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Предговор

Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната 
статистика и како координатор на статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон 
продуцирање релевантни, објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Продуцирањето 
на споредливи статистички податоци на европско и на меѓународно ниво, неминовно бара ревидирање 
на постојниот класификациски систем и хармонизација на статистичкиот систем на државата со 
статистичките системи на државите од Европската Унија.

Во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди, од 
особено значење беше усвојувањето и примената на европските статистички методологии, номенклатури 
и класификации. Една од нив е и Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е национална верзија на Европската 
класификација на производи по дејности, (Classification of products by activity CPA 2.1) и претставува 
основа според која е подготвена Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, 
ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги 
поврзани со нив, НЗШРУ 2018, се применува во процесот на прибирање, обработка и дисеминација на 
статистичките податоци што се однесуваат на произведените/потрошените количества и/или вредности 
и/или цени на производите/услугите.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и 
услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018, исто како и Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, 
е поврзана со Националната класификација на дејности, НКД Рев.2, Комбинираната номенклатура, 
КН (Combined Nomenclature, CN) и Хармонизираниот систем за означување и кодирање на стоки, ХС 
(Harmonized Commodity Description and Coding System, HS), при што хармонизираниот систем HS/CN 
овозможува споредба помеѓу земјоделските производи, производите во шумарството и риболовот 
со надворешната трговија, како и споредба на статистичките податоци на европско и на меѓународно 
ниво.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги 
поврзани со нив, НЗШРУ 2018 е подготвена во Одделението за методологија, квалитет на статистички 
истражувања и класификации.

Скопје, 2018 година                                                                                                                              

            директор
                                                                                                                                                   Апостол Симовски
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ДЕЛ I

Вовед

Според Речникот на Обединетите нации за поимите во класификациите (United Nations Glossary of Classification 
Terms), терминот номенклатура се дефинира како систематско именување или систем на имиња и термини на категории 
или предмети, додека под терминот класификација се подразбира, покрај именување и подредување, и кодирање според 
одредени структури.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив, НЗШРУ 2018 претставува национално именување на земјоделските производи, производите во шумарството, ловот 
и риболовот и услугите поврзани со нив. 

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив, НЗШРУ 2018 е усогласена со:

-  Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.

Методолошки објаснувања

Поврзаност на Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и 
услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив, НЗШРУ 2018 кореспондира со следните класификации:

Националната класификација на дејности, НКД Рев.2, на ниво на 4 цифри,- 

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, на ниво на 6 цифри,- 

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани - 
со нив, НЗШРУ, 2011,

Комбинираната номенклатура, КН (Combined Nomenclature, CN) и Хармонизираниот систем за означување - 
и кодирање стоки, ХС (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS), при што хармонизираниот 
систем HS/CN овозможува споредба помеѓу земјоделските производи, производите во шумарството и 
риболовот со надворешната трговија.

Структура на Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и 
услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив, НЗШРУ 2018 опфаќа:

1 сектор,- 

3 оддели,- 

11 групи,- 

35 класи,- 

81 категории,- 

213 поткатегории и- 

687 НЗШРУ шифри на производи/услуги.- 
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Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив, НЗШРУ 2018 ги опфаќа групите (3 цифри):

01.1 Едногодишни посеви,- 

01.2 Повеќегодишни посеви,- 

01.3 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и корења, резници и расад, мицелиуми  на - 
печурки,

01.4 Живи животни, живина и нивни производи,- 

01.6 Земјоделски и сточарски услуги (освен ветеринарни услуги),- 

01.7 Лов, траперство и услуги поврзани со нив,- 

02.1 Шумски дрвја и услуги за одгледување на шумски дрвја,- 

02.2 Сечени дрва, грубо обработени,- 

02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски дрвја,- 

02.4 Помошни услуги во шумарството,- 

03.0 Риби и други производи на рибарството, производи од аквакултури, помошни услуги во рибарството.- 

Шифрата на производот/услугата, во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот 
и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018, се идентификува со 10 цифри.

Структура на НЗШРУ шифрата
XX.XX  = НКД шифра

XX.XX.XX  = КПД шифра

XX.XX.XX.YZ  = КПД шифра(1-6) + НЗШРУ-група (7) + НЗШРУ-подгрупа (8)

XX.XX.XX.YZ.nn  = НЗШРУ шифра на производ/услуга

 
Првите четири цифри (XX.XX) кореспондираат со Националната класификација на дејности, НКД Рев.2.
Првите шест цифри (XX.XX.XX) кореспондираат со Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.
Седмата и осмата цифра (XX.XX.XX.YZ) ја дефинираат групата/подгрупата на производот/услугата на национално 

ниво.
Деветтата и десеттата цифра (XX.XX.XX.YZ.nn) го дефинираат производот/услугата на национално ниво.

Примена на Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги 
поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив се користи во статистичките истражувања што содржат податоци за произведените/потрошените количества и/или 
вредности и/или цени на производите/услугите. 

НЗШРУ е дел од системот на економски класификации (и/или номенклатури) што се поврзани меѓусебно во 
интегриран систем на класификации на светско, европско и национално ниво (види во приложената шема) и овозможува 
споредба на статистичките податоци помеѓу производството/потрошувачката и надворешната трговија, како и споредба 
на статистичките податоци на европско и на меѓународно ниво.

Преработките на земјоделските производи, производите на шумарството и риболовот, односно, производството 
на прехранбени производи и пијалаци (на пр., месни производи, млечни производи, дестилирани алкохолни пијалаци, 
вино од грозје и сл.) се опфатени во Националната номенклатура на индустриски производи – ННИП.

http://172.16.1.48/Nacionalni_Klasifikacii2.aspx?rbr=6
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ISIC - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the United Nations
CPC - Central Product Classification of the United Nations
HS - Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Customs Organization
SITC - Standard International Trade Classification of the United Nations
NACE - European Classification of Economic Activities
CPA - European Classification of Products by Activity
CN - Combined Nomenclature – European Classification of Goods
НКД - Национална класификација на дејности
КПД - Класификација на производи по дејности
НЗШРУ - Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот 
и услуги поврзани со нив

Прилози кон Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и 
услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018:

Листа на видови - земјоделски растенија во Република Македонија
Листа на видови - домашни животни и живина во Република Македонија
Листа на видови - диви животни и птици во Република Македонија
Листа на видови - риби во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија 
Кореспондентна табела - НЗШРУ 2018 со НЗШРУ 2011 година.

Називите за сектор, оддел, група, класа, категорија и поткатегорија се преземени од Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015. 
Шифрите за HS/CN, 2015 се преземени од Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.
Листата на видовите земјоделски растенија е подготвена според Националната сортна листа на Република Македонија, 2008. 
Класифицирањето на видовите диви животни и птици е подготвено според Законот за ловството („Службен весник на РМ” бр. 26/2009).
Класифицирањето на видовите риби е подготвено според „Риболовната основа за риболов во природни езера, сливови на реки и акумулации” 
(„Службен весник на РМ” бр. 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17).
Кореспондентната табела е подготвена со упарување на шифрите на производи на НЗШРУ 2018 и НЗШРУ 2011.

ISIC CPC HS SITC

NACE CPA

дејности производи

CN

НКД КПД НЗШРУ

Интегриран систем на класификации по дејности и по производи

светско ниво

ЕУ ниво

национално 
ниво

4

6

4 6

Класификации поврзани со референтните (или изведените) класификации

Класификации поврзани преку структурата

Класификации поврзани со кореспондентни табели

https://www.scribd.com/doc/192306083/Sortna-Lista-2008
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Опфат во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, 
НЗШРУ 2018

Сектор/оддел/група Број на ставки во:

шифра назив сектор оддел  
(2 цифри)

група  
(3 цифри)

класа  
(4 цифри)

кате-
горија  

(5 цифри)

поткате-
горија  

(6 цифри)

НЗШРУ 
шифра 

(10 цифри)

A/А ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ НА 
ШУМАРСТВОТО И РИБОЛОВОТ

1 3 11 35 81 213 687

01 РАСТИТЕЛНИ И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ 
ОД ЛОВ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ

1 6 30 65 171 461

01.1 Едногодишни посеви 1 7 25 72 211

01.2 Повеќегодишни посеви 1 9 19 56 96

01.3 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки 
и корења, резници и расад, мицелиуми на печурки

1 1 1 1 7

01.4 Живи животни, живина и нивни производи 1 8 15 37 79

01.6 Земјоделски и сточарски услуги (освен ветеринарни 
услуги)

1 4 4 4 28

01.7 Лов, траперство и услуги поврзани со нив 1 1 1 1 40

02 ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО И СЕЧЕЊЕ НА ДРВА И 
УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ 

1 4 4 9 15 151

02.1 Шумски дрвjа и услуги за одгледување на шумски дрвjа 1 1 3 4 84

02.2 Сечени дрва, грубо обработени 1 1 1 5 50

02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски дрвjа 1 1 4 5 8

02.4 Помошни услуги во шумарството 1 1 1 1 9

03 РИБИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА РИБАРСТВОТО; 
ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРИ; ПОМОШНИ УСЛУГИ ВО 
РИБАРСТВОТО

1 1 1 7 27 75

03.0 Риби и други производи на рибарството, производи од 
аквакултури, помошни услуги во рибарството

1 1 7 27 75
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Единици мерки во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, 
ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Единица мерка

број број

ефек.час ефективен час

кг килограм

км километар

литар литар

м³ метар кубен

парче парче

парче1) кореспондирано количество потребно за оплодување

ха хектар

Користени кратенки во колоната „Назив“ во Номенклатурата на земјоделски производи, 
производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

др. друго

н.д.м. неспомнати на друго место

сл. слично
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ДЕЛ II

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ВО ШУМАРСТВОТО, 
ЛОВОТ И РИБОЛОВОТ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ
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Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

A/А ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ НА 
ШУМАРСТВОТО И РИБОЛОВОТ

01 РАСТИТЕЛНИ И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, 
ПРОИЗВОДИ ОД ЛОВ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО 
НИВ

01.1 Едногодишни посеви

01.11 Жита (освен ориз), мешункасти посеви и 
маслодајни семиња

01.11.1 Пченица

01.11.11 Тврда пченица 1001.1

01.11.11.10 Тврда пченица

01.11.11.10.01 Тврда пченица, за сеидба кг

01.11.11.10.02 Тврда пченица, за друго кг

01.11.12 Пченица, освен тврда пченица Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -тврда пченица, опфатена во 
01.11.11

1001.9

01.11.12.10 Пченица, обична

01.11.12.10.01 Пченица, обична, за сеидба кг

01.11.12.10.02 Пченица, обична, за друго кг

01.11.12.20 Наполица

01.11.12.20.01 Наполица, за сеидба кг

01.11.12.20.02 Наполица, за друго кг

01.11.12.30 Пир

01.11.12.30.01 Пир, за сеидба кг

01.11.12.30.02 Пир, за друго кг

01.11.2 Пченка

01.11.20 Пченка Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -пченка шеќерка, опфатена во 
01.13.39 
 -фуражна пченка, опфатена во 
01.19.10

1005

01.11.20.10 Пченка, хибридна

01.11.20.10.01 Пченка, хибридна, за сеидба кг

01.11.20.10.02 Пченка, хибридна, за друго кг

01.11.20.20 Пченка, друга

01.11.20.20.01 Пченка, друга, за сеидба кг

01.11.20.20.02 Пченка, друга, за друго кг

01.11.3 Јачмен, `рж и овес

01.11.31 Јачмен 1003

01.11.31.10 Јачмен

01.11.31.10.01 Јачмен, за сеидба кг

01.11.31.10.02 Јачмен, за друго кг

01.11.31.20 Јачмен, пиварски

01.11.31.20.01 Јачмен, пиварски кг

01.11.31.30 Јачмен, добиточен

01.11.31.30.01 Јачмен, добиточен кг

01.11.32 `Рж 1002

01.11.32.10 `Рж

01.11.32.10.01 `Рж, за сеидба кг

01.11.32.10.02 `Рж, за друго кг
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Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.11.33 Овес 1004

01.11.33.10 Овес

01.11.33.10.01 Овес, за сеидба кг

01.11.33.10.02 Овес, за друго кг

01.11.4 Сорго, просо и други жита

01.11.41 Сорго Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -фуражно сорго, опфатено во 
01.19.10 
 -семиња од фуражни растенија, 
опфатени  во 01.19.31 
 -слатко сорго, опфатено во 01.19.39

1007

01.11.41.10 Сорго, хибридно

01.11.41.10.01 Сорго, хибридно, за сеидба кг

01.11.41.10.02 Сорго, хибридно, за друго кг

01.11.41.20 Сорго, друго

01.11.41.20.01 Сорго, друго, за сеидба кг

01.11.41.20.02 Сорго, друго, за друго кг

01.11.42 Просо 1008.2

01.11.42.10 Просо

01.11.42.10.01 Просо, за сеидба кг

01.11.42.10.02 Просо, за друго кг

01.11.43 Тритикале 1008.60

01.11.43.10 Тритикале

01.11.43.10.01 Тритикале кг

01.11.49 Други жита 1008 [.10 + .30 + .40 + .50 + .90]

01.11.49.10 Други жита

01.11.49.10.01 Хелда кг

01.11.49.10.02 Фонио кг

01.11.49.10.03 Киноа кг

01.11.49.10.91 Други жита кг

01.11.5 Слама и плева

01.11.50 Слама и плева Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -неприготвена слама, без оглед  
дали е сечена, мелена, пресувана 
или во форма на пелети 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -чистена, белена или сушена 
слама, опфатена во 01.29.30 
 -брикети од слама, опфатени  во 
16.29.25

1213

01.11.50.10 Слама и плева

01.11.50.10.01 Слама и плева од жита, непреработени 
(вклучувајќи и сечени, мелени, пресувани или во 
форма на пелети)

кг

01.11.6 Мешункаст зеленчук, свеж

01.11.61 Грав, свеж 0708.20

01.11.61.10 Грав, свеж

01.11.61.10.01 Грав, свеж кг
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Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.11.62 Грашок, свеж Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -свеж и добиточен грашок

0708.10

01.11.62.10 Грашок свеж и грашок добиточен

01.11.62.10.01 Грашок, свеж кг

01.11.62.10.02 Грашок, добиточен кг

01.11.69 Друг мешункаст зеленчук, свеж Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -соја, опфатена во 01.11.81

0708.90

01.11.69.10 Друг мешункаст зеленчук, свеж

01.11.69.10.01 Боранија, свежа кг

01.11.69.10.91 Друг мешункаст зеленчук, свеж кг

01.11.7 Мешункаст зеленчук, сушен

01.11.71 Грав, сушен 0713 [.31 + .32 + .33 + .34 + .39]

01.11.71.10 Грав, сушен

01.11.71.10.01 Грав, сушен, за сеидба кг

01.11.71.10.02 Грав, сушен, за друго кг

01.11.72 Боб, сушен 0713.50

01.11.72.10 Боб, сушен

01.11.72.10.01 Боб, сушен, за сеидба кг

01.11.72.10.02 Боб, сушен, за друго кг

01.11.73 Млад грашок (наут), сушен 0713.20

01.11.73.10 Млад грашок (наут), сушен

01.11.73.10.01 Млад грашок (наут), сушен кг

01.11.74 Леќа, сушена 0713.40

01.11.74.10 Леќа, сушена

01.11.74.10.01 Леќа, сушена, за сеидба кг

01.11.74.10.02 Леќа, сушена, за друго кг

01.11.75 Грашок, сушен 0713.10

01.11.75.10 Грашок, сушен

01.11.75.10.01 Грашок, сушен, за сеидба кг

01.11.75.10.02 Грашок, сушен, за друго кг

01.11.76 Cowpea грашок (Vigna unguiculata), сушен 0713.35 

01.11.76.10 Cowpea грашок (Vigna unguiculata), сушен

01.11.76.10.01 Cowpea грашок (Vigna unguiculata), сушен кг

01.11.77 Голубски грашок (Cajanus cajan), сушен 0713.60

01.11.77.10 Голубски грашок (Cajanus cajan), сушен

01.11.77.10.01 Голубски грашок (Cajanus cajan), сушен, за сеидба кг

01.11.77.10.02 Голубски грашок (Cajanus cajan), сушен, за друго кг

01.11.79 Сушен мешункаст зеленчук, н.д.м. Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -соја, опфатена во 01.11.81

0713.90

01.11.79.10 Боранија, сушена

01.11.79.10.01 Боранија, сушена, за сеидба кг

01.11.79.10.02 Боранија, сушена, за друго кг

01.11.79.20 Сушен мешункаст зеленчук, друг

01.11.79.20.01 Сушен мешункаст зеленчук, друг, за сеидба кг

01.11.79.20.02 Сушен мешункаст зеленчук, друг, за друго кг
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Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.11.8 Соја во зрно и кикиритки 
01.11.81 Соја, во зрно Оваа поткатегорија не опфаќа: 

 -пржена соја која се користи 
како замена за кафе, опфатена во 
10.83.12

1201

01.11.81.10 Соја, во зрно
01.11.81.10.01 Соја, во зрно, за сеидба кг
01.11.81.10.02 Соја, во зрно, за друго кг
01.11.82 Кикиритки, во лушпа 1202 [.30 + .41]
01.11.82.10 Кикиритки, во лушпа
01.11.82.10.01 Кикиритки, во лушпа, за сеидба кг
01.11.82.10.02 Кикиритки, во лушпа, за друго кг
01.11.9 Други маслодајни семиња
01.11.91 Семе, од лен 1204
01.11.91.10 Семе, од лен
01.11.91.10.01 Семе, од лен, за сеидба кг
01.11.91.10.02 Семе, од лен, за друго кг
01.11.92 Семе, од синап 1207.50
01.11.92.10 Семе, од синап
01.11.92.10.01 Семе, од синап, за сеидба кг
01.11.92.10.02 Семе, од синап, за друго кг
01.11.93 Семе, од маслодајна репка 1205
01.11.93.10 Семе, од маслодајна репка 
01.11.93.10.01 Семе, од маслодајна репка, за сеидба кг
01.11.93.10.02 Семе, од маслодајна репка, за друго кг
01.11.94 Семе, од сусам 1207.40
01.11.94.10 Семе, од сусам
01.11.94.10.01 Семе, од сусам, за сеидба кг
01.11.94.10.02 Семе, од сусам, за друго кг
01.11.95 Семе, од сончоглед 1206
01.11.95.10 Семе, од сончоглед
01.11.95.10.01 Семе, од сончоглед, за сеидба кг
01.11.95.10.02 Семе, од сончоглед, за друго кг
01.11.96 Семе, од рицинус 1207.30
01.11.96.10 Семе, од рицинус
01.11.96.10.01 Семе, од рицинус кг
01.11.99 Други маслодајни семиња, н.д.м. 1207 [.10 + .60 + .70 + .9]
01.11.99.10 Семе, од афион
01.11.99.10.01 Семе, од афион, за сеидба кг
01.11.99.10.02 Семе, од афион, за друго кг
01.11.99.20 Семе, од коноп
01.11.99.20.01 Семе, од коноп, за сеидба кг
01.11.99.20.02 Семе, од коноп, за друго кг
01.11.99.90 Други маслодајни семиња, н.д.м.
01.11.99.90.01 Други маслодајни семиња, н.д.м. кг
01.12 Ориз, нелупен
01.12.1 Ориз, нелупен
01.12.10 Ориз, нелупен 1006.10
01.12.10.10 Ориз, нелупен
01.12.10.10.01 Ориз, нелупен, за сеидба кг
01.12.10.10.02 Ориз, нелупен, за друго кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.13 Зеленчук, дињи и лубеници, коренест и кртолест 
зеленчук 

