени за бебиња и мали деца, спакувани по 20
парчиња во полиетиленска кеса и согласно декларацијата од
производителот, истите се изработени од целулоза и целулозни
влакна, суперабсорбирачки полимери, мек неткаен хидрофил,
со еластична бариера по должина на целиот слој за
апсорбирање и на задниот дел пар самолепливи ленти за
прицврстување на пелената.

04/05/2016

Екструдирани житни снегулки за појадок, со вкус на чоколадо и
збогатени со витамини и минерали. Состав: житарки 61,9% (цели
зрна од пченично брашно со глутен (31,7%), пченично брашно со
глутен (15,9%), пченкарен гриз (14,3%)), шеќер, какао прав 7,1%, сув
гликозен сируп, екстракт од јачменов слад, палмино масло,
емулгатор, сол и ароми.
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31/03/2016

Боја за месни преработки. Производот како подготвена боја е на
носач декстроза.

31/03/2016

Препарат од специјална арома за пилешки производи за месна
индустрија. Производот содржи: арома, моносодиум глутамат
(Е621), (Е631), и (Е627).

14/04/2016

Бонбони спакувани во ќеса по 12 парчиња, 72 g. Произведени се
од етерични масла на 10 алпски билки: анасон, цимет, нане,
тимјан, жалфија, маточина, каранфилче, морско оревче, лимон и
лаванда. Содржат помошни состојки и тоа: шеќер, глукозен
сируп и ментол како ароматизер. Количината на етерични масла
за препорачаната дневна доза (12 бонбони), изнесува: етерично
кармелитово масло (составено од етеричните масла на
претходно споменатите билки) – 0,0036 g и етерично масло на
Ментол – 0,144-0,192 g. Бонбоните имаат благопријатно дејство
на дишните патишта и на слузницата во носот и усната
празнина и грлото. Препорачана дневна доза изнесува 12
бонбони ( 1-3 бонбони 3-4 пати на ден).

15/04/2016

Производот претставува додаток кон исхраната во форма на
желатински капсули, при што 20 капсули се спакувани во 2 ПВЦ
блистери, во картонска кутија. Една капсула содржи: сув
екстракт од мајчин лист (сена) – 10 mg, сув екстракт од кора на
крушина – 150 mg и сув екстракт од корен од рабарбара – 200
mg. Како помошни состојки додадени се: целулоза, магнезиум
стеарат и желатин. Активните состојки од растително потекло
кои се составен дел на капсулите имаат лаксативно дејство и се
употребуваат за краткотрајно олеснување при запек.
Препорачана дневна доза изнесува 1-2 капсули навечер, за
време на јадење или после јадење со малку течност.

14/04/2016

Бонбони спакувани во кеса по 12 парчиња, од 72 g. Произведени
се од етеричните масла на 10 алпски билки: анасон, цимет, нане,
тимјан, жалфија, маточина, каранфилче, морско оревче, лимон и
лаванда. Содржат помошни состојки и тоа: шеќер, глукозен
сируп, мед, вода и ментол како ароматизер. Количината на
етерични масла за препорачаната дневна доза (12 бонбони),
изнесува: етерично кармелитово масло (составено од
етеричните масла на претходно споменатите билки) - 0,0096 g и
етерично масло на Ментол - 0,018 g. Бонбоните имаат
благопријатно дејство на дишните патишта и на слузницата во
носот и усната празнина и грлото. Препорачана дневна доза
изнесува 12 бонбони ( 1-3 бонбони 3-4 пати на ден).

14/04/2016

Бонбони спакувани во кеса по 12 парчиња. Произведени се по
традиционален рецепт од етеричните масла на 10 алпски билки:
анасон, цимет, нане, тимјан, жалфија, маточина, каранфилче,
морско оревче, лимон и лаванда. Содржат помошни состојки и
тоа: изомалт, ацесулфам К и неохесперидин DC како
засладувачи и ментол како ароматизер. Количината на
етерични масла за препорачаната дневна доза (12 бонбони),
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изнесува: етерично кармелитово масло (составено од
етеричните масла на претходно споменатите билки) - 0,0036 g и
етерично масло на Ментол - 0,144-0,192 g. Бонбоните имаат
благопријатно дејство на дишните патишта и на слузницата во
носот и усната празнина и грлото. Препорачана дневна доза
изнесува 12 бонбони ( 1-3 бонбони 3-4 пати на ден).

20/05/2016

Согласно поднесените документи производот е во форма на
кутија со 1 блистер од 30 бели таблети. Една таблета содржи 1
mg мелатонин (melatonin). Помошни состојки: лактоза, манитол,
дикалциум фосфат, хидроксипропилметилцелулоза, шелак,
микрокристална целулоза, мони- и диглицеридни естри на
оцетна киселина, поливинилпиролидон, растителен магнезиум
стеарат, силициум диоксид, титаниум диоксид.

4908 90 00 00

11/05/2016

Трансфер фолија за печатење и украсување на површини од
кожа, во кожарска индустрија, составена од ламинат на
биаксиално ориентирана полипропиленска фолија и хромо
хартија. Полипропиленската фолија е испечатена со различни
видови на цветови во разни големини и нијанси на кафена боја.
Хартијата претставува носач на полипропиленската фолија која
под дејство на притисок и топлина се ослободува од хартијата и
се пренесува на кожата.

89.
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06/05/2016

Моторно масло GENZSIS PREMIUM 5W-40 SN/CF

90.

2710 19 81 00

06/05/2016

Моторно масло LUKOIL LUXE 5W-40 SN/CF

30/05/2016

Согласно поднесените документи производот претставува
потпунки за гради од ПВЦ, исполнети со хидрогел. Имаат за
функција да спречат иритација, црвенило на брадавицата која
настанува со доење. Ја ублажува болката со помош на ладење,
одржува хидратација и еластичност на кожата.

