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Предговор

Почитувани корисници,

Публикацијата “Стоковна размена на Република Македонија со странство“ е редовна годишна публикација што се 
подготвува во Државниот завод за статистика. Оваа публикација се однесува на движењето на стоковната размена со странство 
во 2010 година.

Државниот завод за статистика ги применува основните статистички стандарди, дефиниции и препораки на статистичката 
служба на ООН, хармонизирани со стандардите, дефинициите и препораките на статистичкиот уред на Европската унија - 
Евростат во следењето и обработката на стоковната размена со странство, со што е овозможена меѓународна споредливост 
на податоците. Особено висок степен на хармонизација е постигнат со воведувањето на Единствениот царински документ, 
примената на методолошките правила што се однесуваат на единицата, времето и територијата на набљудување, земјата-
партнер, евиденцијата на вредноста и количествата, како и во примената на меѓународните класификации и номенклатури 
како што се: Стандардната меѓународна трговска класификација - СМТК - 4-та ревизија, Хармонизираниот систем на називи и 
шифри на стоки - HS, Класификацијата според основните економски категории BEC, Номенклатурата на земји според ISO-Code 
Alpha-2.

Очекуваме дека податоците во публикацијата и начинот на нивната презентација на корисниците ќе им овозможат да ја 
анализираат состојбата во надворешно-трговската размена на Република Македонија на полесен начин.

Сите забелешки и сугестии од корисниците на податоците ќе бидат добредојдени.

Preface 

Dear users,

The publication “Commodity International Exchange of the Republic of Macedonia” is a regular annual edition prepared by the 
State Statistical Office. This edition refers to the foreign trade exchange in 2010.

The State Statistical Office applies the basic statistical standards, definitions and recommendations of the UN Statistics Division, 
harmonised with the standards, definitions and recommendations of the European Union’s Statistical Office - Eurostat in the statistical 
foreign trade survey, which enables international comparability of data. A high degree of harmonisation is achieved by introducing 
the Single Administrative Document, by implementation of the methodological definitions concerning the unit, time and territory of 
observation, partner country, value and quantity registration, as well as by implementation of the international classifications and 
nomenclatures such as: Standard International Trade Classification – SITC Rev.4, Harmonised Commodity Description and Coding 
System – HS, Classification by Broad Economic Categories BEC, Country nomenclature according to ISO-Code Alpha-2.

We expect that the scope of data in this publication and the manner of their presentation will allow the users to easily analyse 
the situation in the foreign trade exchange of the Republic of Macedonia.

We look forward to all your constructive suggestions and comments.

Помошник-раководител на сектор

Мирјана Бошњак

Assistant Head of Sector

Mirjana Boshnjak

Скопје, јули 2012

Skopje, July 2012



4 Статистички преглед  7.4.12.02 (717)

Содржина

Предговор ..................................................................................................................................................................................................................... 3

Методолошки објаснувања ......................................................................................................................................................................................... 6

T-01: Извоз/увоз според основните економски категории ..................................................................................................................................... 8

T-02: Извоз/увоз по земји .......................................................................................................................................................................................... 9

T-03: Извоз/увоз по стоковни сектори на СМТК  .................................................................................................................................................... 11

T-04: Извоз и увоз по дејности, КПД 2008 .............................................................................................................................................................. 13

T-05: Извоз на Република Македонија според статистичката постапка ............................................................................................................... 14

T-06: Увоз на Република Македонија според статистичката постапка ................................................................................................................. 15

Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010 .......................................................................................... 16

T-08: Увоз во Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010 ............................................................................................ 22

Т-09: Стоковна размена меѓу Република Македонија и земјите-членки на ЕУ - споредба 2010 со 2009 ......................................................... 30

Т-10: Стоковна размена меѓу Република Македонија и земјите-членки на ЕУ-обем, салдо, покриеност на увозот со извоз, 2010 .............. 31

Т-11: Извоз од Република Македонија, по земји на ЕУ, според секторите на СМТК, 2010 ................................................................................ 32

Т-12: Увоз во Република Македонија, по земји на ЕУ, според секторите на СМТК, 2010 ................................................................................... 34

Т-13: Извоз на поважни производи во најголемите трговски партнери на Република Македонија во 2010 ................................................... 36