01.13.1 Зеленчук во вид на лист или во вид на стебло
01.13.11 Аспарагус 0709.20
01.13.11.10 Аспарагус
01.13.11.10.01 Аспарагус кг
01.13.12 Зелка 0704 [.20 + .90]
01.13.12.10 Зелка, бела и црвена
01.13.12.10.01 Зелка, бела и црвена кг
01.13.12.20 Кељ пупкар
01.13.12.20.01 Кељ пупкар кг
01.13.12.30 Келераба
01.13.12.30.01 Келераба кг
01.13.13 Карфиол и брокула 0704.10
01.13.13.10 Карфиол
01.13.13.10.01 Карфиол кг
01.13.13.20 Брокула
01.13.13.20.01 Брокула кг
01.13.14 Салата (Lactuca sativa) 0705.1
01.13.14.10 Салата (Lactuca sativa)
01.13.14.10.01 Салата, во главици кг
01.13.14.10.02 Салата, друга кг
01.13.15 Цикорија Оваа поткатегорија не опфаќа: 

 -корени од цикорија, опфатени во 
01.28.19

0705.2

01.13.15.10 Цикорија
01.13.15.10.01 Цикорија кг
01.13.16 Спанаќ 0709.70
01.13.16.10 Спанаќ
01.13.16.10.01 Спанаќ кг
01.13.17 Артичоки 0709.91
01.13.17.10 Артичоки
01.13.17.10.01 Артичоки кг
01.13.19 Друг зеленчук, во вид на лист или во вид на 

стебло
Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -магдонос

0709.99 (.10 + .20 + .50 + .90)

01.13.19.10 Друг зеленчук, во вид на лист или во вид на 
стебло

01.13.19.10.01 Магдонос кг
01.13.19.10.02 Блитва кг
01.13.19.10.03 Зеленчук за салата (освен зелена салата Lactuca 

sativa и сладок корен Cichorium spp.)
кг

01.13.19.10.91 Друг зеленчук, во вид на лист или во вид на 
стебло

кг

01.13.2 Дињи и лубеници
01.13.21 Лубеници 0807.11
01.13.21.10 Лубеници
01.13.21.10.01 Лубеници кг
01.13.29 Дињи 0807.19
01.13.29.10 Дињи
01.13.29.10.01 Дињи кг
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Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.13.3 Останат зеленчук 

01.13.31 Феферони и пиперки, свежи (само од родот 
Capsicum)

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -зеленчук од родот Pimenta, 
опфатен во 01.13.39

0709.60

01.13.31.10 Феферони и пиперки, свежи

01.13.31.10.01 Феферони, свежи кг

01.13.31.10.02 Пиперки, свежи кг

01.13.32 Краставици и корнишони 0707

01.13.32.10 Краставици и корнишони

01.13.32.10.01 Краставици кг

01.13.32.10.02 Корнишони кг

01.13.33 Модар патлиџан 0709.30

01.13.33.10 Модар патлиџан

01.13.33.10.01 Модар патлиџан кг

01.13.34 Домати 0702

01.13.34.10 Домати

01.13.34.10.01 Домати кг

01.13.39 Останат зеленчук, н.д.м. Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -тиквички 
 -пченка шеќерка 
 -зеленчук од родот Pimenta 
 -тикви и друг зеленчук, н.д.м. 
Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -свежи лисја од класови на пченка 
шеќерка, за украсување 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -сушени лисја од класови на 
пченка шеќерка, избелени, обоени 
или на друг начин обработени, за 
украсување, опфатени во 02.30.30

0709 [.60 (.95 + .99) + .93 + .99 
(.40 + .60 + .90)]

01.13.39.10 Останат зеленчук, н.д.м.

01.13.39.10.01 Капра кг

01.13.39.10.02 Пченка шеќерка кг

01.13.39.10.03 Тикви кг

01.13.39.10.04 Тиквички кг

01.13.39.10.05 Бамји кг

01.13.39.10.91 Останат зеленчук, н.д.м. кг

01.13.4 Коренест, луковиден и кртолест зеленчук

01.13.41 Моркови и бела репка 0706.10

01.13.41.10 Моркови и бела репка

01.13.41.10.01 Моркови кг

01.13.41.10.02 Бела репка кг

01.13.42 Лук 0703.20

01.13.42.10 Лук

01.13.42.10.01 Лук, за сеидба кг

01.13.42.10.02 Лук, за друго кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.13.43 Кромид Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -кромид и алма 

0703.10

01.13.43.10 Кромид, за сеидба

01.13.43.10.01 Кромид, за сеидба кг

01.13.43.20 Кромид, друг

01.13.43.20.01 Кромид, млад кг

01.13.43.20.02 Кромид, стар кг

01.13.43.20.03 Арпаџик кг

01.13.43.20.04 Алма кг

01.13.44 Праз и други луковидни растенија Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -Јапонски или Велшки кромид и 
праз

0703.90

01.13.44.10 Праз и други луковидни растенија

01.13.44.10.01 Праз и други луковидни растенија, за сеидба кг

01.13.44.10.02 Праз и други луковидни растенија, за друго кг

01.13.49 Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук 
(без висока концентрација на скроб или инулин)

Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -цвекло за салата 
 -ротквици 
 -рен 
 -целер во корен или германски целер 
 -пашканат, слични корени 
соодветни за човечка исхрана, 
н.д.м. 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -целер, освен целер во корен, 
опфатен во 01.13.90

0706.90

01.13.49.10 Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук 
(без висока концентрација на скроб или инулин)

01.13.49.10.01 Цвекло, за салата кг

01.13.49.10.02 Ротквици кг

01.13.49.10.03 Рен кг

01.13.49.10.04 Целер во корен или германски целер кг

01.13.49.10.05 Пашканат кг

01.13.49.10.91 Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук 
(без висока концентрација на скроб или инулин)

кг

01.13.5 Коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со 
висока концентрација на скроб или инулин

01.13.51 Компир 0701

01.13.51.10 Компир

01.13.51.10.01 Компир, за сеидба кг

01.13.51.10.02 Компир, за друго кг

01.13.52 Сладок компир (батат) 0714.20

01.13.52.10 Сладок компир (батат)

01.13.52.10.01 Сладок компир (батат) кг

01.13.53 Маниока 0714.10

01.13.53.10 Маниока

01.13.53.10.01 Маниока кг

01.13.54 Таро 0714.40

01.13.54.10 Таро

01.13.54.10.01 Таро кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.13.59 Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, 
со висока концентрација на скроб или инулин

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -таро, опфатен во 01.13.54

0714 [.30 + .50 + .90]

01.13.59.10 Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со 
висока концентрација на скроб или инулин

01.13.59.10.01 Јам (сладок компир) кг

01.13.59.10.02 Јаутиа кг

01.13.59.10.91 Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со 
висока концентрација на скроб или инулин

кг

01.13.6 Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка

01.13.60 Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -семе од шеќерна репка, опфатено 
во 01.13.72 
 -семе од репка и семе од фуражни 
растенија, опфатени во 01.19.3 
 -семе од зеленчук кој ја изгубил 
способноста за 'ртење, опфатено 
во 01.19.39 

1209.91

01.13.60.10 Семе, од зеленчук во вид на лист или во вид на 
стебло (опфатено во 01.13.1)

01.13.60.10.01 Семе, од аспарагус кг

01.13.60.10.02 Семе, од зелка кг

01.13.60.10.03 Семе, од кељ пупкар кг

01.13.60.10.04 Семе, од келераба кг

01.13.60.10.05 Семе, од карфиол кг

01.13.60.10.06 Семе, од брокула кг

01.13.60.10.07 Семе, од салата (Lactuca sativa) кг

01.13.60.10.08 Семе, од цикорија кг

01.13.60.10.09 Семе, од спанаќ кг

01.13.60.10.10 Семе, од артичоки кг

01.13.60.10.91 Семе, од друг зеленчук во вид на лист или во вид 
на стебло

кг

01.13.60.20 Семе, од дињи и лубеници (опфатено во 01.13.2)

01.13.60.20.01 Семе, од лубеници кг

01.13.60.20.02 Семе, од дињи кг

01.13.60.30 Семе, од останат зеленчук (опфатено во 01.13.3)

01.13.60.30.01 Семе, од феферони кг

01.13.60.30.02 Семе, од пиперки кг

01.13.60.30.03 Семе, од краставици кг

01.13.60.30.04 Семе, од корнишони кг

01.13.60.30.05 Семе, од модар патлиџан кг

01.13.60.30.06 Семе, од домати кг

01.13.60.30.91 Семе, од останат зеленчук кг

01.13.60.40 Семе, од коренест и кртолест зеленчук (опфатено 
во 01.13.41 и 01.13.49)

01.13.60.40.01 Семе, од моркови кг

01.13.60.40.02 Семе, од бела репка кг

01.13.60.40.03 Семе, од цвекло кг

01.13.60.40.91 Семе, од друг коренест и кртолест зеленчук кг

01.13.60.50 Семе, од коренест и кртолест зеленчук, со висока 
концентрација на скроб или инулин

01.13.60.50.01 Семе, од коренест и кртолест зеленчук, со висока 
концентрација на скроб или инулин

кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.13.7 Шеќерна репка и семе од шеќерна репка
01.13.71 Шеќерна репка 1212.91
01.13.71.10 Шеќерна репка
01.13.71.10.01 Шеќерна репка кг
01.13.72 Семе, од шеќерна репка 1209.10
01.13.72.10 Семе, од шеќерна репка
01.13.72.10.01 Семе, од шеќерна репка кг
01.13.8 Печурки и тартуфи
01.13.80 Печурки и тартуфи Оваа поткатегорија не опфаќа: 

 -шумски печурки, вклучувајќи диви 
тартуфи, опфатени во 02.30.40

0709.5

01.13.80.10 Печурки
01.13.80.10.01 Печурки, од родот Agaricus кг
01.13.80.10.02 Лисичарки (Chantarelles) кг
01.13.80.10.03 Капчести печурки кг
01.13.80.10.91 Печурки, други кг
01.13.80.20 Тартуфи
01.13.80.20.01 Тартуфи кг
01.13.9 Зеленчук, свеж, н.д.м.
01.13.90 Зеленчук, свеж, н.д.м. Оваа поткатегорија опфаќа: 

 -анасон, кога се користи како 
зеленчук 
 -целер, освен целер во корен 
 -друг зеленчук, свеж, н.д.м. 
Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -свежа луцерка соодветна за 
човечка исхрана, соја и никулци на 
сончоглед 
 -никулци на грав и фиданки 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -целер во корен, опфатен во 
01.13.49 
 -анасон, кога се користи како 
зачин, опфатен во 01.28.14

0708.20 + 0709.40 + 0709.99.90 + 
1214.90.90

01.13.90.10 Зеленчук, свеж, н.д.м.
01.13.90.10.01 Зеленчук, свеж, н.д.м. кг
01.14 Шеќерна трска
01.14.1 Шеќерна трска
01.14.10 Шеќерна трска 1212.93
01.14.10.10 Шеќерна трска
01.14.10.10.01 Шеќерна трска кг
01.15 Непреработен тутун
01.15.1 Непреработен тутун
01.15.10 Непреработен тутун и семе од тутун Оваа поткатегорија не опфаќа: 

 -оджилен и повторно сушен тутун, 
опфатен во 12.00.12

2401.10 + 1209.99

01.15.10.10 Непреработен тутун
01.15.10.10.01 Тутун, тип „Прилеп” кг
01.15.10.10.02 Тутун, тип „Јака” кг
01.15.10.10.03 Тутун, тип „Џабел” кг
01.15.10.10.91 Тутун, друг кг
01.15.10.20 Семе, од тутун
01.15.10.20.01 Семе, од тутун кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.16 Растенија за производство на растителни влакна

01.16.1 Растенија за производство на растителни влакна

01.16.11 Памук, невлачен или нечешлан Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -семе од памук

1207.2 + 5201 

01.16.11.10 Памук, невлачен или нечешлан

01.16.11.10.01 Памук, невлачен или нечешлан кг

01.16.11.20 Семе, од памук

01.16.11.20.01 Семе, од памук кг

01.16.12 Јута и други ликовидни текстилни влакна, 
сурови или натопени, освен лен, природен 
коноп и рамија

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -лен, природен коноп и рамија, 
опфатени во 01.16.19

5303.10

01.16.12.10 Јута и други ликовидни текстилни влакна, сурови 
или натопени, освен лен, природен коноп и 
рамија

01.16.12.10.01 Јута, сурова или натопена кг

01.16.12.10.91 Други ликовидни текстилни влакна, сурови или 
натопени, освен лен, природен коноп и рамија

кг

01.16.19 Лен, природен коноп и други сурови растенија 
за производство на растителни влакна, н.д.м.

5301.10 + 5302.10 + 5305

01.16.19.10 Лен, природен коноп и други сурови растенија за 
производство на растителни влакна, н.д.м.

01.16.19.10.01 Лен, суров или натопен кг

01.16.19.10.02 Коноп, суров или натопен кг

01.16.19.10.03 Кокосово влакно, сурово или натопено кг

01.16.19.10.04 Абака, сурова или натопена кг

01.16.19.10.05 Рамија, сурова или натопена кг

01.16.19.10.91 Други растенија за производство на растителни 
влакна, сурови или натопени, н.д.м.

кг

01.19 Други едногодишни растенија

01.19.1 Фуражни растенија

01.19.10 Фуражни растенија Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -шведска репка, блитва, фуражни 
корени, детелина, луцерка (alfalfa), 
еспарзета, фуражна пченка и други 
треви, добиточен кељ и слични 
производи за добиточна храна 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -добиточен грашок, опфатен во 
01.11.62 
 -пелети и подготвена добиточна 
храна, опфатени во 10.91

1214.90

01.19.10.10 Фуражни коренести растенија

01.19.10.10.01 Фуражна репка кг

01.19.10.10.91 Други фуражни коренести растенија кг

01.19.10.20 Граор

01.19.10.20.01 Граор, зелена маса кг

01.19.10.20.02 Граор, сено кг

01.19.10.30 Луцерка (alfalfa)

01.19.10.30.01 Луцерка (alfalfa), зелена маса кг

01.19.10.30.02 Луцерка (alfalfa), сено кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.19.10.40 Еспарзета

01.19.10.40.01 Еспарзета, зелена маса кг

01.19.10.40.02 Еспарзета, сено кг

01.19.10.50 Детелина

01.19.10.50.01 Детелина, зелена маса кг

01.19.10.50.02 Детелина, сено кг

01.19.10.60 Лупина

01.19.10.60.01 Лупина, зелена маса кг

01.19.10.60.02 Лупина, сено кг

01.19.10.70 Фуражна блитва, кељ и слични производи за 
добиточна храна

01.19.10.70.01 Фуражна блитва, кељ и слични производи за 
добиточна храна, зелена маса

кг

01.19.10.70.02 Фуражна блитва, кељ и слични производи за 
добиточна храна, сено

кг

01.19.10.80 Фуражна пченка и слични производи за 
добиточна храна

01.19.10.80.01 Фуражна пченка кг

01.19.10.80.91 Други слични производи за добиточна храна кг

01.19.10.90 Сено

01.19.10.90.01 Сено, од природни ливади кг

01.19.10.90.02 Сено, од вештачки пасишта кг

01.19.10.90.03 Сено, од ораници кг

01.19.10.90.91 Сено, од друго кг

01.19.2 Сечено цвеќе и цветни пупки; семе од цвеќиња

01.19.21 Сечено цвеќе и цветни пупки Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -букети, венци, цветни корпи и 
слични аранжмани кои содржат 
цвеќе или цветни пупки (на пр., 
китки цвеќе, цвеќе за ревери) 
 -сечени гранки од дрвја и грмушки 
со цветови или цветни пупки (на 
пр., гранки од врба со цветни пупки 
или цветови, сончоглед) 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -гранки од врба без цветни пупки 
или цветови, опфатени во 01.29.30 
 -листови, гранки и други делови 
на самоникнати растенија, без 
цветови или цветни пупки, 
соодветни за декоративно 
украсување, опфатени во 02.30.30

0603

01.19.21.10 Сечено цвеќе и цветни пупки

01.19.21.10.01 Сечено цвеќе и цветни пупки парче

01.19.22 Семе, од цвеќиња Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -семе од сладок грашок (од родот 
Lathyrus odoratus)

1209.30

01.19.22.10 Семе, од цвеќиња

01.19.22.10.01 Семе, од цвеќиња кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.19.3 Семиња од репка, семиња од фуражни 
растенија; други сурови растителни материи

01.19.31 Семиња од репка (освен семиња од шеќерна 
репка) и семиња од фуражни растенија

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -семиња од шеќерна репка, 
опфатени во 01.13.72 

1209.2

01.19.31.10 Семе, од фуражни коренести растенија

01.19.31.10.01 Семе, од фуражна репка кг

01.19.31.10.91 Семе, од други фуражни коренести растенија кг

01.19.31.20 Семе, од граор

01.19.31.20.01 Семе, од граор кг

01.19.31.30 Семе, од луцерка (alfalfa)

01.19.31.30.01 Семе, од луцерка (alfalfa) кг

01.19.31.40 Семе, од еспарзета

01.19.31.40.01 Семе, од еспарзета кг

01.19.31.50 Семе, од детелина

01.19.31.50.01 Семе, од детелина кг

01.19.31.60 Семе, од лупина

01.19.31.60.01 Семе, од лупина кг

01.19.31.70 Семе, од фуражна блитва, кељ и слични 
производи за добиточна храна

01.19.31.70.01 Семе, од фуражна блитва, кељ и слични 
производи за добиточна храна

кг

01.19.31.80 Семе, од фуражна пченка и слични производи за 
добиточна храна

01.19.31.80.01 Семе, од фуражна пченка кг

01.19.31.80.91 Семе, од други слични производи за добиточна 
храна

кг

01.19.39 Други сурови растителни материи, н.д.м. Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -слатко сорго 
 -полен (топчиња од полен), 
односно мали пелети кои содржат 
полен собран од пчели, формирани 
од нектар, мед и плунка од пчели 
 -семе од зеленчук кој ја изгубил 
способноста за `ртење 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -корени од цикорија, опфатени во 
01.28.19 
 -полен добиен со механичка 
постапка, класификуван како дел 
од растението од кое потекнува 
(на пр., полен од растенија кои 
првенствено се користат во 
парфимеријата, фармацијата и сл.), 
опфатен во 01.28.30 
 -сушен екстракт на полен добиен 
со екстракција со растворувачи, 
опфатен во 10.89.15 

1212.99.95

01.19.39.10 Други сурови растителни материи, н.д.м.