30/05/2016

Употреба: Се употребува кај потешкотии со уринарна и фекална
инконтиненција, за тешка и многу тешка инконтиненција за
заштита на кревет, кауч, столица или инвалидска количка.
Заштитната подлога е изработена на начин да го заштити
креветот, да ја упие истечената течност (урина, измет), спречува
појава на непријатни мириси и овозможува горниот слој да се
оддржи сув.

30/05/2016

Употреба: Се употребува кај потешкотии со уринарна и фекална
инконтиненција, за тешка и многу тешка инконтиненција.

9619 00 89 10

30/05/2016

Употреба: Се употребува кај потешкотии со уринарна и фекална
инконтиненција, за тешка и многу тешка инконтиненција.

9619 00 89 10

30/05/2016

Употреба: Се употребува кај потешкотии со уринарна и фекална
инконтиненција, за тешка и многу тешка инконтиненција.

9619 00 89 10

30/05/2016

Употреба: Се употребува за лесна и средна инконтиненција.

20/05/2016

Терминал-тип со завртка, во облик на метално куќиште,
изработен од ладно валан челик и се користи за струи со напон
до 1000V. Истиот се вградува во помошен блок на контакторот и
служи за прицврстување и поврзување на струјниот кабел со
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контакторот.

20/05/2016

Дигитален мултимедијален приемник-set-top-box кој е погоден
за примање на телевизиски, сателитски и терестријални
сигнали. Уредот содржи видео тјунер преку кој прима
сателитски, терестријални/кабловски сигнали и има можност за
следење на комерцијални ТВ канали. Вклучува и
микропроцесор-модем кој преку ’’10/100 Mbps Ethernet Interface’’
има можност за размена на податоци и информации од
мултимедијален карактер. Истиот има комуникациски порт,
читач на паметни картички, еден УСБ слот за поврзување на
тврд диск со можност за снимање на канали. Приемникот
вклучува и далечински управувач и адаптер.

28/04/2016

Овошен грчки тип на јогурт со јагода, со 8.2% масти, изготвен од
јогурт 84% (пастеризирано млеко, пастеризирана павлака,
обезмастено млеко, млечни белковини, јогуртна култура),
овошна подготовка од јагода 16% (шеќер, јагода 25%, сок од јагода
(од концентрат) 20%, модифициран скроб, арома, стабилизатор,
концентрат на морков, регулатор на киселост, лимонска
киселина, боја). Производот има слатко-благ и кисел концентрат
на морков, регулатор на киселост, лимонска киселина, боја).
Производот има слатко-благ и кисел вкус, типичен за
ферментирани млечни производи и е со вкус на јагода, со густа
конзистенција, спакуван во пластична чаша од 150 гр.

19/04/2016

Термоизолирани контејнери кои се наменети за транспорт на
прехрамбени производи, специјално конструирани и опремени
за вградување на возило - камион. Под самиот камион е
прицврстена метална рамка - меѓушасија, со помош на која тој се
монтира на шасијата на возилото - камионот. Контејнерите се
изработени од сендвич панели од зајакнат изолационен
структурен материјал чие јадро е направено од изолазионен
структурен материјал од екструдиран полистирен, обложено со
полиестерски ламинат. Од внатрешната и надворешната страна
рабовите на комората се покриени со алуминиумски профили и
се опремени со две задни врати со шарки и систем за
збравување, додека странично може да има една или две врати.
Странично од внатрешната страна се прицврстени носачи на
кои може да се монтира систем за утоварување, опрема за
обезбедување на товарот во текот на транспортот (алки за
прицврстување на товарот за подот или странично со ремени,
шини со куки на кров или друго), систем за осветлување и
сталажи. Овие контејнери немаат вграден систем и уред за
ладење или греење.

06/04/2016

Возило за сите терени (ATV) со погон на четири тркала и
четиритактен мотор со внатрешно согорување и палење со
помош на свеќички со зафатнина од 699 см3. Силата на моторот
изнесува 7.36 kW, капацитетот на влечење без сопирачки е 238
кг, тежина на возилото 495 кг, а максималната брзина која ја
постигнува е 40km/h. Возилото има автомобилски тип на систем
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за управување врз основа на Ackerman принцип како кај
моторциклите, има гуми со длабоки шари и пренос на кочење на
четири тркала, менувач со брзина за возење наназад, а силата на
моторот се пренесува до сите тркала со помош на кадранско
вратило. Возилото поседува уште и уред за приклучување,
односно кука за влечење и има едно седиште. Произведено е во
2015 година, а димензиите на возилото се (должина, ширина и
висина) 2797 mm x 1270 mm x 1657 mm.

06/05/2016

Препарат во форма на таблети како додаток во исхрана за
олеснување на смптоми на ПМС (предменструален синдром) кај
жените, спакуван во картонска кутија од 60 таблети . Секоја
таблета содржи 5 мг стандардизиран екстракт од Витекс Агнус
Кастус со 5% витексин, лактоза, декстрин, скроб пченичен 25,15
мг, микрокристална целулоза, титан диоксид и боја. Се
препорачува да се консумира по 1 таблета дневно.

06/05/2016

Препарат во форма на капсули како додаток во исхрана за
одржување на здраво срце, спакуван во картонска кутија од 30
капсули . Секоја капсула содржи: сув екстракт од лист и плод на
глог, магнезиум хидроксид , коензим Q10, и ексципиенти
магнезиум стеарат и силициум диоксид. Се препорачува да се
консумира по 2 капсули дневно.

06/05/2016

Нескафе Долче Густо Ау Лаит – инстант препарат за подготовка
на инстант топло макијато за примена со апарат за подготовка,
во одмерена доза и спакувано во блистер пакување по 10 г, и 16
дози спакувани се во заедничка кутија. Препаратот содржи:
полномасно млеко во прав (73,7 %), инстант кафе (24%),
стабилизатори и емулгатор соја лецитин и истиот е со
декларирана содржина на шеќер 29,1%.