Т-14: Увоз на поважни производи од најголемите трговски партнери на Република Македонија во 2010 ..................................................... 60

Т-15: Извоз на најзастапени производи по земји во 2010 .................................................................................................................................. 110

Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010 .................................................................................................................................. 122

Т-17: Извоз на стоки од Република Македонија во 2010 .................................................................................................................................... 135

Т-18: Узвоз на стоки во Република Македонија во 2010 ..................................................................................................................................... 144



5Statistical review 7.4.12.02 (717)

Contents

Preface  ........................................................................................................................................................................................................................... 3

Methodological notes .................................................................................................................................................................................................... 7

T-01: Exports/imports grouped according to broad economic categories .................................................................................................................. 8

T-02: Exports/imports by countries ............................................................................................................................................................................. 9

T-03: Exports/imports grouped according to categories of goods as defined by SITC ............................................................................................... 11

T-04: Exports and imports grouped according to activity, CPA 2008 ......................................................................................................................... 13

T-05: Exports of the Republic of Macedonia according to the statistical procedure ................................................................................................. 14

T-06: Imports of the Republic of Macedonia according to the statistical procedure ................................................................................................. 15

T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010 ................................................................................ 16

T-08: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010 .................................................................................... 22

T-09: Commodity exchange between the Republic of Macedonia and EU countries - compared 2010 and 2009 .................................................... 30

T-10: Commodity exchange between the Republic of Macedonia and EU countries-volume, balance, coverage of import by export, 2010 .......... 31

T-11: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries of EU, 2010 ...................................................................... 32

T-12: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries of EU, 2010 .......................................................................... 34

T-13: Export of main products to the main trading partners of the Republic of Macedonia, 2010 ........................................................................... 36

T-14: Import of main products from the main trading partners of the Republic of Macedonia, 2010 ...................................................................... 60

T-15: Export of main products by countries, 2010 ................................................................................................................................................... 110

T-16: Import of main products by countries, 2010 .................................................................................................................................................. 122

T-17: Export of goods from the Republic of Macedonia, 2010 ................................................................................................................................ 135

T-18: Import of goods in the Republic of Macedonia, 2010 .................................................................................................................................... 144



6 Статистички преглед  7.4.12.02 (717)

Методолошки објаснувања

Изворен документ 

Изворен документ за статистичко следење на извозот и на увозот на стоки е Единствениот царински документ, чија 
содржина е приспособена за повеќестрана намена. Во документот се впишуваат податоци значајни за царинската постапка, 
како и податоци за потребите на статистичката обработка на податоците и за органите и системите на банките.

Опфат

Статистиката на стоковната размена во Република Македонија се базира врз принципот на специјална трговија 
(проширена дефиниција), според кој во извозот се опфаќа сета стока што е од домашно потекло извезена во странство 
и во странските царински складишта и комерцијалните слободни зони, просториите за внатрешно облагородување и во 
индустриските слободни зони. Во увозот се опфаќаат сите стоки, без разлика дали се увезени директно од странство, од 
царински транзит или од царински складишта и комерцијални слободни зони, а се наменети за производство, инвестиции или 
широка потрошувачка. Освен комерцијалниот промет, статистиката ги опфаќа и стоките чиј промет, т.е. извоз, односно увоз се 
врши без плаќање на противвредноста.

Вредноста на стоката за облагородување се пресметува врз бруто-основа пред и по извршеното облагородување.

Дефиниции

Во статистичкото истражување на стоковниот промет со странство, како единица на набљудување се зема секоја стоковна 
испорака во извозот или увозот, а која е предмет на стоковниот промет со странство според статистичката методологија.

Моментот на поднесување на образецот за Единствен царински документ (воведен од 01.01. 1998 година) претставува 
време на набљудување.

Границите на статистичката територија во надворешно-трговскиот стоковен промет вообичаено се поклопуваат со 
државните (освен во случаите кога се врши промет преку слободни царински зони и тогаш тие се пошироки од државните).

Вредноста на извезената и на увезената стока се пресметува врз основа на паритетот франко македонска граница, 
односно извозот се пресметува врз база на ф.о.б. -паритет (Free on Board), а увозот врз база на ц.и.ф.-паритет (Cost, Insurance 
and Freight). Увозните давачки и домашните даноци и такси не се вклучуваат во статистичката вредност.