01.19.39.10.01 Други сурови растителни материи, н.д.м. кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.2 Повеќегодишни посеви

01.21 Грозје

01.21.1 Грозје

01.21.11 Трпезно грозје 0806.10.10

01.21.11.10 Трпезно грозје

01.21.11.10.01 Трпезно грозје, од плантажи кг

01.21.11.10.02 Трпезно грозје, од лозови насади кг

01.21.12 Друго грозје, свежо 0806.10.90

01.21.12.10 Винско грозје

01.21.12.10.01 Винско грозје, од плантажи кг

01.21.12.10.02 Винско грозје, од лозови насади кг

01.21.12.90 Грозје, друго

01.21.12.90.01 Грозје, друго, од плантажи кг

01.21.12.90.02 Грозје, друго, од лозови насади кг

01.22 Тропско и суптропско овошје

01.22.1 Тропско и суптропско овошје

01.22.11 Авокадо 0804.40

01.22.11.10 Авокадо

01.22.11.10.01 Авокадо кг

01.22.12 Банани 0803.10.10 + 0803.90.10

01.22.12.10 Банани

01.22.12.10.01 Банани кг

01.22.13 Урми 0804.10

01.22.13.10 Урми

01.22.13.10.01 Урми кг

01.22.14 Смокви Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -кактус-крушки, опфатени во 
01.25.90

0804.20.10

01.22.14.10 Смокви

01.22.14.10.01 Смокви кг

01.22.19 Друго тропско и суптропско овошје 0804 [.30 + .50] + 0807.20 + 
0810.60 + 0810.90.75

01.22.19.10 Друго тропско и суптропско овошје

01.22.19.10.01 Друго тропско и суптропско овошје кг

01.23 Агруми

01.23.1 Агруми

01.23.11 Помело и грејпфрут 0805.40

01.23.11.10 Помело и грејпфрут

01.23.11.10.01 Помело кг

01.23.11.10.02 Грејпфрут кг

01.23.12 Лимони 0805.50

01.23.12.10 Лимони

01.23.12.10.01 Лимони кг

01.23.13 Портокали 0805.10

01.23.13.10 Портокали

01.23.13.10.01 Портокали кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.23.14 Тангерини, мандарини и клементини 0805.20
01.23.14.10 Тангерини, мандарини и клементини
01.23.14.10.01 Тангерини кг
01.23.14.10.02 Мандарини кг
01.23.14.10.03 Клементини кг
01.23.19 Други агруми 0805.90
01.23.19.10 Други агруми
01.23.19.10.01 Други агруми кг
01.24 Јаболчесто и коскесто овошје
01.24.1 Јаболка
01.24.10 Јаболка 0808.10
01.24.10.10 Јаболка
01.24.10.10.01 Јаболка кг
01.24.2 Останато јаболчесто и коскесто овошје
01.24.21 Круши 0808.30 
01.24.21.10 Круши
01.24.21.10.01 Круши кг
01.24.22 Дуњи 0808.40
01.24.22.10 Дуњи
01.24.22.10.01 Дуњи кг
01.24.23 Кајсии 0809.10
01.24.23.10 Кајсии
01.24.23.10.01 Кајсии кг
01.24.24 Цреши 0809.2
01.24.24.10 Цреши и вишни
01.24.24.10.01 Цреши кг
01.24.24.10.02 Вишни кг
01.24.25 Праски 0809.30.90
01.24.25.10 Праски
01.24.25.10.01 Праски кг
01.24.26 Нектарини 0809.30.10
01.24.26.10 Нектарини
01.24.26.10.01 Нектарини (праски без мов) кг
01.24.27 Сливи 0809.40.05
01.24.27.10 Сливи
01.24.27.10.01 Сливи, модри кг
01.24.27.10.91 Сливи, други кг
01.24.28 Трнинки 0809.40.90
01.24.28.10 Трнинки
01.24.28.10.01 Трнинки кг
01.24.29 Останато јаболчесто и коскесто овошје, н.д.м. 0810.90.20
01.24.29.10 Останато јаболчесто и коскесто овошје, н.д.м.
01.24.29.10.01 Останато јаболчесто и коскесто овошје, н.д.м. (на 

пр., тамаринки, Sapodillo сливи, рајско овошје, 
карамбола, питаја и сл.)

кг

01.25 Јагодесто, јаткасто и друго овошје
01.25.1 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium
01.25.11 Киви 0810.50
01.25.11.10 Киви
01.25.11.10.01 Киви кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.25.12 Малини 0810.20
01.25.12.10 Малини, капини и црници (дудинки)
01.25.12.10.01 Малини кг
01.25.12.10.02 Капини кг
01.25.12.10.03 Црници (дудинки) кг
01.25.13 Јагоди 0810.10
01.25.13.10 Јагоди
01.25.13.10.01 Јагоди кг
01.25.19 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, 

н.д.м.
Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -брусница, боровинка, крупна 
боровинка, северноамериканска 
боровинка и други видови 
боровинки 
 -рибизли и огрозд

0810 [.30 + .40]

01.25.19.10 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, 
н.д.м.

01.25.19.10.01 Брусница кг
01.25.19.10.02 Боровинки кг
01.25.19.10.03 Рибизли кг
01.25.19.10.04 Огрозд кг
01.25.19.10.91 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, 

н.д.м.
кг

01.25.2 Семиња, од овошје
01.25.20 Семиња, од овошје Оваа поткатегорија, исто така, 

опфаќа: 
 -семиња на украсни дрвја или 
дрвја за украсување на паркови, 
градини и улици 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
-семиња од рокчиња, нелупени, 
некршени и немелени, опфатени 
во 01.25.90

1209.99.9 + 1212.99.49

01.25.20.10 Семиња, од овошје
01.25.20.10.01 Семиња, од овошјe кг
01.25.3 Јаткасто овошје (освен неодгледувано јаткасто 

овошје соодветно за човечка исхрана, кикиритки 
и кокос)

01.25.31 Бадеми 0802.11
01.25.31.10 Бадеми
01.25.31.10.01 Бадеми, нелупени кг
01.25.31.10.02 Бадеми, лупени кг
01.25.32 Костени 0802.41
01.25.32.10 Костени
01.25.32.10.01 Костени, нелупени кг
01.25.32.10.02 Костени, лупени кг
01.25.33 Лешници 0802.21
01.25.33.10 Лешници
01.25.33.10.01 Лешници, нелупени кг
01.25.33.10.02 Лешници, лупени кг
01.25.34 Ф`стаци 0802.51
01.25.34.10 Ф`стаци
01.25.34.10.01 Ф`стаци, нелупени кг
01.25.34.10.02 Ф`стаци, лупени кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.25.35 Ореви 0802.31
01.25.35.10 Ореви
01.25.35.10.01 Ореви, нелупени кг
01.25.35.10.02 Ореви, лупени кг
01.25.39 Друго јаткасто овошје (освен неодгледувано 

јаткасто овошје, соодветно за човечка исхрана, 
кикиритки и кокос)

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -кикиритки во лушпа, опфатени во 
01.11.82 
 -кокосови ореви, опфатени во 
01.26.20 
 -самоникнати плодови соодветни 
за човечка исхрана, опфатени во 
02.30.40 
 -кикирики, лупени, опфатени во 
10.39.25

0801 [.21 + .31] + 0802 [.61 + .70 
+ .80 + .90]

01.25.39.10 Друго јаткасто овошје (освен неодгледувано 
јаткасто овошје, соодветно за човечка исхрана, 
кикиритки и кокос)

01.25.39.10.01 Друго јаткасто овошје (на пр., бразилски, 
индиски, макадамија, кола, арека ореви и сл.), 
нелупени

кг

01.25.39.10.02 Друго јаткасто овошје (на пр., бразилски, 
индиски, макадамија, кола, арека ореви и сл.), 
лупени

кг

01.25.9 Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м.
01.25.90 Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м. Оваа поткатегорија, исто така, 

опфаќа:  
 -јапонско јаболко 
 -кактус-крушки 
 -калинки

0810.70 + 0810.90.75 + 1212.92 + 
1212.99.41 

01.25.90.10 Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м.

01.25.90.10.01 Јапонско јаболко кг

01.25.90.10.02 Калинки кг

01.25.90.10.03 Мушмули кг

01.25.90.10.04 Шипки кг

01.25.90.10.05 Дренки кг

01.25.90.10.06 Аронија кг

01.25.90.10.91 Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м. кг

01.26 Маслодајни плодови

01.26.1 Маслинки

01.26.11 Трпезни маслинки 0709.92.10

01.26.11.10 Трпезни маслинки

01.26.11.10.01 Трпезни маслинки кг

01.26.12 Маслинки, за производство на маслиново масло 0709.92.90

01.26.12.10 Маслинки, за производство на маслиново масло

01.26.12.10.01 Маслинки, за производство на маслиново масло кг

01.26.2 Кокосови ореви

01.26.20 Кокосови ореви 0801.1

01.26.20.10 Кокосови ореви

01.26.20.10.01 Кокосови ореви кг

01.26.9 Други маслодајни плодови

01.26.90 Други маслодајни плодови 1203

01.26.90.10 Други маслодајни плодови

01.26.90.10.01 Копра кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.27 Растенија за подготвување пијалаци

01.27.1 Растенија за подготвување пијалаци

01.27.11 Кафе, во зрно, непржено 0901.11

01.27.11.10 Кафе, во зрно, непржено

01.27.11.10.01 Кафе, во зрно, непржено кг

01.27.12 Чај, во листови 0902 [.20 + .40]

01.27.12.10 Чај, во листови

01.27.12.10.01 Чај, во листови кг

01.27.13 Мате-чај, во листови 0903

01.27.13.10 Мате-чај, во листови

01.27.13.10.01 Мате-чај, во листови кг

01.27.14 Какао, во зрно 1801

01.27.14.10 Какао, во зрно

01.27.14.10.01 Какао, во зрно кг

01.28 Зачински, ароматични и лековити растенија и 
растенија за употреба во фармацијата

01.28.1 Зачини, непреработени

01.28.11 Бибер (црн пипер), непреработен 0904.11

01.28.11.10 Бибер (црн пипер), непреработен

01.28.11.10.01 Бибер (црн пипер), непреработен кг

01.28.12 Феферони и пиперки, суви (само од родот 
Capsicum), непреработени

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -непреработени зачини од родот 
Pimenta, опфатени во 01.28.19

0904.21

01.28.12.10 Феферони и пиперки, суви (само од родот 
Capsicum), непреработени

01.28.12.10.01 Феферони и пиперки, суви (само од родот 
Capsicum), непреработени

кг

01.28.13 Мускатно оревче, мацис и кардамом, 
непреработени

0908 [.11 + .21 + .31]

01.28.13.10 Мускатно оревче, мацис и кардамом, 
непреработени

01.28.13.10.01 Мускатно оревче, мацис и кардамом, 
непреработени

кг

01.28.14 Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким 
и бобинки од смрека, непреработени

0909 [.21 + .31 + .61]

01.28.14.10 Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким и 
бобинки од смрека, непреработени

01.28.14.10.01 Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким и 
бобинки од смрека, непреработени

кг

01.28.15 Цимет, непреработен 0906.1

01.28.15.10 Цимет, непреработен

01.28.15.10.01 Цимет, непреработен кг

01.28.16 Каранфилче (цели петелки), непреработено 0907.10

01.28.16.10 Каранфилче (цели петелки), непреработено

01.28.16.10.01 Каранфилче (цели петелки), непреработено кг

01.28.17 Ѓумбир, сув и непреработен 0910.11

01.28.17.10 Ѓумбир, сув и непреработен

01.28.17.10.01 Ѓумбир, сув и непреработен кг

01.28.18 Ванила, непреработена 0905.10

01.28.18.10 Ванила, непреработена

01.28.18.10.01 Ванила, непреработена кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.28.19 Други зачини, непреработени Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -корени од цикорија 
 -непреработени зачини од родот 
Pimenta 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -пржена цикорија и други пржени 
замени за кафе, опфатени во 
10.83.12

0904.21.90 + 0910 [.20.10 + .30 
+ .91 (.05 + .10) + .99 (.10 + .31 
+ .33 + .50 + .91)] + 1212 [.94 + 
.99.95]

01.28.19.10 Други зачини, непреработени
01.28.19.10.01 Цикорија (само корен), непреработена кг
01.28.19.10.02 Шафран, непреработен кг
01.28.19.10.03 Куркума, непреработена кг
01.28.19.10.04 Кари, непреработено кг
01.28.19.10.05 Мајчина душица, непреработена кг
01.28.19.10.06 Ловоров лист, непреработен кг
01.28.19.10.91 Други зачини, непреработени кг
01.28.2 Хмељ
01.28.20 Хмељ 1210
01.28.20.10 Хмељ, свеж или сушен вклучувајќи кршен или 

мелен
01.28.20.10.01 Хмељ, свеж или сушен вклучувајќи кршен или 

мелен
кг

01.28.3 Растенија кои првенствено се употребуваат во 
парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, 
фунгициди и за слична намена

01.28.30 Растенија кои првенствено се употребуваат во 
парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, 
фунгициди и за слична намена

Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -полен добиен со механичка 
обработка на растенија 
 -слама и лушпи од камилица 
 -сушени лисја на глуварче 
 -сушен киселец (Rumex acetosa) 
 -сушена поточарка

1211

01.28.30.10 Растенија кои првенствено се употребуваат во 
парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, 
фунгициди и за слична намена

01.28.30.10.01 Камилица кг
01.28.30.10.02 Глуварче, лисја кг
01.28.30.10.03 Киселец (Rumex acetosa) кг
01.28.30.10.04 Поточарка кг
01.28.30.10.05 Гинсенг, корен кг
01.28.30.10.06 Кока растение, лисја кг
01.28.30.10.07 Афионова слама кг
01.28.30.10.91 Други растенија кои се употребуваат во 

парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, 
фунгициди и сл.

кг

01.29 Останати повеќегодишни посеви
01.29.1 Природен каучук
01.29.10 Природен каучук 4001 [.10 + .2]
01.29.10.10 Природен каучук
01.29.10.10.01 Природен каучук кг
01.29.2 Новогодишни дрва, сечени
01.29.20 Новогодишни дрва, сечени 0604.20.20
01.29.20.10 Новогодишни дрва, сечени
01.29.20.10.01 Новогодишни дрва, сечени парче
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.29.3 Растителни материи кои првенствено се 
употребуваат во плетарството или за полнење, 
за тапацирање или за боење и штавење

01.29.30 Растителни материи кои првенствено се 
употребуваат во плетарството или за полнење, 
за тапацирање или за боење и штавење

Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -стебленца и листови од 
сончоглед, остатоци без цветови 
 -свежи гранки од врба без цветови 
и цветни пупки 
 -исчистена, избелена или 
бојадисана слама 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -неприготвена слама, без оглед  
дали е сечена, мелена, пресувана 
или во форма на пелети, опфатена 
во 01.11.50

1401 + 1404.90

01.29.30.10 Растителни материи кои првенствено се 
употребуваат во плетарството или за полнење, за 
тапацирање или за боење и штавење

01.29.30.10.01 Растителни материи кои се употребуваат во 
плетарството или за полнење, за тапацирање или 
за боење и штавење

кг

01.3 Материјали за расад: живи растенија, луковици, 
грутки и корења, резници и расад, мицелиум на 
печурки

01.30 Материјали за расад: живи растенија, луковици, 
грутки и корења, резници и расад, мицелиум на 
печурки

01.30.1 Материјали за расад: живи растенија, луковици, 
грутки и грутчести корења, резници и калеми; 
мицелиум на печурки

01.30.10 Материјали за расад: живи растенија, луковици, 
грутки и грутчести корења, резници и калеми; 
мицелиум на печурки

Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -супстракт (подлога) за 
одгледување печурки со посеан 
мицелиум  
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -растенија за производство на 
семиња, опфатени во соодветни 
поткатегории од групите 01.1 и 01.2 
 -резници од дрвја и шумски 
грмушки, опфатени во 02.10.11 
 -услуги на шумски расадници, 
опфатени во 02.10.20 
 -шумски дрвја, опфатени во 
02.10.30 
 -супстракт (подлога) за 
одгледување печурки без посеан 
мицелиум, опфатен во 20.15.80

0601 + 0602 [.10 + .20 + .30 + .40 
+ .90 (.10 + .20 + .30 + .45 + .49 + 
.50 + .70 + .9)]

01.30.10.10 Материјали за расади: живи растенија

01.30.10.10.01 Садници за зеленчукови растенија (вклучувајќи и 
садници за јагоди, дињи и лубеници)

парче

01.30.10.10.02 Лозови садници (резници и калеми) парче

01.30.10.10.03 Овошни садници (резници и калеми) парче

01.30.10.10.91 Садници за други растенија парче
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.30.10.20 Материјали за расади: луковици, грутки и 
грутчести корења, резници и калеми

01.30.10.20.01 Луковици, грутки и грутчести корења, резници и 
калеми, во вегетација или цвет

парче

01.30.10.20.02 Луковици, грутки и грутчести корења, резници и 
калеми, за садење

парче

01.30.10.30 Материјали за расади: мицелиум на печурки

01.30.10.30.01 Мицелиум на печурки кг

01.4 Живи животни, живина и нивни производи

01.41 Млечни крави, живи и непреработено кравјо 
млеко

01.41.1 Млечни крави, живи

01.41.10 Млечни крави, живи 0102 [.21 (.10 + .30) + .29 (.5 + 
.6)]

01.41.10.10 Говеда, од 1 до 2 години, женски

01.41.10.10.01 Говеда, од 1 до 2 години, женски, за колење број; кг

01.41.10.10.91 Говеда, од 1 до 2 години, женски, за друго број; кг

01.41.10.20 Говеда, над 2 години, женски

01.41.10.20.01 Јуници, за колење број; кг

01.41.10.20.09 Јуници, за друго број; кг

01.41.10.20.11 Крави, млечни број; кг

01.41.10.20.19 Крави, за друго број; кг

01.41.2 Непреработено кравјо млеко

01.41.20 Непреработено кравјо млеко Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -непреработено биволско млеко

0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]

01.41.20.10 Непреработено кравјо млеко

01.41.20.10.01 Непреработено кравјо млеко литар

01.42 Други говеда и биволи, живи и нивна сперма

01.42.1 Други говеда и биволи, живи

01.42.11 Други говеда и биволи, освен телиња, живи Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -животни од подродот Bovinea, 
домашни или диви, без оглед на 
тоа за што се употребуваат, н.д.м. и 
волови (Ovibos moschatus) 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -телиња од говеда и биволи, живи, 
опфатени во 01.42.12

0102 [.21.90 + .29 (.05 + .91 + .99) 
+ .31 + .39 (.10 + .90) + .90]

01.42.11.10 Говеда, од 1 до 2 години, машки

01.42.11.10.01 Говеда, од 1 до 2 години, машки број; кг

01.42.11.20 Говеда, над 2 години, машки

01.42.11.20.01 Говеда, над 2 години, машки, волови број; кг

01.42.11.20.02 Говеда, над 2 години, машки, бикови број; кг

01.42.12 Телиња од говеда и биволи, живи 0102.29 (.10 + .21 + .29 + .41 + 
.49)

01.42.12.10 Телиња, за колење

01.42.12.10.01 Телиња, за колење број; кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.42.12.20 Телиња, други