06/05/2016

Фото принтер Frontier S DX 100, со метод на пиезоелектричен
инк џет систем на печатење со инк кертриџи во шест бои и со
капацитет на печатење до 360 4R за час и можност за
поврзување на компјутер со УСБ 2.0 кабел.

20/05/2016

Вагинален гел за заштита, влажнење и регенерација на
вагиналното ткиво со апликатор во пакување од 50 мл и е со
состав: прочистена вода, пропилен гликол, денатуриран етанол,
екстракт од хмељ, соја лецитин, карбомер, метилпарабен
натриум, холестерол, имидазолидинил уреа, натриум едетат,
хијалуронска киселина, пропилпарабен натриум, токоферол
ацетат (витамин Е).

20/05/2016

Маст за перинеална масажа, во пакување од 40 мл и е со состав:
лизин карбоксиметил цистеинат, полиглицерил-3 пчелин восок,
бадемово масло, лимонска киселина, аскорбил палмитат,
токоферол, лецитин, вазелин, хидрогенизирано рицинусово
масло, силициум, течен парафин.

16/05/2016

Хомогенизирана кашичка од зеленчук 72 % ( морков 51 %,
компир), вода, говедско месо 8,5 %, масло од репка, и
сончогледово масло. Производот е наменет за прехрана на деца
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со навршени 4 месеци старост. Пакувањето е приготвено за
продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со
нето маса 190 г.

16/05/2016

Хомогенизирана кашичка од зеленчук 44,8 % (морков 24%,
доматно пире 15,8 %, пашканат), вода, варени тестенини 15 %,
шунка, кромид, гриз, скроб, павлака, масло од репка,
сончогледово масло. Производот е наменет за прехрана на деца
со навршени 6 месеци старост. Пакувањето е приготвено за
продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со
нето маса 190 г.

10/06/2016

Согласно приложените документи стоката претставува азотнокалиумово (NK) течно ѓубриво, наменето за исхрана на
растенијата, кој покрај тоа што ги содржи хранливите материи
азот во амониумска форма 9% и калиум растворлив во вода 5%,
има и фунгицидно дејство. Производот овозможува лесна
достапност на хранливите материи во внатрешноста на
растението кои се потребни за раст и развој на истото,
производот најчесто се аплицира фолијарно, во овоштарници и
лозови насади, во дози од 0,15-0,25kg/ 100 литри вода или со
фертилизација во дози од 0,3-0,5kg/dka. Производот доаѓа во
пластичен канистар од 1 и 5литри.

10/06/2016

Согласно приложените документи стоката претставува течно
фосфорно ѓубриво (биостимулатор) со висок процент на фосфор
(P) кој има улога да го подобри и активира развојот на
кореновиот систем и да го забрза развојот на плодот .
Производот исто така има силно изразено фитосанитарно
дејство, кој во форма на фосфорна киселина создава висока
природна резистентност во растенијата . Производот се
аплицира фолијарно во текот на вегетација во дози од 100200/g/dka, или со фертигација во дози од 200-300g/dka.
Производот доаѓа во пластична канта од 1 Л и 5 Л

10/06/2016

Соглсно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува употребувано комбинирано моторно
возило Toyota HILUX со затворен товарен простор, со должина
од 1545мм и меѓуоскино растојание од 3085, дизел мотор со
зафатнина од 2494 cm3, силина на моторот 106 KW, должина
5135mm, ширина 1760мм, висина 1850 со број на шасија
AHTFR22G206049299 . Возилото е произведено во 2011 година.
Возилото претставува комбинирано возило со два реда седишта
составено од два одвоени дела т.е затворена кабина за превоз на
лица и затворен простор за превоз на стоки.

10/06/2016

Соглсно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува употребувано комбинирано моторно
возило Toyota HILUX со отворен товарен простор, со должина од
1545мм и меѓуоскино растојание од 3085, дизел мотор со
зафатнина од 2494 cm3, силина на моторот 106 KW, должина
5135mm, ширина 1760мм, висина 1850 со број на шасија
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AHTFR22G406056075 . Возилото е произведено во 2012 година.
Возилото претставува комбинирано возило со два реда седишта
составено од два одвоени дела т.е затворена кабина за превоз на
лица и отворен простор за превоз на стоки.

10/06/2016

Соглсно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува употребувано комбинирано моторно
возило Toyota HILUX со отворен товарен простор, со должина од
1545мм и меѓуоскино растојание од 3085, дизел мотор со
зафатнина од 2494 cm3, силина на моторот 106 KW, должина
5135mm, ширина 1760мм, висина 1850 со број на шасија
AHTFR22G406056075 . Возилото е произведено во 2012 година.
Возилото претставува комбинирано возило со два реда седишта
составено од два одвоени дела т.е затворена кабина за превоз на
лица и отворен простор за превоз на стоки.

10/06/2016

Контактно средство за чистење на електрични делови, во
пакување во спреј под притисок од 400мл и содржина на лесна
фракција , нафта (90-100%).

14/06/2016

Концентрирано водорастворливо ѓубриво со 6 % Fe (железо) во
хелатирана форма (Fe EDDHA (sodium[[eyhylenediimino) bis[2hydroxybenzene-1-acetato]](4-)] ferrate(1-), во форма на
микрогранули, во пакување од 5, 10 и 20 кг во алуминиумски
вреќи.

14/06/2016

Концентрирано водорастворливо ѓубриво со 13% Fe (железо) во
хелатирана форма со EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)), во
форма на микрогранули, во пакување од 16x 1 кг (картонска
кутија).

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
маснотија со тврда конзистенција, светло жолта боја и
карактеристичен мирис , во оригинално пакување од 200грама.
Според декларацијата на производителот содржи 80% маснотии
и го има следниот состав, растителна маст 64%, путер, матеница,
вода, млечна култура, пермеат, сол, боја Е160а. Содржината на
млечни маснотии е 16 %.