Регистрацијата на земјата-партнер се базира врз стоковниот принцип, а тоа значи во извозот се зема земјата на крајната 
позната дестинација (крајниот познат потрошувач на извезените производи или се прави доработка на производите), а во 
увозот земјата на потекло на стоката.

Количествата се искажуваат во нето-тежина во килограми и тоа тежината на стоката заедно со амбалажата што 
претставува составен дел при испораката на крајниот купувач или трговијата на големо. Освен во килограми, количествата се 
искажуваат и во специфични единици мерки.

Класификации и номенклатури:

- Хармонизиран систем на називи и шифри на стоки - се базира врз Бриселската царинска номенклатура и Четвртата 
ревизија на Стандардната меѓународна трговска класификација. Целта на Хармонизираниот систем на називите и шифрените 
ознаки на стоките е да се олесни опишувањето и кодирањето на производите во сите документи врзани за меѓународниот 
промет, односно за потребите на царината, транспортерите, магацините, администрацијата и сл.

- Стандардна меѓународна трговска класификација - основна во статистиката за надворешната трговија, развиена од 
Статистичката служба на ООН. Таа е хиерархиска и економска класификација на производите што учествуваат во стоковната 
размена меѓу земјите.

- Класификација на производите по дејности (КПД) - според која се врши распределување на производите што се 
извезуваат и се увезуваат според критериумот економско потекло и се структурирани според дејностите на Нацоиналната 
класификација на дејности, НКД Рев.2.

- Класификацијата според основните економски категории (BEC) - овозможува претворање на податоците од 
надворешнотрговската размена изразени во СМТК според крајната намена на производите во категории на производи што 
се особено значајни за економската анализа за и во рамките на Системот на национални сметки (SNA). Имено, станува збор 
за три основни категории производи во Системот на националните сметки: капитални добра, полупроизводи и производи за 
потрошувачка. 

Класификацијата според основните економски категории опфаќа 19 основни категории што може да се агрегираат во 
трите основни категории на производи и на тој начин да овозможат споредливост на податоците од надворешнотрговската 
размена со останатите економски статистики за национални и регионални економски анализи.

Класификација на земји - во надворешната трговија се применува класификацијата на земјите според стандардите на 
Меѓународната организација за стандарди.
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Methodological notes

Data source

The data source for the foreign trade statistics is the single administrative document, whose content is adjusted to various pur-
poses. Important data about the customs procedure are written in the document, as well as data needed for statistical data processing 
and for the banking system.

Scope

The foreign trade statistics of the Republic of Macedonia are based on the principles of special trade (relaxed definition), ac-
cording to which the exports include all domestic goods, goods from the premises for inward processing and free industrial zones 
exported abroad, in foreign customs warehouses or free economic zones. The imports include all the goods, no matter whether they 
are imported directly from abroad, from customs transit, from customs warehouses or free commercial zones, intended for domestic 
use, for inward processing and free industrial zones. Besides the commercial turnover, the statistics include the exports and imports of 
goods without paying counter value.

The value of the goods for processing and the goods resulting from such processing is calculated on a gross basis before and 
after the processing is done.

Definitions

In the Foreign trade statistical survey each goods dispatch in exports and imports, which has to be included according to the 
foreign trade statistics methodology, is taken as an observation unit.

The time of submitting the SAD - single administrative document (implemented in RM since 01.01.1998), is taken as observa-
tion period. 

The borders of the statistical territory in the foreign trade usually are the state borders, (except when the turnover is done 
through the free economic zones, in which case they are wider than state borders)

The value of exported and imported goods is calculated in terms of free-at-Macedonian frontier, respectively f.o.b (Free on 
Board) for export and c.i.f (Cost, Insurance and Freight) for import of the goods. Import duties and domestic taxes are not included in 
the statistical value.

Registration of the partner country is based on the commodity principle, which means that when exporting, the country of 
the last known destination is taken into account (the last known consumer of the exported goods or those who will further process the 
goods), and when importing, the country of the origin of the goods is taken into account.

The quantities are expressed in net weight in kilograms, both the weight of the goods and the weight of the packing, which is an 
integral part of the whole weight of the goods during the delivery to the final consumers or to the wholesale trade. Besides in kilograms, 
goods can be also presented in a supplementary unit.