01.42.12.20.01 Телиња, други, машки број; кг

01.42.12.20.02 Телиња, други, женски број; кг

01.42.2 Сперма, од говеда и биволи

01.42.20 Сперма, од говеда и биволи 0511.10

01.42.20.10 Сперма, од говеда и биволи

01.42.20.10.01 Сперма, од говеда и биволи парче¹⁾

01.43 Коњи и други сродни животни, живи

01.43.1 Коњи и други сродни животни, живи

01.43.11 Коњи, живи Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -сперма од пастуви 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -вкрстени видови од кобила и 
зебра, опфатени во 01.49.19

0101[.21 + .29] + 0511.99.85

01.43.11.10 Коњи

01.43.11.10.01 Коњи, за приплод број; кг

01.43.11.10.02 Коњи, за работа број; кг

01.43.11.10.03 Коњи, за колење број; кг

01.43.11.20 Сперма, од пастуви

01.43.11.20.01 Сперма, од пастуви парче¹⁾

01.43.12 Магариња, мулиња и мазги, живи 0101[.30 + .90] + 0511.99.85

01.43.12.10 Магариња, мулиња и мазги

01.43.12.10.01 Магариња број; кг

01.43.12.10.02 Мулиња број; кг

01.43.12.10.03 Мазги број; кг

01.43.12.20 Спермa, од магариња

01.43.12.20.01 Сперма, од магариња парче1)

01.44 Камили и други животни од родот на камили, 
живи

01.44.1 Камили и други животни од родот на камили, 
живи

01.44.10 Камили и други животни од родот на камили, 
живи

Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -камили, лами и други животни од 
родот Camelidae 
Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -сперма од животни од родот на 
Camelidae

106 [.13 + .19] + 0511.99.85

01.44.10.10 Камили и други животни од родот на камили

01.44.10.10.01 Камили и други животни од родот на камили број; кг

01.45 Овци и кози, живи; непреработено млеко и 
стрижена волна од овци и кози

01.45.1 Овци и кози, живи

01.45.11 Овци, живи Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -сперма од овни

0104.10 + 0511.99.85 

01.45.11.10 Јагниња и шилежиња, до 1 година

01.45.11.10.01 Јагниња и шилежиња, до 1 година број; кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.45.11.20 Овци

01.45.11.20.01 Овци, за приплод број; кг

01.45.11.20.02 Овци, молзни број; кг

01.45.11.20.91 Овци, за друго број; кг

01.45.11.30 Овни

01.45.11.30.01 Овни број; кг

01.45.11.40 Сперма, од овни

01.45.11.40.01 Сперма, од овни парче1)

01.45.12 Кози, живи Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -сперма од јарци 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -дивокози, дивокози рупикапра 
(Rupicapra rupicapra), кози-
антилопи (Caprinae), опфатени во 
01.49.19

0104.20 + 0511.99.85 

01.45.12.10 Јариња

01.45.12.10.01 Јариња број; кг

01.45.12.20 Кози

01.45.12.20.01 Кози, за приплод број; кг

01.45.12.20.02 Кози, молзни број; кг

01.45.12.20.91 Кози, за друго број; кг

01.45.12.30 Јарци

01.45.12.30.01 Јарци број; кг

01.45.12.40 Сперма, од јарци

01.45.12.40.01 Сперма, од јарци парче1)

01.45.2 Непреработено овчо и козјо млеко

01.45.21 Непреработено овчо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]

01.45.21.10 Непреработено овчо млеко

01.45.21.10.01 Непреработено овчо млеко литар

01.45.22 Непреработено козјо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]

01.45.22.10 Непреработено козјо млеко 

01.45.22.10.01 Непреработено козјо млеко литар

01.45.3 Стрижена волна, од овци и кози, масна; 
вклучувајќи и волна перена на животните

01.45.30 Стрижена волна, од овци и кози, масна; 
вклучувајќи и волна перена на животните

Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -стрижена перена волна 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -скубена волна, масна, вклучувајќи 
влачена перена волна, опфатена во 
10.11.41

5101.11 

01.45.30.10 Стрижена волна, од овци, масна; вклучувајќи и 
волна перена на животните

01.45.30.10.01 Стрижена волна, од овци, масна; вклучувајќи и 
волна перена на животните

кг

01.46 Свињи, живи

01.46.1 Свињи, живи

01.46.10 Свињи, живи Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -сперма од диви свињи

0103 + 0511.99.85

01.46.10.10 Прасиња

01.46.10.10.01 Прасиња, со маса до 20 кг број; кг

01.46.10.10.02 Прасиња, со маса од 21 до 50 кг број; кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.46.10.20 Свињи, за гоење

01.46.10.20.01 Свињи, за гоење од 51 до 80 кг број; кг

01.46.10.20.02 Свињи, за гоење од 81 до 110 кг број; кг

01.46.10.20.03 Свињи, за гоење над 110 кг број; кг

01.46.10.30 Свињи, за приплод

01.46.10.30.01 Назимки број; кг

01.46.10.30.02 Спрасни назимки број; кг

01.46.10.30.03 Маторици број; кг

01.46.10.30.04 Нерези број; кг

01.47 Живина, жива и јајца

01.47.1 Живина, жива

01.47.11 Кокошки, живи 0105 [.11 + .94]

01.47.11.10 Пилиња и бројлери

01.47.11.10.01 Пилиња, со маса до 185 грама број; кг

01.47.11.10.02 Бројлери (пилиња со маса над 185 грама) број; кг

01.47.11.20 Кокошки и петли 

01.47.11.20.01 Кокошки, несилки број; кг

01.47.11.20.02 Петли број; кг

01.47.12 Мисирки, живи Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -диви мисирки, опфатени во 
01.49.12

0105 [.12 + .99.30]

01.47.12.10 Мисирки

01.47.12.10.01 Мисирки број; кг

01.47.13 Гуски, живи Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -диви гуски, опфатени во 01.49.12

0105 [.14 + .99.20]

01.47.13.10 Гуски

01.47.13.10.01 Гуски број; кг

01.47.14 Пајки и морки, живи Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -диви патки, опфатени во 01.49.12

0105 [.13 + .15 + .99 (.10 + .50)]

01.47.14.10 Пајки и морки

01.47.14.10.01 Пајки и морки број; кг

01.47.2 Јајца во лушпа, свежи

01.47.21 Јајца, од кокошка, во лушпа, свежи 0407.21

01.47.21.10 Јајца, од кокошка, во лушпа, свежи

01.47.21.10.01 Јајца, од кокошка, во лушпа, свежи број; кг

01.47.22 Јајца, од друга живина, во лушпа, свежи 0407.29 

01.47.22.10 Јајца, од друга живина, во лушпа, свежи

01.47.22.10.01 Јајца, од друга живина, во лушпа, свежи број; кг

01.47.23 Јајца, од кокошки, за насад 0407.11 

01.47.23.10 Јајца, од кокошки, за насад

01.47.23.10.01 Јајца, од кокошки, за насад број; кг

01.47.24 Јајца, од друга живина, за насад 0407.19 

01.47.24.10 Јајца, од друга живина, за насад

01.47.24.10.01 Јајца, од друга живина, за насад број; кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.49 Други домашни животни и производи од 
домашни животни

01.49.1 Други домашни животни, живи

01.49.11 Домашни зајаци, живи 0106.14.10

01.49.11.10 Домашни зајаци

01.49.11.10.01 Домашни зајаци број

01.49.12 Домашни птици, н.д.м., живи Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -птици од родот Columbidae, диви 
или домашни 
 -диви мисирки, патки и гуски

0106.3

01.49.12.10 Домашни птици, н.д.м.

01.49.12.10.01 Домашни птици, н.д.м. број

01.49.13 Домашни влекачи (вклучувајќи и змии и желки), 
живи

Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -змии и желки 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -водни влекачи (морски или 
слатководни), опфатени во 03.00.69

0106.20

01.49.13.10 Домашни влекачи (вклучувајќи и змии и желки)

01.49.13.10.01 Домашни влекачи (вклучувајќи и змии и желки) број

01.49.19 Други домашни животни, н.д.м., живи Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -ирваси 
 -животни со крзно (освен домашни 
зајаци) 
 -пчели и други инсекти 
 -вкрстени видови од кобила и 
зебра 
 -мачки, кучиња и други домашни 
миленици 
 -разновидни домашни животни, 
н.д.м. 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -жаби, крокодили и водни 
инсекти (морски или слатководни), 
опфатени во 03.00.69

0106 [.11 + .14.90 + .19 + .41 + 
.49 + .90]

01.49.19.10 Други домашни животни, н.д.м.

01.49.19.10.01 Пчели број

01.49.19.10.91 Други домашни животни, н.д.м. број

01.49.2 Други производи од домашни животни

01.49.21 Природен мед Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -мешавина од природен и 
вештачки мед, опфатена во 
10.62.13

0409

01.49.21.10 Природен мед

01.49.21.10.01 Природен мед кг

01.49.22 Непреработено млеко, н.д.м. Оваа поткатегорија не опфаќа:  
-непреработено млеко од говеда и 
биволи, опфатено во 01.41.20

0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99) + 
.40.90 + .50.19]

01.49.22.10 Непреработено млеко, н.д.м.

01.49.22.10.01 Непреработено млеко, н.д.м. литар
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.49.23 Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура, освен морски полжави

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -морски полжави, опфатени во 
03.00.42, 03.00.44

0307.60.90

01.49.23.10 Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура, освен морски полжави

01.49.23.10.01 Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура, освен морски полжави

кг

01.49.24 Производи од домашни животни, соодветни за 
човечка исхрана, н.д.м.

0410

01.49.24.10 Производи од домашни животни, соодветни за 
човечка исхрана, н.д.м.

01.49.24.10.01 Производи од домашни животни, соодветни за 
човечка исхрана, н.д.м.

кг

01.49.25 Кокони на свилени буби, погодни за одмотување 5001

01.49.25.10 Кокони на свилени буби, погодни за одмотување

01.49.25.10.01 Кокони на свилени буби, погодни за одмотување кг

01.49.26 Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани 
или нерафинирани, обоени или необоени

1521.90

01.49.26.10 Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани 
или нерафинирани, обоени или необоени

01.49.26.10.01 Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани 
или нерафинирани, обоени или необоени

кг

01.49.27 Животински ембриони, за репродукција Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -сперма од пастуви, опфатена во 
01.43.11 
 -сперма од овни, опфатена во 
01.45.11 
 -сперма од јарци, опфатена во 
01.45.12 
 -сперма од диви свињи, опфатена 
во 01.46.10

0511.99.85

01.49.27.10 Животински ембриони, за репродукција

01.49.27.10.01 Животински ембриони, за репродукција кг

01.49.28 Производи од домашни животни, несоодветни 
за човечка исхрана, н.д.м.

Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -фини или груби животински 
влакна, невлачени и нечешлани

5102

01.49.28.10 Производи од домашни животни, несоодветни за 
човечка исхрана, н.д.м.

01.49.28.10.01 Производи од домашни животни, несоодветни за 
човечка исхрана, н.д.м.

кг

01.49.3 Сурови кожи со влакна или со волна и 
разновидни сурови кожи без влакна

01.49.31 Сурови кожи со влакна или со волна, освен од 
јагниња

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -сурови кожи со влакна или со 
волна, од јагниња, опфатени во 
01.49.32

4301 [.10 + .60 + .80 + .90]

01.49.31.10 Сурови кожи со влакна или со волна, освен од 
јагниња

01.49.31.10.01 Сурови кожи со влакна или со волна, освен од 
јагниња 

парче; кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.49.32 Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња 4301.30

01.49.32.10 Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња

01.49.32.10.01 Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња парче; кг

01.49.39 Сурови кожи од животни, н.д.м. (свежи или 
конзервирани, но понатаму непререботени)

4103

01.49.39.10 Сурови крупни и ситни кожи од говеда 
(вклучувајќи и биволи)

01.49.39.10.01 Сурови кожи, од говеда парче; кг

01.49.39.10.02 Сурови кожи, од биволи парче; кг

01.49.39.10.03 Сурови кожи, од телиња парче; кг

01.49.39.20 Сурови кожи, други

01.49.39.20.01 Сурови кожи, од кози или јариња парче; кг

01.49.39.20.02 Сурови кожи, од свињи парче; кг

01.49.39.20.91 Сурови кожи, од други парче; кг

01.6 Земјоделски и сточарски услуги (освен 
ветеринарни услуги)

01.61 Помошни услуги во растителното производство
01.61.1 Помошни услуги во растителното производство
01.61.10 Помошни услуги во растителното производство Оваа поткатегорија опфаќа: 

 -подготовка на земјата (полињата) 
 -садење, одгледување и ѓубрење 
на посевите 
 -прскање на посевите, вклучувајќи 
и од воздух 
 -контрола на штетници во 
земјоделството 
 -кроење на овошките и лозјата 
 -пресадување и проретчување на 
посевите 
 -жетва/берба 
 -обезбедување на земјоделски 
машини со опслужувачи и 
оператори 
 -одржување на земјоделското 
земјиште во добра земјоделска и 
еколошка состојба 
 -работа на системи за 
наводнување за земјоделски цели 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -услуги за дистрибуција на вода 
преку дистрибутивна мрежа, 
оперативни услуги на канали за 
наводнување, опфатени во 36.00.20 
 -архитектонски услуги за 
уредување на околината, опфатени 
во 71.11.4 
 -услуги од агрономи и 
агроекономисти, опфатени во 
74.90.19 
 -други услуги за заштита од 
штетници, опфатени во 81.29.11 
 -услуги за уредување на 
околината кои не се поврзани 
со земјоделството, опфатени во 
81.30.11 и 81.30.12 
 -организирање на земјоделски 
изложби и саеми, опфатени во 
82.30.12

 -

01.61.10.10 Подготовка на полето  
01.61.10.10.01 Длабоко орање до 40 см ефек.час; 

ха
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.61.10.10.02 Заорување на стрништа ефек.час; 
ха

01.61.10.10.03 Обично орање ефек.час; 
ха

01.61.10.10.04 Риголување (орање над 40 см) ефек.час; 
ха

01.61.10.20 Наводнување 

01.61.10.20.01 Вештачки дожд ефек.час; 
ха

01.61.10.20.02 Систем „капка по капка“ ефек.час; 
ха

01.61.10.20.03 Наводнување бразди со моторни водени пумпи ефек.час; 
ха

01.61.10.30 Ѓубрење

01.61.10.30.01 Ѓубрење со шталско (арско) ѓубриво ефек.час; 
ха

01.61.10.30.02 Ѓубрење со минерално ѓубриво ефек.час; 
ха

01.61.10.30.03 Ѓубрење со фолијарно ѓубриво ефек.час; 
ха

01.61.10.40 Сеидба 

01.61.10.40.01 Сеидба на стрни жита ефек.час; 
ха

01.61.10.40.02 Сеидба на окопни култури ефек.час; 
ха

01.61.10.40.91 Сеидба на други растенија, н.д.м. ефек.час; 
ха

01.61.10.50 Операции во текот на вегетацијата

01.61.10.50.01 Рачно и машинско окопување ефек.час; 
ха

01.61.10.50.02 Пенцирање ефек.час; 
ха

01.61.10.60 Заштита од болести и штетници

01.61.10.60.01 Прскање со рачни пумпи ефек.час; 
ха

01.61.10.60.02 Прскање со атомизери ефек.час; 
ха

01.61.10.60.03 Авиопрскање ефек.час; 
ха
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.62 Помошни услуги во сточарството

01.62.1 Помошни услуги во сточарството

01.62.10 Помошни услуги во сточарството Оваа поткатегорија опфаќа:  
 -услуги на промовирање на 
развојот, растот и размножувањето 
на животните 
 -услуги на тестирање на стадата, 
услуги на носење на стадата на 
пасење, услуги на кастрирање 
живина, сортирање на јајца и други 
услуги 
 -услуги на стрижење овци 
 -услуги на сместување и грижа за 
домашни животни 
 -чистење на просториите за 
сместување на домашните животни 
(кокошарници, свињарници и др.) 
 -услуги на одгледување и грижа за 
расни коњи за приплод 
 -услуги поврзани со вештачко 
оплодување на животните 
Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -услуги на потковување 
 -услуги на изнајмување помошни 
уреди со оператор за потребите на 
сточарството 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -издавање простор за сместување 
животни, опфатено во 68.20.12 
 -услуги од агрономи и 
агроекономисти, опфатени во 
74.90.19 
 -услуги за вакцинирање и други 
ветеринарни услуги, опфатени во 
75.00.1 
 -услуги за рекреативно јавање 
коњи, опфатени во 93.11.10 
 -услуги на сместување и грижа за 
домашни миленичиња, опфатени 
во 96.09.11 

 -

01.62.10.10 Помошни услуги во сточарството

01.62.10.10.01 Вештачко осеменување ефек.час

01.62.10.10.91 Други услуги во сточарството, н.д.м. ефек.час
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01.63 Услуги за посеви после жетва (после собирањето 
на посевите)

01.63.1 Услуги за посеви после жетва (после собирањето 
на посевите)

01.63.10 Услуги за посеви после жетва (после собирањето 
на посевите)

Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -услуги на подготовка на 
посевите за примарен пазар, 
на пр., чистење, средување, 
сортирање, дезинфекција, сушење, 
отстранување лушпи 
 -одделување на памукот од семето 
 -услуги на подготовка на листови 
на тутун, на пр., за сушење 
 -услуги на подготовка на зрна на 
какао, на пр., за лупење 
 -премачкување на овошја со восок 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -услуги на подготовка на 
земјоделските производи од страна 
на производителите, опфатени во 
соодветна класа од групите 01.1, 
01.2 или 01.3 
 -услуги на оджилување и повторно 
сушење на тутунот, опфатени во 
12.00.1 
 -маркетиншки услуги на трговски 
посредници и кооперативни 
здруженија, опфатени во оддел 46 
 -услуги на трговијата на големо со 
земјоделски суровини, опфатени 
во 46.2

 -

01.63.10.10 Режење, кроење и калемење 

01.63.10.10.01 Режење, кроење и калемење ефек.час; 
ха

01.63.10.20 Собирање и транспорт на земјоделски производи       

01.63.10.20.01 Комбајнирање на стрни жита ефек.час; 
ха

01.63.10.20.02 Берење на пченка со комбајни ефек.час; 
ха

01.63.10.20.03 Собирање на други производи ефек.час; 
ха

01.63.10.20.04 Сортирање и калибрирање ефек.час; 
ха

01.63.10.20.05 Транспорт на земјоделски производи ефек.час; 
кг; км

01.63.10.20.06 Складирање ефек.час; 
кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.64 Услуги за доработка на семето (за семенски 
материјал)

01.64.1 Услуги за доработка на семето (за семенски 
материјал)

01.64.10 Услуги за доработка на семето (за семенски 
материјал)

Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -услуги за подобрување на 
квалитетот на семенскиот 
материјал, вклучувајќи и обработка 
на генетски модификувани семиња 
  ---одвојување на несеменски 
материјали, неразвиени или 
неузреани семиња, механички 
оштетени семиња или семиња 
оштетени од инсекти 
  ---намалување на влажноста 
на семињата до сигурно ниво за 
складирање 
  ---сушење, чистење, сортирање 
и третирање на семињата до 
продажба 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -семиња, опфатени во групите 01.1 
и 01.2 
 -услуги на преработка на семиња 
за добивање масла, опфатени во 
10.41 
 -услуги на истражувања со цел 
развој на нови или модификувани 
видови на семиња, опфатени во 
72.11.31, 72.11.32 и 72.11.33