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
маснотија со тврда конзистенција, светло жолта боја и
карактеристичен мирис , во оригинално пакување од 200грама.
Според декларацијата на производителот содржи 62% маснотии,
растителна маст, путер, пермеат, матеница, вода, млечна
култура, сол, емулгатор Е471, сгуснувач Е401, калиум сорбат, боја
бета каротен. Содржината на млечни маснотии е 9,3 %. .

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
пченични перничиња со минимум 50% полнење со какако крем.
Производот содржи: пченично, оризово и пченкарно брашно,
шекер, растително масло (палмово), сурутка во прав (лактозамлечен протеин), какао со намалена содржина на масти 5,4%,
природен рогач во прав, сол, емулгатор: соев лецитин, аромат,
витамини: В5 (пантотенска киселина), В6 (пиродоксин), В9
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(фолна киселина), В12 (кобаламин), РР ( ниацин), Е (токоферол,) С
(аскорбинска киселина). Производот е спакуван во печатена
алуминиумска фолија со тежина од 100грама.

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
екструдирани пченични стапчиња со минимум 50% полнење со
банана крем . Производот содржи: пченично, оризово и
пченкарно брашно, шекер, растително масло, сурутка во прав
(лактоза-млечен протеин), пченични трици, обезмастено млеко
во прав, какао со намалена содржина на масти 4%, рогач во прав,
сол, емулгатор: соев лецитин, , каша од банани 0,24%, лимонова
киселина, аромат, боја, витамини: В5 (пантотенска киселина), В6
(пиродоксин), В9 (фолна киселина), В12 (кобаламин), РР ( ниацин),
Е (токоферол,) С (аскорбинска киселина). Производот е спакуван
во печатена алуминиумска фолија со тежина од 100грама.

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
пченични перничиња со минимум 50% полнење со крем од
лешници. Производот содржи: пченично, оризово и пченкарно
брашно, шекер, растително масло (палмово), сурутка во прав
(лактоза-млечен протеин), малтодекстрин, обезмастено млеко во
прав, рогач во прав, паста од лешник 0,4%, сол, емулгатор: соев
лецитин, аромат, витамини: В5 (пантотенска киселина), В6
(пиродоксин), В9 (фолна киселина), В12 (кобаламин), РР ( ниацин),
Е (токоферол,) С (аскорбинска киселина). Производот е спакуван
во печатена алуминиумска фолија со тежина од 100грама

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
екструдирани пченични стапчиња со минимум 50% полнење со
какао и чоколаден крем. Производот содржи: пченично, оризово
и пченкарно брашно, шекер, растително масло (палмово), какао
со намалена содржина на масти, сурутка во прав (лактозамлечен протеин), обезмастено млеко во прав, чоколадо 1,5%
(шекер, какаово масло,млеко во прав, обезмаслено млеко во
прав, какао, соев лецитин, Полиглицерол, полирицинолеат,
ванила), рогач во прав, сол, емулгатор: соев лецитин,
Полиглицерол, полирицинолеат, каша од јагоди 0,36 %, лимонова
киселина, аромат, витамини: В5 (пантотенска киселина), В6
(пиродоксин), В9 (фолна киселина), В12 (кобаламин), РР ( ниацин),
Е (токоферол,) С (аскорбинска киселина). Производот е спакуван
во печатена алуминиумска фолија со тежина од 100грама

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
пченични перничиња со минимум 50% полнење со крем од
ванила. Производот содржи: пченично, оризово и пченкарно
брашно, шекер, растително масло (палмово), сурутка во прав
(лактоза-млечен протеин), малтодекстрин, обезмастено млеко во
прав, лактоза, какао со намалена содржина на масти, рогач во
прав, сол, емулгатор: соев лецитин, аромат, арома од ванила,
витамини: В5 (пантотенска киселина), В6 (пиродоксин), В9
(фолна киселина), В12 (кобаламин), РР ( ниацин), Е (токоферол,) С
(аскорбинска киселина). Производот е спакуван во печатена
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алуминиумска фолија со тежина од 100грама

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
екструдирани пченични стапчиња со минимум 50% полнење со
крем од јагоди. Производот содржи: пченично, оризово и
пченкарно брашно, шекер, растително масло (палмово), сурутка
во прав (лактоза-млечен протеин), обезмастено млеко во прав,
лактоза, какао со намалена содржина на масти, рогач во прав,
сол, емулгатор: соев лецитин, Полиглицерол, полирицинолеат,
каша од јагоди 0,36 %, лимонова киселина, аромат, витамини: В5
(пантотенска киселина), В6 (пиродоксин), В9 (фолна киселина),
В12 (кобаламин), РР ( ниацин), Е (токоферол,) С (аскорбинска
киселина). Производот е спакуван во печатена алуминиумска
фолија со тежина од 100грама.

07/06/2016

Одливци за водоводна мрежа, профилирани во форми со
еднократни или повеќекратни отвори или без отвори, добиени
од леано железо, наменети за употреба како делови од
цевоводни системи, подземни хидранти. Во процесот на
доработка се врши брусење, режење навои, дупчење, пескарење,
епоксидна заштита или термопластична заштита во зависност
од намената или барањето на клиентот.

07/06/2016

Одливци во кружни и други форми со отвори или без отвори со
различни дијаметри изработени од сферографитен или
нодуларен челик, добиен со континуирано лиење, кои понатаму
се брусат, дупчат, се прават навои, се изработуваат фланши и
рамови и капаци кои се пескарат и се фарбаат со епоксидна
заштита или термопластична заштита.