Classifications and Nomenclatures:

- Harmonised Commodity Description and Coding System is based upon the Brussels Tariff Nomenclature and the fourth 
revision of the Standard International Trade Classification. The main objective of the Harmonised Commodity Description and Coding 
System is to facilitate the description and the coding of the goods in all documents connected with the international turnover of the 
goods, for the needs of customs, transporters, warehouses, administration, etc.

- Standard International Trade Classification - the basic foreign trade statistics developed by the UN Statistics Division. It is a 
hierarchical and economical classification of the goods, which participate in the foreign trade exchange between countries.

- Classification of Products by Activity (CPA) - according to which exported and imported product are grouped by the economic 
origin criterion and they are structured according to the National Classification of Activities, NKD Rev.2.

- The Classification by Broad Economic Categories (BEC) - permits the conversion of international trade data compiled on the 
SITC into end-use categories that are more meaningful for economic analysis and with the framework of the System of National Ac-
counts. There are three basic categories of goods in the system of national accounts: capital goods, intermediate goods and consumer 
goods.

The Classification by Broad Economic Categories (BEC) includes nineteen basic categories that can be aggregated into the three 
basic SNA categories, thus allowing comparability of foreign trade data with the other relevant economic statistics for national and 
regional economic analyses.

The Classification of Countries - country classification according to the standards of the International Organisation for 
Standardisation is applied in the foreign trade statistics. 
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T-01: Извоз/увоз според основните економски категории
T-01: Exports/imports grouped according to broad economic categories

во 000 САД долари     in '000 US $

  Извоз / Export Узвоз / Import

  2009 2010 2009 2010

Вкупно
2 708 488 3 351 429 5 072 821 5 474 485

Total

Храна и пијалаци  377 266  420 266  612 206
 617 543

Food and beverages 

Храна и пијалаци (примарни), главно за 
индустриски потреби

 7 961  7 151  36 647  39 565 Food and beverages (primary), mainly 
for industry

 Храна и пијалаци (примарни), главно за 
употреба во домаќинствата

 99 926  135 955  63 653  62 260 Food and beverages (primary), mainly 
for household consumption

 Храна и пијалаци (преработени), главно 
за употреба во индустријата

 8 155  10 539  93 629  109 403 Food and beverages (processed), mainly 
for industry

 Храна и пијалаци (преработени), главно 
за употреба во домаќинствата

 261 224  266 622  418 277  406 314 Food and beverages (processed), mainly 
for household consumption

Индустриски набавки 1 148 532 1 647 612 1 821 922 2 189 516 Industrial supplies 

 Индустриски набавки, примарни  257 566  349 893  182 107  272 767 Industrial supplies, primary

 Индустриски набавки, преработени  890 966 1 297 718 1 639 815 1 916 748 Industrial supplies, processed

Горива и мазива  196 979  249 571  793 951  942 373 Fuel and lubricants 

 Горива и мазива, примарни  1 181  1 764  481 638  594 308 Fuel and lubricants, primary

 Горива и мазива, преработени, моторен 
бензин

 44 083  48 735  20 936  26 706 Fuel and lubricants, processed, motor 
spirit

 Горива и мазива, преработени, други  151 716  199 073  291 377  321 359 Fuel and lubricants, processed, other

Производи за инвестиции (освен 
транспортна опрема), делови и 
дополнителна опрема

 102 310  145 685  858 062  702 213 Capital goods (except transport 
equipment), parts and accessories 

 Производи за инвестиции (освен 
транспортна опрема)

 59 031  76 857  676 515  521 222 Capital goods (except transport 
equipment)

 Производи за инвестиции (освен 
транспортна опрема), делови и 
дополнителна опрема

 43 279  68 828  181 547  180 991 Capital goods (except transport 
equipment), parts and accessories

Транспортна опрема, делови и 
дополнителна опрема 

 35 453  46 513  401 577  433 232 Transport equipment, parts and 
accessories 

 Патнички моторни автомобили  384  791  169 234  239 477 Passenger motor cars

 Транспортна опрема, делови и 
дополнителна опрема, индустриска

 4 031  5 543  160 326  123 334 Transport equipment, and parts and 
accessories thereof, other, industrial