 -

01.64.10.10 Услуги за доработка на семето (за семенски 
материјал)

01.64.10.10.01 Услуги за доработка на семето (за семенски 
материјал)

ефек.час
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01.7 Лов, траперство и услуги поврзани со нив

01.70 Лов, траперство и услуги поврзани со нив

01.70.1 Лов, траперство и услуги поврзани со нив

01.70.10 Лов, траперство и услуги поврзани со нив Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -лов и траперство за комерцијални 
цели 
 -убивање или ловење дивеч 
за храна, крзно, кожи, за 
научноистражувачки цели, за 
зоолошки градини или за домашни 
миленичиња 
 -производство на крзна, кожи од 
влекачи и птичји кожи од лов или 
траперство 
Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -ловење морски цицачи како што 
се моржови и фоки 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -производство на крзна, кожи 
од влекачи и птичји кожи од 
одгледувани животни, опфатени во 
групата 01.4 
 -одгледување дивеч на фарми, 
опфатено во 01.49.1 
 -ловење китови, опфатено во 
03.00.69 
 -производство на кожи и крзна 
добиени од кланици, опфатено во 
10.11 
 -ловење за спорт и рекреација 
и соодветни услужни дејности, 
опфатени во 93.19.13 
 -услужни дејности поврзани со 
промоција на лов и траперство, 
опфатени во 94.99.19

 -

01.70.10.10 Крупен дивеч, цицачи

01.70.10.10.01 Волк број

01.70.10.10.02 Елен, лопатар број

01.70.10.10.03 Елен, обичен број

01.70.10.10.04 Коза, дива број

01.70.10.10.05 Мечка број

01.70.10.10.06 Муфлон број

01.70.10.10.07 Рис број

01.70.10.10.08 Свиња, дива број

01.70.10.10.09 Срна број

01.70.10.10.10 Чакал број

01.70.10.20 Ситен дивеч, цицачи

01.70.10.20.01 Верверица број

01.70.10.20.02 Видра број
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

01.70.10.20.03 Глушец, бизамски број

01.70.10.20.04 Зајак број

01.70.10.20.05 Јазовец број

01.70.10.20.06 Куна, белка број

01.70.10.20.07 Куна, златка број

01.70.10.20.08 Ласица, мала број

01.70.10.20.09 Лисица број

01.70.10.20.10 Мачка, дива број

01.70.10.20.11 Полв број

01.70.10.20.12 Стоболка број

01.70.10.20.13 Твор број

01.70.10.30 Крупен дивеч, птици

01.70.10.30.01 Дропла, голема број

01.70.10.40 Ситен дивеч, птици

01.70.10.40.01 Грлица број

01.70.10.40.02 Гулаб, гривнеж број

01.70.10.40.03 Еребица, камењарка број

01.70.10.40.04 Еребица, полска број

01.70.10.40.05 Јастреб, кокошкар број

01.70.10.40.06 Корморан, голем број

01.70.10.40.07 Лештарка број

01.70.10.40.08 Пајка, берија или крѓа број

01.70.10.40.09 Пајка, дива или пајка, глуварка број

01.70.10.40.10 Потполошка или препелица, обична број

01.70.10.40.11 Сколовранец број

01.70.10.40.12 Страчка број

01.70.10.40.13 Фазан број

01.70.10.40.14 Чапја (сите видови) број

01.70.10.40.15 Шљука (сите видови) број

01.70.10.40.91 Ситен дивеч, птици, друг број
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02 ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО И СЕЧЕЊЕ НА 
ДРВА И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ 

02.1 Шумски дрвjа и услуги за одгледување на 
шумски дрвjа

02.10 Шумски дрвjа и услуги за одгледување на 
шумски дрвjа

02.10.1 Живи шумски дрвја; семиња од шумски дрвја

02.10.11 Живи шумски дрвја (репродукција на шуми) 0602 [.10.90 + .90.45]

02.10.11.10 Садници, од иглолисни видови дрвја

02.10.11.10.01 Садници, од смрча број

02.10.11.10.02 Садници, од ела број

02.10.11.10.03 Садници, од црн бор број

02.10.11.10.04 Садници, од бел бор број

02.10.11.10.05 Садници, од Вајмутов бор број

02.10.11.10.06 Садници, од дуглазија број

02.10.11.10.07 Садници, од ариш број

02.10.11.10.08 Садници, од молика број

02.10.11.10.91 Садници, од други иглолисни видови дрвја број

02.10.11.20 Садници, од листопадни видови дрвја

02.10.11.20.01 Садници, од бука број

02.10.11.20.02 Садници, од даб број

02.10.11.20.03 Садници, од јасен број

02.10.11.20.04 Садници, од костен број

02.10.11.20.05 Садници, од багрем број

02.10.11.20.06 Садници, од врба број

02.10.11.20.07 Садници, од топола број

02.10.11.20.08 Садници, од јавор број

02.10.11.20.09 Садници, од габер број

02.10.11.20.10 Садници, од платан број

02.10.11.20.11 Садници, од брест број

02.10.11.20.12 Садници, од јасика број

02.10.11.20.13 Садници, од липа број

02.10.11.20.14 Садници, од бреза број

02.10.11.20.15 Садници, од евла број

02.10.11.20.91 Садници, од други листопадни видови дрвја број

02.10.12 Семиња, од шумски дрвја 1209.99.10

02.10.12.10 Семиња, од иглолисни видови дрвја

02.10.12.10.01 Семиња, од смрча кг

02.10.12.10.02 Семиња, од ела кг

02.10.12.10.03 Семиња, од црн бор кг

02.10.12.10.04 Семиња, од бел бор кг

02.10.12.10.05 Семиња, од Вајмутов бор кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02.10.12.10.06 Семиња, од дуглазија кг

02.10.12.10.07 Семиња, од ариш кг

02.10.12.10.08 Семиња, од молика кг

02.10.12.10.91 Семиња, од други иглолисни видови дрвја кг

02.10.12.20 Семиња, од листопадни видови дрвја

02.10.12.20.01 Семиња, од бука кг

02.10.12.20.02 Семиња, од даб кг

02.10.12.20.03 Семиња, од јасен кг

02.10.12.20.04 Семиња, од костен кг

02.10.12.20.05 Семиња, од багрем кг

02.10.12.20.06 Семиња, од врба кг

02.10.12.20.07 Семиња, од топола кг

02.10.12.20.08 Семиња, од јавор кг

02.10.12.20.09 Семиња, од габер кг

02.10.12.20.10 Семиња, од платан кг

02.10.12.20.11 Семиња, од брест кг

02.10.12.20.12 Семиња, од јасика кг

02.10.12.20.13 Семиња, од липа кг

02.10.12.20.14 Семиња, од бреза кг

02.10.12.20.15 Семиња, од евла кг

02.10.12.20.91 Семиња, од други листопадни видови дрвја кг

02.10.2 Услуги за расадување на шумски дрвја

02.10.20 Услуги за расадување на шумски дрвја Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -услуги на расадници за 
одгледување на новогодишни 
дрвја, опфатени во 01.30.10

 -

02.10.20.10 Услуги за расадување на шумски дрвја

02.10.20.10.01 Услуги за расадување на шумски дрвја ефек.час

02.10.3 Шумски дрвја

02.10.30 Шумски дрвја Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -сечени новогодишни дрва, 
опфатени во 01.29.20

0602.90.41

02.10.30.10 Иглолисни дрвја

02.10.30.10.01 Смрча број

02.10.30.10.02 Ела број

02.10.30.10.03 Црн бор број

02.10.30.10.04 Бел бор број

02.10.30.10.05 Вајмутов бор број

02.10.30.10.06 Дуглазија број

02.10.30.10.07 Ариш број

02.10.30.10.08 Молика број

02.10.30.10.91 Иглолисни дрвја, други број
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02.10.30.20 Листопадни дрвја

02.10.30.20.01 Бука број

02.10.30.20.02 Даб број

02.10.30.20.03 Јасен број

02.10.30.20.04 Костен број

02.10.30.20.05 Багрем број

02.10.30.20.06 Врба број

02.10.30.20.07 Топола број

02.10.30.20.08 Јавор број

02.10.30.20.09 Габер број

02.10.30.20.10 Платан број

02.10.30.20.11 Брест број

02.10.30.20.12 Јасика број

02.10.30.20.13 Липа број

02.10.30.20.14 Бреза број

02.10.30.20.15 Евла број

02.10.30.20.91 Листопадни дрвја, други број

02.10.30.30 Мешовити шумски дрвја

02.10.30.30.01 Мешовити иглолисни шумски дрвја број

02.10.30.30.02 Мешовити листопадни шумски дрвја број

02.10.30.30.03 Мешовити иглолисни со листопадни шумски 
дрвја

број

02.10.30.30.04 Мешовити листопадни со иглолисни шумски 
дрвја

број

02.10.30.40 Деградирани шумски дрвја

02.10.30.40.01 Шикари број

02.10.30.40.02 Шибјаци број

02.10.30.40.03 Макии број

02.10.30.40.04 Псевдомакии број

02.2 Сечени дрва, грубо обработени

02.20 Сечени дрва, грубо обработени

02.20.1 Сечени дрва, грубо обработени

02.20.11 Трупци, од иглолисни дрвја 4403.20

02.20.11.10 Трупци, од иглолисни дрвја

02.20.11.10.01 Трупци, од сите видови бор м³

02.20.11.10.02 Трупци, од ела м³

02.20.11.10.03 Трупци, од смрча м³

02.20.11.10.04 Трупци, од дуглазија м³

02.20.11.10.91 Трупци, од други видови иглолисни дрвја м³

02.20.11.20 Рудничко дрво, од иглолисни дрвја 

02.20.11.20.01 Рудничко дрво, од сите видови бор м³

02.20.11.20.02 Рудничко дрво, од ела м³

02.20.11.20.03 Рудничко дрво, од смрча м³
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02.20.11.20.04 Рудничко дрво, од дуглазија м³

02.20.11.20.91 Рудничко дрво, од други видови иглолисни дрвја м³

02.20.11.30 Друго обло дрво, од иглолисни дрвја

02.20.11.30.01 Обло дрво, од сите видови бор м³

02.20.11.30.02 Обло дрво, од ела м³

02.20.11.30.03 Обло дрво, од смрча м³

02.20.11.30.04 Обло дрво, од дуглазија м³

02.20.11.30.91 Обло дрво, од други видови иглолисни дрвја м³

02.20.11.40 Просторно дрво, од иглолисни дрвја

02.20.11.40.01 Просторно дрво, од сите видови бор м³

02.20.11.40.02 Просторно дрво, од ела м³

02.20.11.40.03 Просторно дрво, од смрча м³

02.20.11.40.04 Просторно дрво, од дуглазија м³

02.20.11.40.91 Просторно дрво, од други видови иглолисни 
дрвја

м³

02.20.11.80 Отпадоци, од иглолисни дрвја

02.20.11.80.01 Отпадоци, од иглолисни дрвја м³

02.20.12 Трупци од листопадни дрвја, освен од тропски 
дрвја

Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -трупци од тропски дрвја, 
опфатени во 02.20.13

4403.9

02.20.12.10 Трупци, од листопадни дрвја

02.20.12.10.01 Трупци, од сите видови даб м³

02.20.12.10.03 Трупци, од бука м³

02.20.12.10.04 Трупци, од топола м³

02.20.12.10.91 Трупци, од други видови листопадни дрвја м³

02.20.12.20 Рудничко дрво, од листопадни дрвја

02.20.12.20.01 Рудничко дрво, од сите видови даб м³

02.20.12.20.03 Рудничко дрво, од бука м³

02.20.12.20.91 Рудничко дрво, од други видови листопадни 
дрвја

м³

02.20.12.30 Обло дрво, од листопадни дрвја, друго

02.20.12.30.01 Обло дрво, од сите видови даб м³

02.20.12.30.02 Обло дрво, од јасен м³

02.20.12.30.03 Обло дрво, од бука м³

02.20.12.30.04 Обло дрво, од топола м³

02.20.12.30.91 Обло дрво, од други видови листопадни дрвја м³

02.20.12.40 Просторно дрво, од листопадни дрвја

02.20.12.40.01 Просторно дрво, од сите видови даб м³

02.20.12.40.03 Просторно дрво, од бука м³

02.20.12.40.04 Просторно дрво, од топола м³

02.20.12.40.91 Просторно дрво, од други видови листопадни 
дрвја

м³

02.20.12.80 Отпадоци, од листопадни дрвја

02.20.12.80.01 Отпадоци, од листопадни дрвја м³
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02.20.13 Трупци, од тропски дрвја 4403.4

02.20.13.10 Трупци, од тропски дрвја

02.20.13.10.01 Трупци, од тропски дрвја м³

02.20.14 Огревно дрво, од иглолисни дрвја Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -дрвен јаглен произведен во шуми 
(на традиционален начин)

4401.10

02.20.14.10 Огревно дрво, од иглолисни дрвја

02.20.14.10.01 Огревно дрво, од сите видови бор м³

02.20.14.10.02 Огревно дрво, од ела м³

02.20.14.10.03 Огревно дрво, од смрча м³

02.20.14.10.04 Огревно дрво, од дуглазија м³

02.20.14.10.91 Огревно дрво, од други видови иглолисни дрвја м³

02.20.14.70 Дрвен јаглен, од иглолисни дрвја произведен во 
шуми

02.20.14.70.01 Дрвен јаглен, од иглолисни дрвја произведен во 
шуми (на традиционален начин)

кг

02.20.15 Огревно дрво, од листопадни дрвја Оваа поткатегорија, исто така, 
опфаќа: 
 -дрвен јаглен произведен во шуми 
(на традиционален начин)

 -

02.20.15.10 Огревно дрво, од листопадни дрвја

02.20.15.10.01 Огревно дрво, од сите видови даб м³

02.20.15.10.02 Огревно дрво, од бука м³

02.20.15.10.03 Огревно дрво, од топола м³

02.20.15.10.91 Огревно дрво, од други видови листопадни дрвја м³

02.20.15.70 Дрвен јаглен, од листопадни дрвја произведен 
во шуми

02.20.15.70.01 Дрвен јаглен, од листопадни дрвја произведен во 
шуми (на традиционален начин)

кг

02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски 
дрвjа

02.30 Шумски плодови и производи, освен шумски 
дрвjа

02.30.1 Природни гуми

02.30.11 Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични 
природни гуми

4001.30

02.30.11.10 Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични 
природни гуми

02.30.11.10.01 Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични 
природни гуми

кг

02.30.12 Шелак, балсами и други природни гуми и смоли 1301

02.30.12.10 Шелак, балсами и други природни гуми и смоли

02.30.12.10.01 Шелак, балсами и други природни гуми и смоли кг



49Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02.30.2 Природна плута, сурова или едноставно 
приготвена

02.30.20 Природна плута, сурова или едноставно 
приготвена

4501.10

02.30.20.10 Природна плута, сурова или едноставно 
приготвена

02.30.20.10.01 Природна плута, сурова или едноставно 
приготвена

кг

02.30.3 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, 
погодни за украсување

02.30.30 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, 
погодни за украсување

0604 [.20 (.11 + .19 + .40 + .90) + 
.90] + 1404.90

02.30.30.10 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, 
погодни за украсување

02.30.30.10.01 Делови од растенија, како што се: лисја, гранки, 
кори, иглички, шишарки и слично (освен цветови 
или цветни пупки)

кг

02.30.30.10.02 Мов и лишаи кг

02.30.4 Плодови и производи од шумски растенија, 
соодветни за човечка исхрана

02.30.40 Плодови и производи од шумски растенија, 
соодветни за човечка исхрана

 -

02.30.40.10 Диви плодови и бобинки

02.30.40.10.01 Шипинки, јаболки, трнинки, глог, боровинки и др. кг

02.30.40.20 Самоникнати билки

02.30.40.20.01 Ароматични и лековити билки (ајдучка трева, 
мајчина душичка, костен, смрека, мечкино грозје 
и други билки)

кг

02.30.40.30 Печурки или габи

02.30.40.30.01 Шумски печурки или габи (вклучувајќи и диви 
тартуфи)

кг
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(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

02.4 Помошни услуги во шумарството

02.40 Помошни услуги во шумарството

02.40.1 Помошни услуги во шумарството

02.40.10 Помошни услуги во шумарството Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -услуги во шумарството: 
  ---попис на шумите 
  ---консултативни услуги поврзани 
со управување со шумите 
  ---процена на дрвната граѓа 
  ---борба и заштита на шумите од 
пожари 
  ---заштита (контрола) на шумите 
од штетници 
 -услуги поврзани со сечење на 
шумите: 
  ---транспорт на дрва во шумата 
 -снабдување со машини за 
шумарството, со оператори и 
опслужувачи 
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -дејност на расадници на шумски 
дрвја, опфатена во 02.10.20 
 -одводнување (дренажа) на 
шумско земјиште, опфатено во 
43.12.11 
 -расчистување градилишта, 
опфатено во 43.12.11 
 -транспорт на дрва надвор од 
шумата, опфатен во 49.41.19 
 -услуги за дезинфекција и 
уништување штетници, опфатени 
во 81.29.11

 -

02.40.10.10 Услуги во шумарството

02.40.10.10.01 Попис на шумите ефек.час

02.40.10.10.02 Консултативни услуги поврзани со управување со 
шумите

ефек.час

02.40.10.10.03 Процена на дрвната граѓа ефек.час

02.40.10.10.04 Заштита на шумите од пожари ефек.час

02.40.10.10.05 Заштита (контрола) на шумите од штетници ефек.час

02.40.10.10.91 Други услуги поврзани со одгледување на шумски 
дрвја

ефек.час

02.40.10.20 Услуги поврзани со сечење на шумите

02.40.10.20.01 Услуги поврзани со сечење на шумите ефек.час

02.40.10.30 Снабдување со машини за шумарството, со 
оператори и опслужувачи

02.40.10.30.01 Снабдување со машини за шумарството, со 
оператори и опслужувачи

ефек.час

02.40.10.90 Други услуги, н.д.м.