29/06/2016

Органски биостимулатор во форма на гел, со содржина на P₂O₅
од 25,5% од природно потекло, како и микробиоген хранлив
елемент Zn (цинк) 0,19%. Се користи за прихрана во органско и
конвенционално земјоделство како биостимулатор и органско
ѓубриво. Производот е во пакување на пластично полиетиленско
шише од 1 л.

04/07/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
маснотија со тврда конзистенција, светло жолта боја и
карактеристичен мирис , во оригинално пакување од 200грама.
Според декларацијата на производителот содржи 62% маснотии,
растителна маст, путер, пермеат, матеница, вода, млечна
култура, сол, емулгатор Е471, сгуснувач Е401, калиум сорбат, боја
бета каротен. Содржината на млечни маснотии е 9,3 %. .

27/07/2016

Согласно доствените документи производот претставува
индустриски котел за водена пареа на притисок од 10 бари, со
помош на уреди во расклопена состојба. Котелот е со капацитет
од 3000кг/ч пареа, капацитет на греење 2093 kw. Парниот котел
се состои и од помошни уреди и тоа горилник на цврсто горивопелети, безбедносна опрема со вентили, опрема за дотур на вода
–пумпи со вентили, резервоар за кондензат, јонски омекнувач
на вода, оџак за чадни гасови, центрифугални вентилатори,
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надворешен полжавест елеватор-транспортер за пелети
комплет со редуктор, внатрешен полжавест елеватор, редуктор
со електромотор и електро командна табла.

3824 90 96 00

29/06/2016

Цврста мешавина со содржина на секундарни хранливи
материи со микроелементи (Fe) за фолијарна апликација, со
содржина на железо растворливо во вода 0,02 % и сулфур (SO3)
57,2% водорастворлив . Се користи за прихрана во органско и
конвенционално земјоделство како биостимулатор. Производот
е во пакување на алуминиум полиетиленски контејнери од 1 кг и
5 кг.

2106 90 92 00

18/05/2016

МЕЛАТОНИН АМБРОЗ УНО® 30 таблети

29/07/2016

Производот претставува додаток во исхрана во форма на
таблети за џвакање, пакувани во картонска кутија со 2 блистер
пакувања (2 х 10 таблети). Аци-де таблети за џвакање го
намалува вишокот желудочна киселина и овозможува брзо
ублажување на чувството на жарење зад градната коска и на
надуеност. Состав на една таблета: калциум карбонат – 500mg.
Други состојки: манитол 110мг, магнезиум стеареат 10мг,
пченкарен скроб 30мг, екстракт од лист од стевиа, арома на
ментол, арома на ванила.

25/07/2016

Препарат во форма на раствор за накапување на кожата на
домашни миленичиња ( мачки и кучиња). спакуван во блистер
картички од една пипета и со концентрација формулирана во
зависност од намената за мачки или кучиња според телесната
тежина. Препаратот е на база на фипронил(
инсектицид/акарицид) и (S) метоперен(инсектицид), бутилиран
хидроксианисол, бутилиран хидрокситолуен и ексципиент.
Наменет за употреба како инсектицид/акарацид против
паразити како што се болви, крлежи и вошки

25/07/2016

Препарат во форма на раствор за накапување на кожата на
домашни миленичиња ( мачки и кучиња). спакуван во пипети од
една доза и со концентрација формулирана во зависност од
намената за мачки или кучиња според телесната тежина.
Препаратот е на база на фипронил( инсектицид/акарицид) и (S)
метоперен(инсектицид), бутилиран хидроксианисол, бутилиран
хидрокситолуен и ексципиент. Наменет за употреба како
инсектицид/акарацид против паразити како што се болви,
крлежи и вошки

29/07/2016

Дигитален мултимедијален приемник кој е погоден за примање
на кабловски сигнали и разни мултимедијални апликации. Во
уредот има вградено модем-микропроцесор од 600Mhz, со РАМ
меморија 4 Gbit DDR3, флеш меморија 4 Gbit како и
имплементиран андроид оперативен систем. Мултимедијалниот
приемник овозможува конекција со интернет преку “ 10/100
Mbps Ethernet Interface” и размена на податоци и информации
од мултимедијален карактер. Уредот содржи видео тјунер преку
кој прима кабловски сигнали и истиот има комуникациски порт,

131.

132.

133.

2106 90 98 00

134.

3808 91 90 90

135.

3808 91 90 90

136.

8528 71 15 00

читач на паметни картички, вграден слот за поврзување на тврд
диск со можност за снимање на канали, преку PRV функција.
Приемникот вклучува и далечински управувач и адаптер.

03/08/2016

Согласно податоците доставени од поднесителот на барањето,
производот претставува болјер со еден изменувач на топлина и
електричен грејач. Болјерот е составен од инокс казан,
изменувач на топлина, електричен грејач, полиуретанска
изолација. Болјерите од овој тип според доставените технички
податоци се со капацитет од 50-120 литри.

2710 19 99 00

22/07/2016

Литиумска маст ЛТ 43. Пакување: 0.85 кгм, 5 кгм, 10 кгм, 17 кгм,
40 кгм и 180 кгм.

2710 19 99 00

22/07/2016

Графитна маст. Пакување: 0.85 кгм, 10 кгм, 17 кгм, 40 кгм и 180
кгм.

28/07/2016

Каноли – печено лиснато тесто без полнење – полупроизвод,
составен од 41.554% брашно, 33.784% маргарин, 16.892% вода,
6.757% шеќер, 1.014% сол. Се полни со крем, чоколадо, мармалад и
друго.

22/07/2016

”ABCELA classic mlijecni namaz 100 g“ (АБЦЕЛА класик млечен
намаз 100 гр), пакуван во амбалажа од 100 g (ПП Чашки, 32 ком.
во кутија).

0403 90 59 00

22/07/2016

”ABCELA classic mlijecni namaz 175 g“ (АБЦЕЛА класик млечен
намаз 175 г), пакуван во амбалажа од 175 g (ПП Чашки, 16 ком. во
кутија).