 Транспортна опрема, делови и 
дополнителна опрема,неиндустриска

 2 513  2 498  9 707  6 424 Transport equipment, and parts and 
accessories thereof, other, non-industrial

 Транспортна опрема, делови и 
дополнителна опрема

 28 525  37 680  62 310  63 997 Transport equipment, parts and 
accessories

Стока за широка потрошувачка 
(неспомената на др.место ) 

 847 110  840 182  575 133  582 272 Consumer goods not elsewhere specified 

 Стока за широка потрошувачка (на 
др.место неспоменати), трајна

 36 767  37 903  132 835  145 544 Consumer goods not elsewhere 
specified, durable

Стока за широка потрошувачка (на 
др.место неспомената), полутрајна

 654 012  634 618  156 279  150 143 Consumer goods not elsewhere 
specified, semi-durable

 Стока за широка потрошувачка (на 
др.место неспомената), нетрајна

 156 331  167 661  286 019  286 585 Consumer goods not elsewhere 
specified, non-durable

Друга стока  827  3  142  20 Goods not elsewhere specified 

 Друга стока  827  3  142  20 Goods not elsewhere specified

Нераспределено  10  1 598  9 828  7 317 Unclassified 

 Нераспределено  10  1 598  9 828  7 317 Unclassified 
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T-02: Извоз/увоз по земји1)

T-02: Exports/imports by countries1)

во 000 САД долари in '000 US $

Извоз / Exports Увоз / Imports

2009 2010 2009 2010

Вкупно 2 683 606 3 351 429 5 072 821 5 474 485 Total

Европа 2 212 614 3 161 663 3 845 649 4 315 419 Europe

Албанија  83 972  72 384  24 098  22 917 Albania

Австрија  19 085  36 976  100 330  94 235 Austria

Белгија  36 146  80 755  33 735  31 485 Belgium

Бугарија  216 945  294 035  244 312  301 962 Bulgaria

Словачка  19 176  34 380  28 130  23 273 Slovakia

Чешка  9 322  15 337  51 894  51 343 Czech Republic

Данска  2 228  4 587  19 492  20 680 Denmark

Украина  10 121  21 271  84 464  117 624 Ukraine

Франција  12 628  13 923  91 778  85 034 France

Грција  291 649  246 197  441 856  448 933 Greece

Германија  455 863  712 424  521 677  613 482 Germany

Холандија  61 682  70 407  70 965  68 691 Netherlands

Италија  218 281  235 357  368 509  335 214 Italy

Кипар  225  554  1 187  674 Cyprus

Лихтенштајн -  56  88  20 Liechtenstein

Босна и Херцеговина  86 724  84 951  46 544  49 141 Bosniaand Herzegovina

Словенија  34 291  69 099  190 884  165 123 Slovenia

Хрватска  152 739  123 729  118 396  113 286 Croatia

Унгарија  3 828  8 606  50 913  47 640 Hungary

Белорусија  678  3 104  1 082  692 Belarus

Полска  8 118  24 219  83 209  69 828 Poland

Романија  20 041  54 312  108 803  126 816 Romania

Русија  22 536  26 739  495 065  552 537 Russia

Шпанија  38 751  73 674  48 975  60 405 Spain

Швајцарија  17 396  18 790  124 336  99 370 Switzerland

Шведска  9 460  13 162  31 621  33 822 Sweden

Велика Британија  42 917  59 288  63 562  285 641 UnitedKingdom

Србија  337 811  271 817  397 993  419 443 Serbia

Црна Гора  24 882  27 435  1 751  1 439 Montenegro

Други европски земји  343 545  464 094  115 133  74 667 Other European countries
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T-02: Извоз/увоз по земји1)

T-02: Exports/imports by countries1)