02.40.10.90.01 Други услуги, н.д.м. ефек.час
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

03 РИБИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА РИБАРСТВОТО; 
ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРИ; ПОМОШНИ 
УСЛУГИ ВО РИБАРСТВОТО

03.0 Риби и други производи на рибарството, 
производи од аквакултури, помошни услуги во 
рибарството

03.00 Риби и други производи на рибарството, 
производи од аквакултури, помошни услуги во 
рибарството

03.00.1 Живи риби, несоодветни за човечка исхрана

03.00.11 Украсни риби, неодгледувани 0301.1

03.00.11.10 Украсни риби, неодгледувани

03.00.11.10.01 Украсни риби, неодгледувани кг

03.00.12 Украсни риби, одгледувани 0301.1

03.00.12.10 Украсни риби, одгледувани

03.00.12.10.01 Украсни риби, одгледувани кг

03.00.13 Други неодгледувани риби, живи, несоодветни 
за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна 
за аквакултурата

 -

03.00.13.10 Други неодгледувани риби, живи, несоодветни 
за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за 
аквакултурата

03.00.13.10.01 Други неодгледувани риби, живи, несоодветни 
за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за 
аквакултурата

кг

03.00.14 Други одгледувани риби, живи, несоодветни за 
човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за 
аквакултурата

 -

03.00.14.10 Други одгледувани риби, живи, несоодветни 
за човечка исхрана, освен семе и храна за 
аквакултурата

03.00.14.10.01 Други одгледувани риби, живи, несоодветни 
за човечка исхрана, освен семе и храна за 
аквакултурата

кг

03.00.14.20 Семе и храна за аквакултура

03.00.14.20.01 Семе и храна за аквакултура кг

03.00.2 Живи риби, свежи или разладени риби, 
соодветни за човечка исхрана

03.00.21 Живи риби, свежи или разладени риби, морски, 
неодгледувани, соодветни за човечка исхрана

0301 [.91 + .94 + .95 + .99.85] + 
0302 [.11 + .13 + .14 + .19 + .21 + 
.22 + .23 + .24 + .29 + .3 + .4 + .5  
+ .81 + .82 + .83 + .84 + .85 + .89 
(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .50 + 
.60 + .90)]

03.00.21.10 Живи риби, морски, неодгледувани, соодветни за 
човечка исхрана

03.00.21.10.01 Живи риби, морски, неодгледувани, соодветни за 
човечка исхрана

кг
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Единица 
мерка HS/CN 2015

03.00.21.20 Свежи или разладени риби, морски, 
неодгледувани, соодветни за човечка исхрана

03.00.21.20.01 Свежи или разладени риби, морски, 
неодгледувани, соодветни за човечка исхрана

кг

03.00.22 Живи риби, свежи или разладени риби, 
слатководни, неодгледувани, соодветни за 
човечка исхрана

0301[.92 + .93 + .99 (.11 + .18)] + 
0302 [.7 + .89.10]

03.00.22.10 Живи риби, свежи или разладени риби, 
неодгледувани, од природни езера, акумулации и 
сливови на реки

03.00.22.10.01 Амур (Бел амур) кг

03.00.22.10.02 Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена) кг

03.00.22.10.03 Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвиче) кг

03.00.22.10.04 Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска) кг

03.00.22.10.05 Главатица кг

03.00.22.10.06 Грунец (Охридски грунец) кг

03.00.22.10.07 Грунец (Преспанска писа) кг

03.00.22.10.08 Златен карас (Карас, Караш) кг

03.00.22.10.09 Јагула (Европска јагула) кг

03.00.22.10.10 Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка) кг

03.00.22.10.11 Кечига (Долгоносеста кечига) кг

03.00.22.10.12 Клен (Утман, Бушар) кг

03.00.22.10.13 Костреш (Перкија, Пиркија) кг

03.00.22.10.14 Крап кг

03.00.22.10.15 Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мренец) кг

03.00.22.10.16 Лињак (Линиш, Лиљан, Барска “пастрмка”) кг

03.00.22.10.17 Македонска пастрмка кг

03.00.22.10.18 Моранец кг

03.00.22.10.19 Охридска белвица кг

03.00.22.10.20 Охридска пастрмка кг

03.00.22.10.21 Пелагониска пастрмка кг

03.00.22.10.22 Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка) кг

03.00.22.10.23 Писа (Плотица, Охридска писа) кг

03.00.22.10.24 Попадика (Еѓупка, Легла) кг

03.00.22.10.25 Поточна (речна, радичка) пастрмка кг

03.00.22.10.26 Поточна златовчица (Канадска пастрмка) кг

03.00.22.10.27 Руска есетра кг

03.00.22.10.28 Скобуст (Бојник, Скобал) кг

03.00.22.10.29 Смуѓ кг

03.00.22.10.30 Сом кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

03.00.22.10.31 Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, 
Бабушка)

кг

03.00.22.10.32 Толстолобик, бел кг

03.00.22.10.33 Толстолобик, сив кг

03.00.22.10.34 Црвеноперка кг

03.00.22.10.35 Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена) кг

03.00.22.10.36 Штука кг

03.00.22.10.91 Други живи риби, свежи или разладени риби, 
неодгледувани, од природни езера, акумулации и 
сливови на реки

кг

03.00.23 Живи риби, свежи или разладени риби, морски, 
одгледувани, соодветни за човечка исхрана

0301 [.91 + .94 + .95 + .99.85] + 
0302 [.11 + .13 + .14 + .19 + .21 + 
.22 + .23 + .24 + .29 + .31 + .32 + 
.33.10 + .34 + .35 + .36 + .39 + .4 
+ .5  + .81 + .82 + .83 + .84 + .85 
+ .89 (.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + 
.50 + .60 + .90) + .99]

03.00.23.10 Живи риби, морски, одгледувани, соодветни за 
човечка исхрана

03.00.23.10.01 Живи риби, морски, одгледувани, соодветни за 
човечка исхрана

кг

03.00.23.20 Свежи или разладени, морски, одгледувани, 
соодветни за човечка исхрана

03.00.23.20.01 Свежи или разладени, морски, одгледувани, 
соодветни за човечка исхрана

кг

03.00.24 Живи риби, свежи или разладени риби, 
слатководни, одгледувани, соодветни за човечка 
исхрана

0301[.92 + .93 + .99 (.11 + .18)] + 
0302 [.7 + .89.10]

03.00.24.10 Живи риби, свежи или разладени риби, 
одгледувани во рибници

03.00.24.10.01 Амур (Бел амур) кг

03.00.24.10.02 Златна пастрмка кг

03.00.24.10.03 Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка) кг

03.00.24.10.04 Крап кг

03.00.24.10.05 Лињак (Линиш, Лиљан, Барска “пастрмка”) кг

03.00.24.10.06 Поточна (речна, радичка) пастрмка кг

03.00.24.10.07 Сом кг

03.00.24.10.08 Толстолбик (бел и сив) кг

03.00.24.10.09 Штука кг

03.00.24.10.91 Други живи риби, свежи или разладени риби, 
слатководни, одгледувани во рибници

кг
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03.00.3 Лушпари, незамрзнати

03.00.31 Лушпари, незамрзнати, неодгледувани 0306 [.21.90 + .22 (.10 + .91 + .99) 
+ .24 (.30 + .80) + .25.90 + .26 (.31 
+ .39 + .90) + .27 (.91 + .95 + .99) 
+ .29 (.10 + .90)]

03.00.31.10 Лушпари, незамрзнати, неодгледувани

03.00.31.10.01 Лушпари, незамрзнати, неодгледувани кг

03.00.32 Лушпари, незамрзнати, одгледувани 0306 [.21.90 + .22 (.10 + .91 + .99) 
+ .24 (.30 + .80) + .25.90 + .26 (.31 
+ .39 + .90) + .27 (.91 + .95 + .99) 
+ .29 (.10 + .90)]

03.00.32.10 Лушпари, незамрзнати, одгледувани

03.00.32.10.01 Лушпари, незамрзнати, одгледувани кг

03.00.4 Мекотелци и други водни без`рбетници, живи, 
свежи или разладени

03.00.41 Остриги, живи, свежи или разладени, 
неодгледувани

0307.11 + 0307.19.90

03.00.41.10 Остриги, живи, свежи или разладени, 
неодгледувани

03.00.41.10.01 Остриги, живи, свежи или разладени, 
неодгледувани

кг

03.00.42 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 
неодгледувани

0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + .71 + 
.81 + .91]

03.00.42.10 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 
неодгледувани

03.00.42.10.01 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 
неодгледувани

кг

03.00.43 Остриги, живи, свежи или разладени, 
одгледувани

0307.11 + 0307.19.90

03.00.43.10 Остриги, живи, свежи или разладени, 
одгледувани

03.00.43.10.01 Остриги, живи, свежи или разладени, 
одгледувани

кг

03.00.44 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 
одгледувани

0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + .71 + 
.81 + .91]

03.00.44.10 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 
одгледувани

03.00.44.10.01 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 
одгледувани

кг

03.00.45 Други водни без`рбетници, живи, свежи или 
разладени, одгледувани

 -

03.00.45.10 Други водни без`рбетници, живи, свежи или 
разладени, одгледувани

03.00.45.10.01 Други водни без`рбетници, живи, свежи или 
разладени, одгледувани

кг
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Единица 
мерка HS/CN 2015

03.00.46 Други водни без`рбетници, живи, свежи или 
разладени, неодгледувани

0308 [.11 + .21 + .30.10 + .90.10]

03.00.46.10 Други водни без`рбетници, живи, свежи или 
разладени, неодгледувани

03.00.46.10.01 Други водни без`рбетници, живи, свежи или 
разладени, неодгледувани

кг

03.00.5 Бисери, необработени

03.00.51 Природни бисери, необработени 7101.10

03.00.51.10 Природни бисери, необработени

03.00.51.10.01 Природни бисери, необработени кг

03.00.52 Култивирани бисери, необработени 7101.21

03.00.52.10 Култивирани бисери, необработени

03.00.52.10.01 Култивирани бисери, необработени кг

03.00.6 Останати водни растенија, животни и нивни 
производи

03.00.61 Корали и слични производи, черупки на 
мекотелци, лушпари или трнокошци или коски 
од сипа

0508

03.00.61.10 Корали и слични производи, черупки на 
мекотелци, лушпари или трнокошци или коски 
од сипа

03.00.61.10.01 Корали и слични производи, черупки на 
мекотелци, лушпари или трнокошци или коски 
од сипа

кг

03.00.62 Природни сунѓери од животинско потекло 0511.99 (.31 + .39)

03.00.62.10 Природни сунѓери од животинско потекло

03.00.62.10.01 Природни сунѓери од животинско потекло кг

03.00.63 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за 
човечка исхрана, неодгледувани

1212.21

03.00.63.10 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за 
човечка исхрана, неодгледувани

03.00.63.10.01 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за 
човечка исхрана, неодгледувани

кг

03.00.64 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за 
човечка исхрана, одгледувани

1212.21

03.00.64.10 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за 
човечка исхрана, одгледувани

03.00.64.10.01 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за 
човечка исхрана, одгледувани

кг

03.00.65 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни 
за човечка исхрана, неодгледувани

1212.29

03.00.65.10 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за 
човечка исхрана, неодгледувани

03.00.65.10.01 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за 
човечка исхрана, неодгледувани

кг
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Шифра Назив Објаснување 
(според КПД 2015)

Единица 
мерка HS/CN 2015

03.00.66 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни 
за човечка исхрана, одгледувани

1212.29

03.00.66.10 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за 
човечка исхрана, одгледувани

03.00.66.10.01 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за 
човечка исхрана, одгледувани

кг

03.00.69 Останати морски растенија, животни и нивни 
производи, н.д.м.

Оваа поткатегорија опфаќа: 
 -одгледувани жаби 
 -китови

0106 [.12 + .20 + .90]

03.00.69.10 Останати морски растенија, животни и нивни 
производи, н.д.м.

03.00.69.10.01 Останати морски растенија, животни и нивни 
производи, н.д.м.

кг

03.00.7 Помошни услуги во рибарство и аквакултура

03.00.71 Помошни услуги во рибарство  -

03.00.71.10 Помошни услуги во рибарство

03.00.71.10.01 Помошни услуги во рибарство ефек.час

03.00.72 Помошни услуги во аквакултура  -

03.00.72.10 Помошни услуги во аквакултура

03.00.72.10.01 Помошни услуги во аквакултура ефек.час
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ДЕЛ III

АНЕКСИ
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Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден 
број Назив Латински назив

Житни растенија

Z.01 Елда (Хелда) Fagopyrum esculentum Moench. 
Z.02 Јачмен Hordeum sativum L.
Z.03 Овес Avena Sativa L. 
Z.04 Ориз Oryza sativa L. 
Z.05 Просо Panicum miliaceum L.
Z.06 Пченица Triticum spp.
Z.07 Пченка Zea mays L.
Z.08 Сирак Sorghum vulgare L.
Z.09 Тритикале Triticosecale spp
Z.10 `Рж Secale cereale L.

Индустриски растенија
I.01 Афион Papaver somniferum L. ssp. somniferum 
I.02 Бел синап Sinapis alba L. 
I.03 Кикиритки Arachis hypogaea L. 
I.04 Коноп Cannabis sativa L
I.05 Кркушка (Чичока, див компир или еврејска артичока) Helianthus tuberosus L. 
I.06 Маслодајна репка Brassica napus L. var. oleifera Moench. 
I.07 Памук Gossypium hirsutum L.
I.08 Соја Glycine hispida (Moench.) max. 
I.09 Сончоглед Helianthus annuus L. 
I.10 Сусам Sesamum indicum L. - S. orientale L. 
I.11 Тутун Nicotiana Tabacum L.
I.12 Хмељ Humulus lupulus L. 
I.13 Шафраника Carthamus tinctorius L. 

Фуражни растенија
F.01 Англиски рајграс Lolium perenne L. 
F.02 Бакла (Боб) Vicia fаba L.
F.03 Бела детелина Trifolium repens L. 
F.04 Бела комунига Melilotus albus Desr.
F.05 Бела репка Brassica rapa L. var. rapa - L. Thell. 
F.06 Бела росница Agrostis gigantea - Roth Arcing. sin. Agrostis alba L.
F.07 Бреница Setaria italica ssp. mocharium Alef.
F.08 Бросква Brassica napus L. var.napobrassica - L. Rehab.
F.09 Висока власатка Festuca arundinacea Schreb.
F.10 Власатка Festuca pratensis Huds.
F.11 Голема бреница Setaria italika L. P. Beauv. Var maxima Alef. 
F.12 Граор Lathyrus sativus L. 
F.13 Граорица Vicia sativa L.
F.14 Добиточен грашок Pisum sativum spp. arvense
F.15 Добиточен морков Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek
F.16 Добиточна репка Brassica napus L.f. biennis Scuhblet Mart. Thell.
F.17 Добиточно цвекло Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa - Alef Wittm.
F.18 Ежевка Dactylis glomerata L. 
F.19 Есенска граорица Vicia villosa Roth. 
F.20 Еспарзета Onobrychis viciaefolia Scop.Sin. O. sativa Lam.
F.21 Жолт ѕвезден Lotus corniculatus L. 
F.22 Инкарнатска детелина Тrifolium incarnatum L. 
F.23 Италијански рајграс Lolium italicum L. (multiflorum)
F.24 Класатка Bromus inermis Less. 
F.25 Крмна репка Brassica napus L. var. oleifera Metzg.
F.26 Ливадна власатка Festuca pratensis Huds. 
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Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден 
број Назив Латински назив

F.27 Луцерка Medicago sativa L. am Vass spp. sativa Sinsk
F.28 Мачкина опашка Phleum pratense ssp. vulgare Aschers et Graebn
F.29 Овесница Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl. 
F.30 Подземна детелина Trifolium subterraneum L.
F.31 Права ливадарка Poa pratensis L. 
F.32 Светло семе Phalaris canariensis L.
F.33 Суданска трева Sorghum vulgare Pers. var. sudanense (Piper) Hitchc.
F.34 Тиква стaмболка Cucurbita pepo L. var. maxima 
F.35 Уров Vicia ervilia (L.) Willd
F.36 Цикорија Cichorium intybus L. var. sativus Bischoff 
F.37 Црвена власатка Festuca rubra L.
F.38 Црвена детелина Trifolium pratense L. 

Градинарски растенија
G.01 Алабаш Brassica oleracea L.var. acephala DC. var. gongylodes
G.02 Артичока Cynara scolymus L. 
G.03 Бакла (Боб) Vicia faba L.
G.04 Бамја Hibiscus esculentus L. 
G.05 Блитва Beta vulgaris L.
G.06 Боранија Phaseolus vulgaris L. 
G.07 Брокула Brassica oleracea L. convar botrytis L. Alef. var cymosa Duch.
G.08 Габи Fungi
G.09 Геревис (Целер) Аpium Graveolens L. var. rapaceum (Mill. Gaud.)
G.10 Глуварче Taraxacum officinale Wiggers - sin. L. condon taraxacum L. 
G.11 Грав Phaseolus vulgaris L. var. Just aschers f. fiberiferis 
G.12 Грашок Piscum sativum ssp.sativum L. (partim)
G.13 Диња Cucumis melo L.
G.14 Домат Lycopersicon Lycopersicum (syn. L. esculentum Mill.)
G.15 Ендивија Cichorium endivia L.
G.16 Зелка Brassica oleracea L. convar capitata (L. Alef. var. capitata L. f. alba Dutch. f. rubra)
G.17 Зеље Rumex patientia L.
G.18 Капра Capparis spinosa L. 
G.19 Карда (дива артичока) Cynara cardunculus L. 
G.20 Карфиол Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. botrytis L.
G.21 Кељ Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
G.22 Кинеска зелка Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
G.23 Киселец Rumex acetosa L. var. hortensis Dierb.
G.24 Козји лук Allium ascalonicum L. 
G.25 Компир Solanum Tuberosum L.
G.26 Краставица Cucumis sativus L.
G.27 Кромид Allium cepa L
G.28 Лагенерија Lagenarija ( Lagenaria siceraria Mol.)
G.29 Лејка Lagenaria Vulgaris L.
G.30 Леќа Lens esculenta Moench, (Erwin lens)
G.31 Лобода Atriplex hortensis L. convar. hortensis 
G.32 Лубеница (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
G.33 Лук Allium sativum L. ssp. vulgare Kuzn. 
G.34 Магданос Petroselinum crispum - P. Mill.
G.35 Модар патлиџан Solanum melongena L.
G.36 Морков Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm. Arcang.)
G.37 Мотовилец Valerianella locusta L. Later syn. Valerianella olitoria - l./Poll.
G.38 Наут Cicer arietinum L.
G.39 Новозеландски спанаќ Tetragonia tetragonioides - Pall. O. Kuntze
G.40 Обична козина (Бел корен) Tragopogon porrifolius L. ssp. porrifoliws 
G.41 Патисон Cucurbita pepo L. convar. melo pepo L. provar. patissonina Gred. 
G.42 Пашканат Pastinaca sativa L.
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Реден 
број Назив Латински назив

G.43 Пиперка Capsicum annuum L.
G.44 Праз Allium porum L.
G.45 Разијан Foeniculum vulgare P. Mill. var.dulce 
G.46 Ревен Rheum rhabarbarum L. - sin. Rheum undulatum L. 
G.47 Рен Armoracia rusticana P. Gartn, B.Mey. et Schreb.
G.48 Ротквица Raphanus sativus L. var. radicula DC.
G.49 Салата Lactuca sativa L.
G.50 Спанаќ Spinacia oleracea L.
G.51 Тиква Cucurbita L.
G.52 Тиквичка Cucurbita Pepo L. var. oblonga Wild
G.53 Тучница Portulaca oleracea L. spp. sativa - Haw. 
G.54 Цвекло, салатно Beta vulgaris L. ssp vulgaris subvar. rubra (Alef. Helm)
G.55 Шпанска козина (Црн корен или Скорзонера) Scorzonera hispanica L. convar. edulis Monch.
G.56 Шпаргла Asparagus officialis L. 