0403 90 59 00

22/07/2016

”VAJKREM mlijecni namaz 150 g“ (ВАЈКРЕМ млечен намаз 150 г),
пакуван во амбалажа од 150 g

10/08/2016

Навлака сошиена во два-три дела, со патент. Преку отворот
може да се внесе сунѓер за да се добие готов производ.
Навлаката може да биде изработена од различни материјали во
зависност од потребата на купувачите.

6307 90 98 00

10/08/2016

Рачки изработени од ткаенина. Имаат лице и позадина. Во
средината има полиестер. Рачките се употребуваат како рачки
за навлаки за душеци.

9404 90 90 00

10/08/2016

Готов производ, навлаката со патент со оформен сунѓер.
Готовиот производ може да служи како помошен кревет.

10/08/2016

Адитив – емулгатор од растително потекло. Се користи во
пекарската индустрија за зголемување на волуменот и
продолжување на рокот на траење на пекарските производи.

10/08/2016

Електромеханички прекинувач на допир MTT, кој што активира
излез (реле) и овозможува влез и излез од простории. Дава аудио
и визуелни сигнали на секој допир. Производот е со метално
куќиште во различни бои, со предна ЛЕД индикација ( зелена и
црвена) и напојување 12/24V AC/DC

10/08/2016

Биометриски читач на отисок на прсти, поставен во
алуминиумско куќиште може да биде во различни бои со опсег
на читање до 9500 отисоци од прсти.Производот е дел од
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системот за контрола на пристап и не може да функционира
самостојно.Читачот го регистрира отисокот на прсти потоа
регистрираниот отисок го испраќа до контрoлниот панел каде
тој електронски ја отклучува вратата. Опсегот на работен напон
е 12V DC

8471 90 00 00

15/08/2016

Бесконтактен читач на картички MTPX-EH во метално куќиште.
Компатибилен е со многу стандардни контролни системи
Вклучува стандарден протокол Wiegand 26,40 bit. Производот е
дел од системот за контрола на пристап, и не може да
функционира самостојно, туку како влезна единица. Опсегот на
работен напон е 12V DC

3307 49 00 00

06/09/2016

Препарат за дезодорација на простории за апсорбирање на
мирис и намалување на влажност

06/09/2016

Капки за уво во форма на спреј. Состав: Маслиново масло,
маслен екстракт од Verbascum Thapsus (мечкино уво), маслен
екстракт од Calendula Officinalis (невен), маслен екстракт од
Hypericum Perforatum (кантарион), масло од лаванда, токоферол
(Витамин Е) во сончогледово масло, екстракт од рузмарин во
масло од маслена репка, масло од лук, камосидна киселина (од
свеж рузмарин).

20/09/2016

Согласно приложените документи стоката претставува
специјално формулиран раствор за истребување на вошки и
гниди од косата на главата. Производот содржи: активна
состојка диметикон 92% и неактивни состојки како што се:
циклометикон, средноланчани триглицериди, масло од
камилица и арома. Производот е подготвен фо форма на спреј
од 120мл.

21/09/2016

Лижавчиња за деца. Состав: Секое лижавче ги содржи следните
активни состојки: екстракт од исландски лишај, сол од Мртво
Море и кристалин ментол. Овој производ се користи за
намалување на болката во грлото и за да спречи непријатна
миризба на устата.

2710 19 99 00

22/09/2016

Маст формирана од високо рафинирано минерално масло и
литиумски сапуни на високо молекуларни масни киселини.
Содржи антикоризивни, антиоксидантни адитиви.
Конзистентноста на маснотиите и специјално избраниот тип на
база на масло ја прави оваа маст погодна за подмачкување на
централни површини каде што се јавуваат тешки и силни
триења.

2710 19 99 00

22/09/2016

МАСТ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ ЛТ4 ЕП 00 Пакување: 0.85 кгм, 10
кгм, 40 кгм, 180 кгм

13/09/2016

Производот претставува тастатура - MTPAD-M и истата служи
за контрола на пристапот со внесување на кодот од цифри преку
тастатурата. Уредот е компатабилен со многу стандардни
контролни системи и не може да функционира самостојно, туку
како влезна единица. Опсегот на работен напон изнесува 12 V
DC.
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19/09/2016

Литиумска маст ЕР-0. Пакување: 0.85 кгм, 10 кгм, 40 кгм и 180
кгм. Произведено од високо рафинирано минерално масло,
литиумски сапуни на масни киселини и адитиви наменета за
подмачкување на тркалачки и лизгачки лежишта.

05/10/2016

Сет кроени парчиња од кожа за вградување во автонавлаки.
Сетот се состои од кроени парчиња од кожа во одреден број кои
при процес на шиење формираат навлака за автоседишта. Еден
сет е спакуван во една картонска кутија. Сетот се однесува на
различни типови на навлаки и имаат различна зафатнина во м²,
односно различен број на парчиња.

05/10/2016

Навлаки за автомобилски седишта произведени од текстилни
материјали, еко кожа, кожа и нивна комбинација, со вградени
пластични компоненти, постава, полнење и според соодветни
шеми споени во целина. Навлаката е наменета за перманентно
фиксирање, трајно вградување на самото седиште и тоа за
соодветен тип, односно модел возило.

07/10/2016

Електричен апарат - јонизатор за прочистување на вода кој
работи на принцип на потопувување на електроди во сад со вода
која се прочистува. При тоа апаратот автоматски започнува да
работи 20 минути после неговото вклучување на извор на
електрична енергија од 220 V (преку адаптер). Електродите на
јонизаторот испуштаат јони во водата и на тој начин таа се
прочистува. Прочистената вода може да се употребува во
козметиката за нанесување на кожа при третмани, за
наводнување на цвеќиња, за миење на коса и тело и слично.