во 000 САД долари in '000 US $

Извоз / Exports Увоз / Imports

2009 2010 2009 2010

Азија  104 857  163 768  849 897  897 515 Asia

Индија  33 534  2 382  30 829  34 500 India

Иран  832  1 782  3 905  5 489 Iran

Јапонија  3 163  934  54 595  45 377 Japan

Јордан  92  97  88  29 Jordan

Кина  3 244  89 178  290 056  288 782 China

Кореја  4 631  1 803  38 558  43 380 Korea

Кувајт -  34  37  1 090 Kuwait

Казахстан  99  267  2 050  1 506 Kazakhstan

Израел  1 700  844  26 076  18 273 Israel

Тајван  10 744  1 324  21 998  23 757 Taiwan

Обединети Арапски Емирати  309  3 507  1 243  984 United Arab Emirates

Турција  40 794  50 909  253 377  261 652 Turkey

Други земји на Азија  5 715  10 706  127 085  172 697 Other Asian countries

Африка  7 564  3 925  17 627  30 275 Africa

Малави - -  996  357 Malawi

Гана  23  10  1 182  1 485 Ghana

Египет  3 647  1 217  3 964  4 614 Egypt

Мароко  83  298  1 604  1 354 Morocco

Јужна Африка  837  758  5 826  16 060 South Africa

Тунис  8  503  649  688 Tunisia

Нигерија  697  299  135  259 Nigeria

Судан  27 -  91  44 Sudan

Либија  1 557  270  562  2 731 Libya

Други земји на Африка  686  571  2 619  2 680 Other African countries

Северна и Средна Америка  11 101  17 159  142 545  125 387 North and Central America

Канада  1 373  2 045  23 219  15 537 Canada

САД  9 489  14 237  110 842  102 599 USA

Панама  112  841  322  248 Panama

Мексико  13  26  4 131  4 195 Mexico

Други земји на Северна и 
Средна Америка

 114  10  4 029  2 807 Other North and Central 
American countries

Јужна Америка  24  1 175  98 545  102 396 South America

Боливија - -  30  14 Bolivia

Аргентина  6  32  14 998  14 764 Argentina

Бразил  5  985  62 286  60 349 Brazil

Чиле - -  568  656 Chile

Перу  0 -  121  423 Peru

Колумбија -  18  1 056  2 810 Colombia

Уругвај -  50  1 070  400 Uruguay

Еквадор -  87  10 155  10 618 Ecuador

Други земји на Јужна 
Америка

 13  2  8 261  12 362 Other South American 
countries

Океанија  3 901  3 740  3 425  3 494 Oceania

Австралија  3 853  3 694  3 131  2 398 Australia

Нов Зеланд  5  46  205  977 New Zealand

Други земји на Океанија  43 -  89  118 Other countries of Oceania

1) Прикажани се земји со позначајно учество во извозот и во увозот на Република Македонија.
1) Shown are countries with significant participation in Macedonian exports and imports.
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T-03: Извоз/увоз по стоковни сектори на СМТК 1)

T-03: Exports/imports grouped according to categories of goods as defined by SITC1)

во 000 САД долари In '000 US $

 
Извоз / Exports Увоз / Imports

2009 2010 2009 2010

Вкупно 2 708 488 3 351 429 5 072 821 5 474 485 Total
Производи за храна  283 631  328 711  559 289  558 897 Food products

Живи животни, освен животни од отсек 
03

 6 248  4 059  1 724  1 240 Live animals

Месо и преработки од месо  35 915  36 976  141 178  125 620 Meat and meat processings

Млечни производи и јајца  6 431  7 916  41 655  43 731 Eggs and dairy products

Риби и преработки од риби  9 793  9 116  23 826  20 745 Fish and fish processings

 Жита и преработки од жита  42 888  48 117  81 171  79 289 Cereals and cereal processings

Овошје и зеленчук  142 612  181 075  70 081  67 693 Fruits and vegetables

Шеќер, преработки од шеќер и мед  9 875  10 814  43 984  60 991 Sugar, sugar processings and honey

Кафе, чај, какао, зачини и нивни 
производи 

 11 841  13 314  64 426  67 472 Coffee, tea, cocoa, spices and processings

Добиточна храна (освен жита во зрна)  812  537  24 547  24 832 Livestock fodder (excluding unmilled 
cereals)

Разни производи за исхрана и 
преработки

 17 216  16 787  66 697  67 285 Other fodder products

Пијалаци и тутун  197 104  202 547  51 706  57 578 Beverages and tobacco
Пијалаци  86 122  79 031  33 416  32 999 Beverages

Тутун и производи од тутун  110 982  123 516  18 290  24 580 Tobacco and tobacco processings