Ароматични, зачински и лековити растенија
A.01 Анасон Pimpinella anisum L.
A.02 Ангелика Archangelica L. 
A.03 Артичока Cynara scolymus L. 
A.04 Бабјак Verbascum densiflorum Bert.
A.05 Бел синап Sinapis alba L.
A.06 Бел слез Althaea officinalis L.
A.07 Болвач Chrysanthemum cinerariaefolium Bocа sin. Pyrethrum cinerariaefolium Vis.
A.08 Боливач (Камилица) Chamomilla recutita (L.) Rauschert sin. Matricaria chamomilla L.
A.09 Борач Borago officinalis L.
A.10 Босилек Ocimum basilicum L.
A.11 Валеријана Valeriana officinalis L.
A.12 Волнест дигиталис Digitalis lanata Ehrh. 
A.13 Градинарска чубрица Satureja hortensis L.
A.14 Естрагон Artemisia dracunculus L. 
A.15 Иѓирот (Исиот, Жолт лилјан) Acorus calamus L.
A.16 Изоп Hyssopus officinalis L.
A.17 Индиска татула Datura innoxia Mill.
A.18 Кадраво нане (Диво нане) Menta spicata L.
A.19 Ким Carum carvi L.
A.20 Копар (Миродија) Anethum graveolens L.
A.21 Коријандер Coriandrum sativum L.
A.22 Лаванда Lavandula angustifolia Mill. 
A.23 Мајоран Majorana hortensis Moench. - sin. Origanum, majorana L.
A.24 Маточина Melissa officinalis L.
A.25 Мускатна жалфија Salvia sclarea L.
A.26 Нане Mentha piperita L.
A.27 Обична жалфија Salvia officinalis L.
A.28 Пелин Artemisia absinthium L.
A.29 Планинска чубрица Satureja montana L.
A.30 Планински чај Sideritis roeseri Boiss et Heldr.
A.31 Седефче Ruta graveolens L.
A.32 Селен Levisticum officinale Koch.
A.33 Сладок анасон (Морач) Foeniculum vulgare p. Mill.
A.34 Сладок корен Glycyrrhiza glabra L.
A.35 Спунка (Бело сапунче) Gypsophila paniculata L.
A.36 Тимјан (Обична мајчина душичка) Thymus vulgaris L.
A.37 Трендафил (Питом слез) Althaea rosea L. Cav.
A.38 Црвен дигиталис (Пурпурен бутин) Digitalis purpurea L.
A.39 Црн слез (Див слез, Голем слез) Malva sylvestris L.
A.40 Шарпланински чај Sideritis scardica Gris.



62 Државен завод за статистика

Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден 
број Назив Латински назив

Винова лоза
V.10 Винова лоза, трпезни сорти
V.11 Винова лоза, трпезни сорти, црвени
V.12 Винова лоза, трпезни сорти, бели
V.20 Винова лоза, вински сорти
V.21 Винова лоза, вински сорти, црвени
V.22 Винова лоза, вински сорти, бели

Овошни дрвја
O.01 Актинидија Actinidia chinensis Planch.
O.02 Аронија Aronia melanocarpa Huynh.
O.03 Бадем Amygdalus communis L. (Prunus Amygdalus Bartrock)
O.04 Боровинка Vaccinium corymbosum L.
O.05 Вишна и цреша Prunus cerasus L. (Cerasus vulgaris Mill.) Prunus cerasus L. x Prunus avium L.
O.06 Дрен Cornus mas L.
O.07 Дуња Cydonia oblonga Mill.
O.08 Јаболко Malus domestica Borkh.
O.09 Јагода Fragaria ananassa (Dutch.) Guedes. (Fragaria grandiflora Erh.)
O.10 Јапонска слива Prunus salicina Lindl.
O.11 Јапонско јаболко Diospyros kaki L. f. Thumb
O.12 Кајсија Prunus armeniaca L. (Armeniaca vulgaris Lam.)
O.13 Калинка Punica granatum L.
O.14 Капина Rubus spp.
O.15 Кинеска урма Ziziphus jujuba Mill.
O.16 Костен Castanea sativa Mill.
O.17 Круша Pyrus communis L.
O.18 Лешник Corylus avellana L.
O.19 Лимон Citrus limon (L.) Burm. f. lemon
O.20 Малина Rubus idaeus L.
O.21 Мандарина Citrus deliciosa Tenore
O.22 Маслинка Olea europaea L.
O.23 Меѓувидови хибриди на црна рибизла и огрозд Ribes nigrum L. x Ribes – uva crispa L. (R. grossularia L.)
O.24 Мушмула Mespilus germanica L.
O.25 Нектарина Prunus persica L. ssp. laevis (DC) Janchen var. nucipersica
O.26 Огрозд Ribes grossularia L. (Ribes uva – crispa L.)
O.27 Орев Juglans regia L.
O.28 Оскоруша Sorbus domestica L.
O.29 Портокал Citrus sinеnsis (L.) Pers
O.30 Праска Prunus persica L. Batsch. (Persica vulgaris P. Mill.) 
O.31 Слива Prunus domestica L. 
O.32 Смоква Ficus carica L.
O.33 Фисташка (Ф`стак) Pistacia vera L.
O.34 Цитрон (Грејпфрут) Citrus paradisi Macfad
O.35 Црвена рибизла Ribes rubrum L. (R. sylvestre (lam.) mert. et W.D.J. Koch.)
O.36 Цреша Prunus avium L. (Cerasus avium (L.) Moench.)
O.37 Црна рибизла Ribes nigrum L. 
O.38 Шипинка Rosa sp.

¹⁾ Националната сортна листа на Република Македонија, 2008

https://www.scribd.com/doc/192306083/Sortna-Lista-2008
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Листа на видови на диви животни и птици во Република Македонија

Шифра според 
НЗШРУ, 2018

Број во „Сл.
весник на РМ“ 

бр. 26/2009
Назив Латински назив

Крупен дивеч, цицачи

01.70.10.10.01 9 Волк Canis lupus L.

01.70.10.10.02 2 Елен, лопатар Dama dama L.

01.70.10.10.03 1 Елен, обичен Cervus elaphus L.

01.70.10.10.04 4 Коза, дива Rupicapra rupicapra L.

01.70.10.10.05 6 Мечка Ursus arctos L.

01.70.10.10.06 5 Муфлон Ovis musimon Schreb.

01.70.10.10.07 8 Рис Lynx lynx L.

01.70.10.10.08 7 Свиња, дива Sus scrofa L.

01.70.10.10.09 3 Срна Capreolus capreolus L.

01.70.10.10.10 10 Чакал Canis aureus L.

Ситен дивеч, цицачи

01.70.10.20.01 12 Верверица Sciurus vulgaris L.

01.70.10.20.02 16 Видра Lutra lutra L.

01.70.10.20.03 13 Глушец, бизамски Fiber zibethicus L.

01.70.10.20.04 11 Зајак Lepus europaeus Pall.

01.70.10.20.05 23 Јазовец Meles meles L.

01.70.10.20.06 20 Куна, белка Martes foina Erh.

01.70.10.20.07 19 Куна, златка Martes martes L.

01.70.10.20.08 21 Ласица, мала Mustela nivalis L.

01.70.10.20.09 17 Лисица Vulpes vulpes L.

01.70.10.20.10 18 Мачка, дива Felis silvestris Schreb.

01.70.10.20.11 14 Полв Glis glis L.

01.70.10.20.12 15 Стоболка Citellus citellus L.

01.70.10.20.13 22 Твор Mustela putorius L.

Крупен дивеч, птици

01.70.10.30.01 24 Дропла, голема Otis tarda L.

Ситен дивеч, птици

 - 39 Бекасин, мал Lymnocryptes minumus-Brunn.
 - 71 Бик, воден или букавец Botaurus stellaris L.
 - 70 Бик, воден, мал или мало чапјиче Ixobrychus minutus L.
 - 118 Був, мочуришен Asio flammeus Pont.
 - 116 Був, ушест, голем Bubo bubo L.
 - 117 Був, ушест, шумски Asio otus L.
 - 121 Був, шумски Strix aluco L.
 - 91 Ветрушка, белонокта Falco naumanni Fleisch.
 - 92 Ветрушка, црвенонога Falco vespertinus L.
 - 90 Ветрушка, црнонокта Falco tinnunculus L.
 - 124 Врана, гачец Corvus frugilegus L.
 - 125 Врана, пепелава или гарга Corvus cornix L.
 - 123 Гавран Corvus corax L.
 - 81 Галеб, мал Larus minutus Pall.
 - 80 Галеб, обичен Larus ridibundus L.

 - 130 Галица, црвеноклуна Pyrrhocorax pyrrhocorax L. 
 - 131 Галица, чолица Pyrrhocorax graculus L.
 - 97 Глувчар, гаќест Buteo lagopus Brunn.
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 - 98 Глувчар, лисест Buteo rufinus L.
 - 96 Глувчар, обичен Buteo buteo L.
 - 99 Глувчар, осаш Pernis apivoris L.
01.70.10.40.01 34 Грлица Streptopelia turtur L.
 - 35 Гугутка Sreptopelia decaocto Friv.
01.70.10.40.02 31 Гулаб, гривнеж Columba palumbus L.
 - 33 Гулаб, див или гулаб, пештерник Columba livia Gm.
 - 32 Гулаб, дупкар Columba oenas L.
 - 45 Гускa, морскa Branta sp.
 - 41 Гуска, белочелна Anser albifrons Scop.
 - 43 Гуска, глоговница Anser fabalis Latham.
 - 40 Гуска, дива Anser anser L.
 - 42 Гуска, лисеста Anser erythropus L.
 - 25 Дропла, мала или прскач Tetrax tetrax L.
 - 101 Еја, ливадарка Circus pygargus L.
 - 100 Еја, мочуришна Circus aeruginosus L.
 - 102 Еја, полска Circus cyanesus L.
01.70.10.40.03 29 Еребица, камењарка Alectoris greaca Meisner.
01.70.10.40.04 28 Еребица, полска Perdix perdix L.
 - 79 Жерав, сив Grus grus L.
 - 63 Ибис, блескав или црн Plegadis falcinellus L.
 - 94 Јастреб, врапчар Accipiter nisus L.
01.70.10.40.05 93 Јастреб, кокошкар Accipiter gentilis L.
 - 95 Јастреб, кусопрст (краткопрст) Accipiter brevipes L.
 - 84 Калуѓерка Vanellus vanellus L.
 - 82 Коковче, блатно Ralluus aquaticus L.
 - 83 Коковче, зелено Gallinula chloropus L.
01.70.10.40.06 74 Корморан, голем Phalacrocorax carbo L.
 - 75 Корморан, мал Phalacrocorax pygmenus Pall.
 - 119 Ќук, градинарски Otus scops L.
 - 122 Кукувија Tyto alba Scop.
 - 120 Кукумјавка Athene noctua Scop.
 - 57 Лебед, жолтоклун или лебед, пејач Cygnus cygnus L.
 - 58 Лебед, нем Cygnus olor-Gmel.
01.70.10.40.07 26 Лештарка Bonasa bonasia L.
 - 60 Лиска Fulica atra L.
 - 103 Луња, ‘рѓеста Milvus milvus L.
 - 104 Луња, црна Milvus migrans Bodd.
 - 112 Мршојадец, бел Neophron perenopterus L.
 - 113 Мршојадец, белоглав Gyps fulvus Habi.
 - 115 Мршојадец, брадест (жолтоглав) Gypaetus barbatus L.
 - 114 Мршојадец, црн Aegypius monachus L.
 - 76 Нуркач, голем Podiceps cristatus L.
 - 78 Нуркач, мал Tachybaptus rufficollis Pall.
 - 77 Нуркач, обичен Podiceps griseigena Bodd.
 - 51 Њорка, белоока Aythya nyroca Guld.
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 - 55 Њорка, црвеноглава или алмабаш Aythya ferina L.
 - 56 Њорка, цуцулеста Aythya fuligula L.
 - 110 Орел, белоопашест Haliaeetus albicilla L.
 - 111 Орел, змијар Circaetus gallicus Gm.
 - 107 Орел, клокташ Aquila clanga Pall.
 - 106 Орел, крстач или орел, зајачар Aquila heliaca Sav.
 - 109 Орел, рибар Pandion haliaetus L.
 - 105 Орел, сур Aquila chrysaetos L.
 - 108 Орел, џуџест Hieraaetus pennatus Gm.
01.70.10.40.08 47 Пајка, берија или крѓа Anas crecca L.
01.70.10.40.09 46 Пајка, дива или пајка, глуварка Anas platyrhynchos L.
 - 50 Пајка, лажичарка Anas clupeata L.
 - 48 Пајка, ластарка или калкурук Anas acuta L.
 - 54 Пајка, превез Netta rufina L.
 - 49 Пајка, пупчаница Anas querquvedula L.
 - 52 Пајка, свиркач Anas penelope L.
 - 53 Пајка, сива Anas strepera L.
 - 73 Пеликан, кадрав Pelecanus crispus Bruck.
 - 72 Пеликан, розов Pelecanus onocrotalus L.
01.70.10.40.10 30 Потполошка или препелица, обична Coturnix coturnix L.
 - 59 Прдавец Crex crex L.

 - 132 Саријазма, златна Oriolus oriolus L.
01.70.10.40.11 133 Сколовранец Sturnus vulgaris L.
 - 128 Сојка Garrulus glandarius L.
 - 88 Сокол, јужен Falco biarmicus L.
 - 89 Сокол, мал Falco columbarius L.
 - 87 Сокол, остриж Falco subbuteo L.
 - 86 Сокол, сив Falco peregrinus Tunst.
01.70.10.40.12 127 Страчка Pica pica L.
 - 44 Утва, морска Tadorna tadorna L.
01.70.10.40.13 27 Фазан Phasianus sp.
 - 126 Чавка Corvus monedula L.
 - 129 Чавка, модра Coracias garrulous L.
01.70.10.40.14 66 Чапја, бела Egretta alba L.
01.70.10.40.14 67 Чапја, бела, мала или чапја, сребреникава Egretta garzetta L.
01.70.10.40.14 68 Чапја, жолта Ardeola ralloides Scop.
01.70.10.40.14 69 Чапја, ноќна или гак Nycticorax nycticorax L.
01.70.10.40.14 64 Чапја, пепелава Ardea cinerea L.

01.70.10.40.14 65 Чапја, црвена Ardea purpurea L.
 - 85 Чурулин Burhinus oedicnemus L.
01.70.10.40.15 38 Шљука, ливадарка или бекасин, голем Gallinago media-Latham.
01.70.10.40.15 37 Шљука, ритска или шљука, барска Gallinago gallinago L.
01.70.10.40.15 36 Шљука, шумска Scolopax rusticola L.
 - 61 Штрк, бел Ciconia ciconia L.
 - 62 Штрк, црн Ciconia nigra L.
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03.00.13.10.01 Американско сомче (Америчко сомче, Џуџесто сомче, 
Американец)

Ameiurus nebulosus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17  -  -  - Црна река  -  - Пчиња  - Вардар  -

03.00.13.10.01 Амурче (Чебачок) Pseudorasbora parva 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.13.10.01 Вардарска штипалка Cobitis vardarensis 4/17; 6/17; 24/17; 25/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река  - Брегалница  - Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Вретенар Zingel balcanicus 4/17; 6/17  -  -  - Црна река  -  -  - Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Вретенушка (Виун, Охридска вретенушка) Barbatula barbatula; Barbatula sturanyi 4/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  - Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим
03.00.13.10.01 Вретенушка (Струмичка вретенушка) Oxynoemacheilus bureschy 4/17; 6/17  -  -  -  - Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Гамбузија Gambusia holbrooki; Gambusia affinis 4/17; 6/17; 55/17; 56/17  - Преспанско езеро Дојранско езеро  - Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Грунче (Охридско грунче, Мало грунче) Pelasgus minutus 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Грунче (Преспански грунче, Мало грунче) Pelasgus prespensis 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Златна штипалка (Балканска штипалка) Sabanejewia balcanica 4/17; 6/17; 25/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река  - Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Змиорка (Источна змиорка, Змијулка) Eudontomyzon mariae; Eudontomyzon mariae Berg 4/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  - Брегалница  -  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Каменарче (Mремка, Бапка) Salaria fluviatilis 4/17; 55/17  -  - Дојранско езеро  -  -  -  -  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Лигле (Шивечки зет, Балавец лигавко) Gimnocephalus cernua 4/17; 6/17  -  -  - Црна река  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Мергур Pachychilon macedonicum 4/17; 6/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река  - Брегалница Пчиња  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Пеш Cottus gobio 4/17  -  -  -  -  -  -  -  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Пиор Phoxinus phoxinus, Phoxinus lumaireul 4/17; 25/17; 55/17; 56/17 Охридско езеро Преспанско езеро  -  -  -  -  - Треска Вардар Црн дрим
03.00.13.10.01 Платиче (Плоска) Rhodeus meridionallis; Rhodeus amarus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17
Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар Црн дрим

03.00.13.10.01 Преспанска штипалка Cobitis meridionalis 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Сончарка (Сунчица, Сончаница) Lepomis gibbosus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17; 56/17 Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар Црн дрим
03.00.13.10.01 Струмичка штипалка Cobitis strumicae 6/17  -  -  -  - Струмица  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Тенкоопашеста кркушка Romano gobio elimeius 4/17; 6/17; 25/17  -  -  -  - Струмица Брегалница  - Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Штипалка (Охридска штипалка) Cobitis ohridana 4/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.01 Амур (Бел амур) Ctenopharyngodon idella 4/17; 17/17; 24/17; 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.02 Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена) Barbus macedonicus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17  -  -  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.22.10.03 Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвиче) Alburnus (thessalicus; scoranza; sp.; thessalicus-

macedonicus; belvica)
4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.04 Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска) Alburnoides bipunctatus; Alburnoides ohridanus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17

Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.05 Главатица Salmo marmoratus 4/17; 25/17; 57/17  -  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.06 Грунец (Охридски грунец) Rutilus ohridanus 4/17; 24/17; 25/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.07 Грунец (Преспанска писа) Rutilus prespensis 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.08 Златен карас (Карас, Караш) Carassius carassius 4/17; 6/17; 17/17; 24/17  -  -  - Црна река  -  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.09 Јагула (Европска јагула) Anguilla anguilla 4/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17 Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро  -  - Брегалница  - Треска Вардар Црн дрим
03.00.22.10.10 Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка) Onchorhynchus mykis 4/17; 6/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 

57/17
Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река  - Брегалница  - Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.11 Кечига (Долгоносеста кечига) Acipenser ruthenus 4/17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.12 Клен (Утман, Бушар) Squalius vardarensis; Squalius squalius; Squalius 

prespensis 
4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.13 Костреш (Перкија, Пиркија) Perca fluviatilis 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река Струмица  - Пчиња  - Вардар  -
03.00.22.10.14 Крап Cyprinius carpio 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17; 57/17
Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.15 Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мренец) Gobio bulgaricus; Gobio ohridanus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
57/17