17/10/2016

Пијалоци припремени и пакувани за директна консумација со
состав: вода, бета аланин, таурин, кофеин, ацидити регулатор,
глукуронолактон, вкусови, хидролизиран казеин (од млеко),
сорбат, бензоат, засладувач сукралос.

19/10/2016

Батериски исправувач на еднонасочна струја кој се употребува
за вградување во моторни возила, јахти и системи за
алтернативна енергија. Се поврзува со батериите на
акулуматорот на моторното возило, а неговата функција е да
обезбеди претворање на големината на напонот на еднонасочна
струја, со што ќе овозможува континуиран напон во
електричното коло, а истовремено врши заштедување на
употребениот период на батериите од акулуматорот.

26/10/2016

Согласно податоците доставени од поднесителот на барањето,
производот претставува употребувано комбинирано моторно
возило VOLKSWAGEN AMAROK DC TDI со отворен товарен
простор чија должина изнесува 1616 мм и меѓуоскино растојание
3095 мм, дизел мотор со зафатнина 1968 cm3, силина на моторот
120 KW, должина 5181 мм, ширина 1954 и висина 1834 мм со
идентификационен број на возилото WV1ZZZ2HZB8028720.
Возилото е производено во 2012 година и претставува
комбинирано возило со два реда на седишта составено до два
одвоени дела т.е. затворена кабина за превоз на лица и отворен
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простор за превоз на стоки.

29/11/2016

Прехрамбен производ сирење со растителни маснотии во вид на
векна во правоаголна форма (10х30х10 см) со тежина од 3.2-3.8 кг,
завиткана во пластична фолија. Согласно приложениот
сертификат од производителот истиот содржи: пастеризирано
млеко 95.04%, палминово масло 3,4%, готварска сол 1,5%, млечно
кисела бактериска култура 0,009 %, ензими 0,0005 %, бета
каротен боја 0,0024%, калциум хлорид 0,045%. Финалниот
производ е добиен со млечно кисела ферментација и содржи
маснотии во сува материја FIDM мин.45%.

29/11/2016

Согласно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува 100% ладно цедено масло од коноп
(Canabis sativa L), богато со незаситени масни киселини, Омега-3
и масни киселини. Маслото е добиено со постапка на цедење и
природно филтрирање со постапка на таложење, наменето како
додаток во салати и други оброци или е наменето да се
конзумира од 1 до 2 лажици пред оброк или во тек на оброк.
Согласно етикетата, производот е со пријатен вкус на орев,
пакуван во шише од 500 мл и 250 мл.

09/12/2016

Производот претставува маслинки во саламура, наменети за
малопродажба во пластично пакување со нето тежина од 290
грама. Согласно податоците доставени од подносителот на
барањето, маслинките се конзервирани во саламура со
содржина на 6% концентрација на сол и 4% винска киселина.

09/12/2016

Согласно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува минерално храниво наменето за
зајакнување на имуниот систем на пчелите и дополнување на
исхраната со минерали и микро елементи, со состав: влага 87%,
хуминска киселина 9%, калиум 1,64%, натриум 0,35%, калциум
0,10%, магнезиум 0,02%, фосфор 64 мг/литар, железо 160
мг/литар, манган 21 мг/литар, цинк 5 мг/литар. Производот е
пакуван во пластично шише од 1 литар.

09/12/2016

Согласно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува суспензија на храниво, органски
минерали со содржина на хуминска киселина, со состав: влага
84%, хуминска киселина 8%, пепел 5%, калциум 0,70%, магнезиум
0,08%, фосфор 0,02%, натриум 0,02%, железо 1800 мг/кг, манган
24 мг/кг, цинк 8,0 мг/кг, селен 1,6 мг/кг, молибден 0,4 мг/кг и
кобалт 0,4 мг/кг. Производот е наменет за употреба во
говедарството (телиња, прасиња, коњи и др.), пакуван во
пластична кофа од 20 литри.

8421 21 00 00

09/12/2016

Пластичен уред за филтрирање вода за пиење за домашна
употреба со капацитет од 2,4 литри вода, составен од пластичен
сад во кој се вметнува патронот за филтрирање, со капак со
индикатор за промена на изменливиот патрон филтер.

2208 90 69 00

09/12/2016

Течен производ со ароматичен мирис на билки, спакуван за
малопродажба во шишиња со волумен од 40 мл, со алкохолна
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јачина од 65% по волумен. Производот како водено-етанолен
раствор содржи етерични масла од различни медицински билки
, ментол, етанол и прочистена вода. Според декларацијата на
производот, растворот се користи како перорални капки за
директна човечка консумација за олеснување на тегоби во
дигестивен систем, нервност, загриженост, раздразливост,
несоница, гадење при патување. Се користи и како раствор за
дермална употреба и како раствор за инхалација.

09/12/2016

Течен производ со ароматичен мирис на билки, спакуван за
малопродажба во шишиња со волумен од 80 мл, со алкохолна
јачина од 65% по волумен. Производот како водено-етанолен
раствор содржи етерични масла од различни медицински билки
, ментол, етанол и прочистена вода. Според декларацијата на
производот, растворот се користи како перорални капки за
директна човечка консумација за олеснување на тегоби во
дигестивен систем, нервност, загриженост, раздразливост,
несоница, гадење при патување. Се користи и како раствор за
дермална употреба и како раствор за инхалација.

29/12/2016

Производот претставува хималајски солени тули наменети за
вградување во сауна, со димензии 20 х 10 х 5 см. Согласно
изјавата доставена од производителот, тулите се откопуваат
како блокови, кои потоа истите се сечат на машини за сечење во
бараната форма и димензии. Согласно анализниот сертификат
тулите во својот состав содржат: натриум хлорид 98,39%, влага
0,26%, материи нерастворливи во вода 0,023%, бикарбонат 0,071%,
сулфат 0,77%, калциум 0,16% и магнезиум 0,17%.