Охридско езеро  - Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.16 Лињак (Линиш, Лиљан, Барска “пастрмка”) Tinca tinca 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17; 56/17  - Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.17 Македонска пастрмка Salmo macedonicus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17  -  -  - Црна река  - Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.22.10.18 Моранец Pachychilon pictum 4/17; 24/17; 25/17; 55/17; 57/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.19 Охридска белвица Salmo ohridanus 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.20 Охридска пастрмка Salmo letnica Karaman, Salmo letnica (Salmo letnica 

typikus)
4/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17 Охридско езеро Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим

03.00.22.10.21 Пелагониска пастрмка Salmo pelagonicus 6/17; 24/17  -  -  - Црна река  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.22 Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка) Salmo peristericus 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.23 Писа (Плотица, Охридска писа) Scardinius erytrophthalmus; Scardinius knezevici 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17 Охридско езеро  - Дојранско езеро Црна река Струмица  -  -  - Вардар Црн дрим
03.00.22.10.24 Попадика (Еѓупка, Легла) Vimba melanops (Vimba vimba) 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 57/17  -  -  - Црна река  - Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.22.10.25 Поточна (речна, радичка) пастрмка Salmo farioides 4/17; 24/17; 25/17; 57/17  -  -  -  -  -  -  -  - Вардар Црн дрим
03.00.22.10.26 Поточна златовчица (Канадска пастрмка) Salvelinus fontinalis 4/17  -  -  -  -  -  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.27 Руска есетра Acipenser gueldenstaedtii 4/17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.28 Скобуст (Бојник, Скобал) Chondrostoma (vardarense; ohridanus; prespensе) 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17; 57/17
Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.29 Смуѓ Stizostedion lucioperca 24/17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.30 Сом Silurus glanis 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17
 - Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар  -

03.00.22.10.31 Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, 
Бабушка)

Carassius gibelio 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.32 Толстолобик, бел Hypophthalmichthys molitrix 4/17; 24/17; 55/17; 56/17  - Преспанско езеро Дојранско езеро  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.33 Толстолобик, сив Hypophthalmichthys nobilis 4/17; 24/17; 55/17  -  - Дојранско езеро  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.34 Црвеноперка Rutilus rutilus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река Струмица  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.35 Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена) Barbus balcanicus; Barbus rebeli; Barbus prespensis 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17; 57/17
Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.36 Штука Esox lucius 4/17; 6/17; 24/17; 25/17  -  -  - Црна река Струмица  - Пчиња  -  -  -
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Листа на видови на риби во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија 
Шифра според 
НЗШРУ, 2018 *⁾ Назив Латински назив Сл. весник на РМ бр. Природни езера Сливови на реки

03.00.13.10.01 Американско сомче (Америчко сомче, Џуџесто сомче, 
Американец)

Ameiurus nebulosus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17  -  -  - Црна река  -  - Пчиња  - Вардар  -

03.00.13.10.01 Амурче (Чебачок) Pseudorasbora parva 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.13.10.01 Вардарска штипалка Cobitis vardarensis 4/17; 6/17; 24/17; 25/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река  - Брегалница  - Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Вретенар Zingel balcanicus 4/17; 6/17  -  -  - Црна река  -  -  - Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Вретенушка (Виун, Охридска вретенушка) Barbatula barbatula; Barbatula sturanyi 4/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  - Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим
03.00.13.10.01 Вретенушка (Струмичка вретенушка) Oxynoemacheilus bureschy 4/17; 6/17  -  -  -  - Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Гамбузија Gambusia holbrooki; Gambusia affinis 4/17; 6/17; 55/17; 56/17  - Преспанско езеро Дојранско езеро  - Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Грунче (Охридско грунче, Мало грунче) Pelasgus minutus 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Грунче (Преспански грунче, Мало грунче) Pelasgus prespensis 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Златна штипалка (Балканска штипалка) Sabanejewia balcanica 4/17; 6/17; 25/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река  - Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Змиорка (Источна змиорка, Змијулка) Eudontomyzon mariae; Eudontomyzon mariae Berg 4/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  - Брегалница  -  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Каменарче (Mремка, Бапка) Salaria fluviatilis 4/17; 55/17  -  - Дојранско езеро  -  -  -  -  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Лигле (Шивечки зет, Балавец лигавко) Gimnocephalus cernua 4/17; 6/17  -  -  - Црна река  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Мергур Pachychilon macedonicum 4/17; 6/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река  - Брегалница Пчиња  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Пеш Cottus gobio 4/17  -  -  -  -  -  -  -  - Вардар  -
03.00.13.10.01 Пиор Phoxinus phoxinus, Phoxinus lumaireul 4/17; 25/17; 55/17; 56/17 Охридско езеро Преспанско езеро  -  -  -  -  - Треска Вардар Црн дрим
03.00.13.10.01 Платиче (Плоска) Rhodeus meridionallis; Rhodeus amarus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17
Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар Црн дрим

03.00.13.10.01 Преспанска штипалка Cobitis meridionalis 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Сончарка (Сунчица, Сончаница) Lepomis gibbosus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17; 56/17 Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар Црн дрим
03.00.13.10.01 Струмичка штипалка Cobitis strumicae 6/17  -  -  -  - Струмица  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Тенкоопашеста кркушка Romano gobio elimeius 4/17; 6/17; 25/17  -  -  -  - Струмица Брегалница  - Треска Вардар  -
03.00.13.10.01 Штипалка (Охридска штипалка) Cobitis ohridana 4/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.01 Амур (Бел амур) Ctenopharyngodon idella 4/17; 17/17; 24/17; 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.02 Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена) Barbus macedonicus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17  -  -  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.22.10.03 Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвиче) Alburnus (thessalicus; scoranza; sp.; thessalicus-

macedonicus; belvica)
4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.04 Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска) Alburnoides bipunctatus; Alburnoides ohridanus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17

Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.05 Главатица Salmo marmoratus 4/17; 25/17; 57/17  -  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.06 Грунец (Охридски грунец) Rutilus ohridanus 4/17; 24/17; 25/17; 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.07 Грунец (Преспанска писа) Rutilus prespensis 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.08 Златен карас (Карас, Караш) Carassius carassius 4/17; 6/17; 17/17; 24/17  -  -  - Црна река  -  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.09 Јагула (Европска јагула) Anguilla anguilla 4/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17 Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро  -  - Брегалница  - Треска Вардар Црн дрим
03.00.22.10.10 Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка) Onchorhynchus mykis 4/17; 6/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 

57/17
Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река  - Брегалница  - Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.11 Кечига (Долгоносеста кечига) Acipenser ruthenus 4/17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.12 Клен (Утман, Бушар) Squalius vardarensis; Squalius squalius; Squalius 

prespensis 
4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.13 Костреш (Перкија, Пиркија) Perca fluviatilis 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река Струмица  - Пчиња  - Вардар  -
03.00.22.10.14 Крап Cyprinius carpio 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17; 57/17
Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.15 Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мренец) Gobio bulgaricus; Gobio ohridanus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
57/17

Охридско езеро  - Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.16 Лињак (Линиш, Лиљан, Барска “пастрмка”) Tinca tinca 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17; 56/17  - Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.17 Македонска пастрмка Salmo macedonicus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17  -  -  - Црна река  - Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.22.10.18 Моранец Pachychilon pictum 4/17; 24/17; 25/17; 55/17; 57/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим
03.00.22.10.19 Охридска белвица Salmo ohridanus 55/17 Охридско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.20 Охридска пастрмка Salmo letnica Karaman, Salmo letnica (Salmo letnica 

typikus)
4/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17 Охридско езеро Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  - Црн дрим

03.00.22.10.21 Пелагониска пастрмка Salmo pelagonicus 6/17; 24/17  -  -  - Црна река  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.22 Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка) Salmo peristericus 56/17  - Преспанско езеро  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.23 Писа (Плотица, Охридска писа) Scardinius erytrophthalmus; Scardinius knezevici 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17 Охридско езеро  - Дојранско езеро Црна река Струмица  -  -  - Вардар Црн дрим
03.00.22.10.24 Попадика (Еѓупка, Легла) Vimba melanops (Vimba vimba) 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 57/17  -  -  - Црна река  - Брегалница Пчиња Треска Вардар  -
03.00.22.10.25 Поточна (речна, радичка) пастрмка Salmo farioides 4/17; 24/17; 25/17; 57/17  -  -  -  -  -  -  -  - Вардар Црн дрим
03.00.22.10.26 Поточна златовчица (Канадска пастрмка) Salvelinus fontinalis 4/17  -  -  -  -  -  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.27 Руска есетра Acipenser gueldenstaedtii 4/17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.28 Скобуст (Бојник, Скобал) Chondrostoma (vardarense; ohridanus; prespensе) 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17; 57/17
Охридско езеро Преспанско езеро  - Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.29 Смуѓ Stizostedion lucioperca 24/17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.30 Сом Silurus glanis 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17
 - Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња  - Вардар  -

03.00.22.10.31 Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, 
Бабушка)

Carassius gibelio 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 
56/17; 57/17

Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.32 Толстолобик, бел Hypophthalmichthys molitrix 4/17; 24/17; 55/17; 56/17  - Преспанско езеро Дојранско езеро  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.33 Толстолобик, сив Hypophthalmichthys nobilis 4/17; 24/17; 55/17  -  - Дојранско езеро  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.34 Црвеноперка Rutilus rutilus 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17  -  - Дојранско езеро Црна река Струмица  -  -  - Вардар  -
03.00.22.10.35 Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена) Barbus balcanicus; Barbus rebeli; Barbus prespensis 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 

56/17; 57/17
Охридско езеро Преспанско езеро Дојранско езеро Црна река Струмица Брегалница Пчиња Треска Вардар Црн дрим

03.00.22.10.36 Штука Esox lucius 4/17; 6/17; 24/17; 25/17  -  -  - Црна река Струмица  - Пчиња  -  -  -
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Листа на видови на риби во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија 
Шифра според 
НЗШРУ, 2018 *⁾ Назив Акумулации Акумулации

03.00.13.10.01 Американско сомче (Америчко сомче, Џуџесто сомче, 
Американец)

Водоча  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Младост  -  -  - Тиквешко езеро  -  -

03.00.13.10.01 Амурче (Чебачок)  -  - Глобочица  - Калиманци Козјак  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.13.10.01 Вардарска штипалка  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  - Матка  -  -  - Стрежево  -  -  -
03.00.13.10.01 Вретенар  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Вретенушка (Виун, Охридска вретенушка)  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  - Стрежево  -  -  -
03.00.13.10.01 Вретенушка (Струмичка вретенушка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Гамбузија  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Грунче (Охридско грунче, Мало грунче)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Грунче (Преспански грунче, Мало грунче)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Златна штипалка (Балканска штипалка)  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Змиорка (Источна змиорка, Змијулка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Каменарче (Mремка, Бапка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Лигле (Шивечки зет, Балавец лигавко)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.13.10.01 Мергур  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Пеш  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Пиор  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Платиче (Плоска)  -  - Глобочица  - Калиманци  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.13.10.01 Преспанска штипалка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Сончарка (Сунчица, Сончаница) Водоча  -  - Градче Калиманци  -  - Липково Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.13.10.01 Струмичка штипалка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Тенкоопашеста кркушка  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Штипалка (Охридска штипалка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.01 Амур (Бел амур)  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  - Мантово  - Младост  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.02 Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена) Водоча  -  - Градче  - Козјак  -  -  -  -  - Матка  -  -  -  -  - Турија  -
03.00.22.10.03 Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвиче) Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче  - Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.04 Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска)  -  - Глобочица Градче  - Козјак  -  -  -  - Мантово Матка  -  -  - Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.05 Главатица  -  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.06 Грунец (Охридски грунец)  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.07 Грунец (Преспанска писа)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.08 Златен карас (Карас, Караш)  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  -  -  - Младост  - Ратево Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.09 Јагула (Европска јагула)  - Глажња Глобочица  - Калиманци Козјак  - Липково  -  -  - Матка  -  - Ратево Стрежево  -  - Шпиље
03.00.22.10.10 Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка)  -  - Глобочица  -  - Козјак  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  - Стрежево  -  - Шпиље
03.00.22.10.11 Кечига (Долгоносеста кечига)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.12 Клен (Утман, Бушар) Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро Турија Шпиље
03.00.22.10.13 Костреш (Перкија, Пиркија) Водоча  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.22.10.14 Крап Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро Турија Шпиље
03.00.22.10.15 Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мренец)  -  - Глобочица Градче  - Козјак Конче  - Мавровица Мавровско езеро  - Матка  -  - Ратево  - Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.16 Лињак (Линиш, Лиљан, Барска “пастрмка”) Водоча  -  -  - Калиманци  - Конче Липково Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.17 Македонска пастрмка  - Глажња  - Градче Калиманци Козјак  - Липково  -  -  - Матка  -  - Ратево Стрежево  -  -  -
03.00.22.10.18 Моранец  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.19 Охридска белвица  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.20 Охридска пастрмка  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  - Стрежево  -  - Шпиље
03.00.22.10.21 Пелагониска пастрмка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Стрежево  -  -  -
03.00.22.10.22 Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.23 Писа (Плотица, Охридска писа)  -  - Глобочица  - Калиманци  -  - Липково Мавровица  - Мантово  -  - Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.24 Попадика (Еѓупка, Легла)  -  -  -  -  - Козјак  - Липково  - Мавровско езеро  - Матка  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.25 Поточна (речна, радичка) пастрмка  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.26 Поточна златовчица (Канадска пастрмка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.27 Руска есетра  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.28 Скобуст (Бојник, Скобал)  -  - Глобочица Градче Калиманци Козјак  - Липково  - Мавровско езеро Мантово Матка  -  - Ратево Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.29 Смуѓ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Младост  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.30 Сом Водоча  -  - Градче Калиманци Козјак  -  - Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.22.10.31 Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, 

Бабушка)
Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија Шпиље

03.00.22.10.32 Толстолобик, бел  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  -  -  - Младост  -  - Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.33 Толстолобик, сив  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  -  -  - Младост  -  - Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.34 Црвеноперка Водоча  -  - Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.22.10.35 Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена)  - Глажња Глобочица Градче  - Козјак  - Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка  -  - Ратево Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.36 Штука  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  - Матка Младост  -  - Стрежево Тиквешко езеро  -  -

*⁾ 03.00.13/= Риби, несоодветни за човечка исхрана 
*⁾ 03.00.22/= Риби, соодветни за човечка исхрана
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НЗШРУ, 2018 *⁾ Назив Акумулации Акумулации

03.00.13.10.01 Американско сомче (Америчко сомче, Џуџесто сомче, 
Американец)

Водоча  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Младост  -  -  - Тиквешко езеро  -  -

03.00.13.10.01 Амурче (Чебачок)  -  - Глобочица  - Калиманци Козјак  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.13.10.01 Вардарска штипалка  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  - Матка  -  -  - Стрежево  -  -  -
03.00.13.10.01 Вретенар  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Вретенушка (Виун, Охридска вретенушка)  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  - Стрежево  -  -  -
03.00.13.10.01 Вретенушка (Струмичка вретенушка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Гамбузија  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Грунче (Охридско грунче, Мало грунче)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Грунче (Преспански грунче, Мало грунче)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Златна штипалка (Балканска штипалка)  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Змиорка (Источна змиорка, Змијулка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Каменарче (Mремка, Бапка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Лигле (Шивечки зет, Балавец лигавко)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.13.10.01 Мергур  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Пеш  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Пиор  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Платиче (Плоска)  -  - Глобочица  - Калиманци  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.13.10.01 Преспанска штипалка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Сончарка (Сунчица, Сончаница) Водоча  -  - Градче Калиманци  -  - Липково Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.13.10.01 Струмичка штипалка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Тенкоопашеста кркушка  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.13.10.01 Штипалка (Охридска штипалка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.01 Амур (Бел амур)  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  - Мантово  - Младост  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.02 Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена) Водоча  -  - Градче  - Козјак  -  -  -  -  - Матка  -  -  -  -  - Турија  -
03.00.22.10.03 Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвиче) Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче  - Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.04 Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска)  -  - Глобочица Градче  - Козјак  -  -  -  - Мантово Матка  -  -  - Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.05 Главатица  -  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.06 Грунец (Охридски грунец)  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.07 Грунец (Преспанска писа)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.08 Златен карас (Карас, Караш)  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  -  -  - Младост  - Ратево Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.09 Јагула (Европска јагула)  - Глажња Глобочица  - Калиманци Козјак  - Липково  -  -  - Матка  -  - Ратево Стрежево  -  - Шпиље
03.00.22.10.10 Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка)  -  - Глобочица  -  - Козјак  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  - Стрежево  -  - Шпиље
03.00.22.10.11 Кечига (Долгоносеста кечига)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.12 Клен (Утман, Бушар) Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро Турија Шпиље
03.00.22.10.13 Костреш (Перкија, Пиркија) Водоча  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.22.10.14 Крап Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро Турија Шпиље
03.00.22.10.15 Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мренец)  -  - Глобочица Градче  - Козјак Конче  - Мавровица Мавровско езеро  - Матка  -  - Ратево  - Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.16 Лињак (Линиш, Лиљан, Барска “пастрмка”) Водоча  -  -  - Калиманци  - Конче Липково Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци Ратево Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.17 Македонска пастрмка  - Глажња  - Градче Калиманци Козјак  - Липково  -  -  - Матка  -  - Ратево Стрежево  -  -  -
03.00.22.10.18 Моранец  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.19 Охридска белвица  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.20 Охридска пастрмка  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  - Стрежево  -  - Шпиље
03.00.22.10.21 Пелагониска пастрмка  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Стрежево  -  -  -
03.00.22.10.22 Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.23 Писа (Плотица, Охридска писа)  -  - Глобочица  - Калиманци  -  - Липково Мавровица  - Мантово  -  - Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.24 Попадика (Еѓупка, Легла)  -  -  -  -  - Козјак  - Липково  - Мавровско езеро  - Матка  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.25 Поточна (речна, радичка) пастрмка  -  - Глобочица  -  -  -  -  -  - Мавровско езеро  -  -  -  -  -  -  -  - Шпиље
03.00.22.10.26 Поточна златовчица (Канадска пастрмка)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.27 Руска есетра  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.28 Скобуст (Бојник, Скобал)  -  - Глобочица Градче Калиманци Козјак  - Липково  - Мавровско езеро Мантово Матка  -  - Ратево Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.29 Смуѓ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Младост  -  -  -  -  -  -
03.00.22.10.30 Сом Водоча  -  - Градче Калиманци Козјак  -  - Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.22.10.31 Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, 

Бабушка)
Водоча Глажња Глобочица Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија Шпиље

03.00.22.10.32 Толстолобик, бел  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  -  -  - Младост  -  - Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.33 Толстолобик, сив  -  -  -  -  -  -  -  - Мавровица  -  -  - Младост  -  - Стрежево Тиквешко езеро  -  -
03.00.22.10.34 Црвеноперка Водоча  -  - Градче Калиманци Козјак Конче Липково Мавровица  - Мантово  - Младост Паљурци  - Стрежево Тиквешко езеро Турија  -
03.00.22.10.35 Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена)  - Глажња Глобочица Градче  - Козјак  - Липково Мавровица Мавровско езеро Мантово Матка  -  - Ратево Стрежево Тиквешко езеро  - Шпиље
03.00.22.10.36 Штука  -  -  -  -  - Козјак  -  -  -  -  - Матка Младост  -  - Стрежево Тиквешко езеро  -  -