29/12/2016

Согласно податоците доставени од подносителот на барањето,
производот претставува цела крупна говедска кожа, лицева
цепеница, со просечна квадратура во неправилна форма од 5,3
м². Применети процеси за готовата говедска кожа се штавење,
сушење, втиснување, завршување на сурови кожи и додавање на
смолни препарати врз кожата за процесите на штавење и
завршување. Кожата се увезува распослана на дрвена рамка
(палета), со потекло од Уругвај.

29/12/2016

Мини транспортер кој се користи за транспорт на стоки на
кратки релации, најчесто на градилишта, при берба на
земјоделски производи и слични намени. Опремен е со мотор со
внатрешно согорување со четири брзини, од кои три се за
движење напред и една за враќање назад. Мини транспортерот
се раководи со команди, кои се наоѓаат на рачките и истиот се
управува од страна на лице во движење – рачно. Капацитетот на
носивост на товарот варира во зависност од моделот и се движи
од 300 до 500 килограми.. Опремен е со гасеници што го прави
погоден за движење по нерамен терен.

09/12/2016

Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено
шишенце од 120мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи
маслен екстракт од растението канабис или коноп, добиен со
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екстракцијата на ниска температура во екципиент ладно цедено
маслиново масло, без употреба на органски растворувачи. Во
својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 1 мг
тетрахидроканабинол (ТХЦ) и 15 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл
раствор, и се употребува за медицински цели.

09/12/2016

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

09/12/2016

Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено
шишенце од 120мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи
маслен екстракт од растението канабис или коноп, добиен со
екстракцијата на ниска температура во ексципиенс ладно
цедено маслиново масло, без употреба на органски
растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 2,5
мг тетрахидроканабинол (ТХЦ) и 2,5 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл
раствор, и се употребува за медицински цели.

09/12/2016

Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено
шишенце од 120мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи
маслен екстракт од растението канабис или коноп, добиен со
екстракцијата на ниска температура во ексципиенс ладно
цедено маслиново масло, без употреба на органски
растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 2,5
мг тетрахидроканабинол (ТХЦ) и 1 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл
раствор, и се употребува за медицински цели.

29/12/2016

Масло од коноп, спакувано во стаклено шишенце од 10 мл.
Производот е всушност маслен екстракт од растението канабис
или коноп, добиен со екстракцијата на ниска температура во
ексципиенс ладно цедено маслиново масло, без употреба на
органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди
(ЦБД, ЦБН и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 700 мг
на 10 мл масло, омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболните процеси,
без психотропно дејство од причина што состојката ТХЦ (9делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%.
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.

29/12/2016

Масло од коноп, спакувано во стаклено шишенце од 10 мл.
Производот е всушност маслен екстракт од растението канабис
или коноп, добиен со екстракцијата на ниска температура во
ексципиенс ладно цедено маслиново масло, без употреба на
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органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди
(ЦБД, ЦБН и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 500 мг
на 10 мл масло, омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболните процеси,
без психотропно дејство од причина што состојката ТХЦ (9делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%.
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.

29/12/2016

Масло од коноп, спакувано во стаклено шишенце од 10 мл.
Производот е всушност маслен екстракт од растението канабис
или коноп, добиен со екстракцијата на ниска температура во
ексципиенс ладно цедено маслиново масло, без употреба на
органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди
(ЦБД, ЦБН и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 1000
мг на 10 мл масло, омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболните процеси,
без психотропно дејство од причина што состојката ТХЦ (9делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%. .
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.

29/12/2016

Таблети за џвакање спакувани во пластична кутија по 10 или 20
парчиња во кутија. Производот е добиен со маслена екстракција
на растението канабис или коноп, на ниска температура во
ексципиенс ладно цедено маслиново масло, без употреба на
органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди
(ЦБД, ЦБН и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 25мг
во една таблета, потоа омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболичките
процеси, без психотропно дејство од причина што состојката
ТХЦ (9-делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%.
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.

29/12/2016

Вагитории со форма на торпедо спакувани по 5 или 10 парчиња
во кутија. Производот е добиен со маслена екстракција на
растението канабис или коноп, на ниска температура во
ексципиенс ладно цедено маслиново масло, без употреба на
органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди
(ЦБД, ЦБН и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 50мг
во една вагиторија, потоа омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболичките
процеси, без психотропно дејство од причина што состојката

182.

1517 90 99 00

183.

2106 90 92 00

184.

3307 90 00 00

ТХЦ (9-делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%.
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.

29/12/2016

Супозитории спакувани по 5 или 10 парчиња во кутија.
Производот е добиен со маслена екстракција на растението
канабис или коноп, на ниска температура во ексципиенс ладно
цедено маслиново масло, без употреба на органски
растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди (ЦБД, ЦБН
и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 50мг во една
супозиторија, потоа омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболичките
процеси, без психотропно дејство од причина што состојката
ТХЦ (9-делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%.
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.

29/12/2016

Таблети за џвакање спакувани во пластична кутија по 10 или 20
парчиња во кутија. Производот е добиен со маслена екстракција
на растението канабис или коноп, на ниска температура во
ексципиенс ладно цедено маслиново масло, без употреба на
органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди
(ЦБД, ЦБН и ЦБГ) од кои најмногу канабидиол (ЦБД) и тоа 25мг
во една таблета, потоа омега масни киселини, флавоноиди,
фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини (А, Б.1, Б2,
Б6, Ц, Д, Е, Ф) и др. соединенија битни за метаболичките
процеси, без психотропно дејство од причина што состојката
ТХЦ (9-делтатетрахидроканабинол) е во количина под 0,2%.
Регистриран е како граничен производ и се употребува за
ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата
здравствена состојба на организмот.
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3307 90 00 00
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2106 90 92 00