Суровини освен гориво  173 721  259 994  203 458  289 309 Crude materials, except fuels
Сурова кожа и крзно  3 069  5 555  1 841  2 523 Hides, skins and furskins, raw

Маслодајно семе и плодови  1 053  2 441  9 689  11 438 Oil seeds, and oleaginous fruits

Суров каучук (вклучува синтетички и 
регенириран)

 17  54  1 418  1 301 Crude rubber (synthetic and reclaimed)

Дрво и плута  4 173  3 108  24 950  21 428 Wood, lumber and cork

Целулоза и отпадоци од хартија  538  918  895  794 Pulp and waste paper

Текстилни влакна и отпадоци  537  1 615  12 245  13 400 Textile fibres and their wastes

Сурово ѓубриво и минерали (освен 
јаглен, нафта, драгоцени камења)

 28 785  35 808  13 901  14 261 Crude fertilizers and minerals

Метална руда и отпадоци од метал  129 656  203 448  118 875  205 911 Metal ores and scrap metal 

 Животински и растителни сурови 
материи, н.н.

 5 892  7 046  19 644  18 254 Raw animal and vegetable materials

Минерални горива, мазива и сродни 
производи

 202 940  257 375  811 144  966 845 Mineral fuels, lubricants and related 
materials

Јаглен, кокс и брикети  1 191  1 824  11 900  31 585 Coal, coke and briquettes

Нафта и производи од нафта  191 319  218 139  622 318  744 844 Petroleum and petroleum products

Гас, природен и индустриски  4 798  3 486  56 040  74 735 Gas, natural and manufactured

Електрична енергија  5 632  33 926  120 885  115 681 Electric energy

 Животински и растителни масла и масти  8 165  11 303  45 876  51 837 Animal and vegetable oils and fats 
Хемиски производи  172 246  381 807  569 406  662 990 Chemicals and related products

Органски хемиски производи  1 705  1 612  36 741  27 996 Chemical elements and compounds 

Неоргански хемиски производи  10 734  10 108  22 456  128 412 Tar and raw chemicals

Производи за боење и штавење  18 508  14 681  38 840  39 299 Dyeing, tanning and colouring materials

Медицински и фармацевтски производи  72 557  76 462  146 398  138 865 Medical and pharmaceutical products

Етерични масла, козметички производи; 
тоалетни препарати, препарати за 
чистење и полирање

 9 370  9 174  96 742  96 836 Essential oils, resinoids and perfume 
products

Вештачки ѓубрива (различно од група 272)  47  50  25 741  26 246 Fertilizers (other than those of group 272)

Пластични материи во примарни форми  8 704  10 672  74 538  74 304 Plastics in primary forms

Пластични материи во останати форми  37 852  29 893  67 045  67 285 Plastics in non-primary forms 

Хемиски материи и производи, н.н.  12 770  229 156  60 905  63 748 Other chemical materials and products 
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T-03: Извоз/увоз по стоковни сектори на СМТК 1)

T-03: Exports/imports grouped according to categories of goods as defined by SITC1)

во 000 САД долари In '000 US $

 
Извоз / Exports Увоз / Imports

2009 2010 2009 2010

Производи класирани според 
материјалот

 771 460  990 811 1 214 042 1 385 518 Manufactured goods classified mainly by 
material

Кожа, производи од кожа, н.н, и 
обработено крзно

 1 379  1 609  35 487  34 826 Leather, leather processings and furs

Изработки од каучук,н.н.  924  651  40 987  37 257 Rubber processings

Изработки од дрво и плута (освен мебел)  5 323  4 793  45 012  41 776 Wood and cork processings

Хартија, картон и производи од целулоза, 
хартија или од картон

 11 667  12 286  114 423  113 274 Paper, hardboard and products thereof 

Предиво, ткаенини и текстилни 
производи, н.н. и слични производи

 45 673  56 472  394 179  408 556 Textile yarn, fabrics and related products

Изработки од неметални минерали  91 450  72 110  113 141  126 399 Non-metallic mineral processings

 Железо и челик  534 399  778 435  302 359  355 720 Iron and steel

Обоени метали  7 026  8 135  51 601  168 599 Non-ferrous metals

Изработки од метал,н.н.  73 620  56 320  116 854  99 109 Other metal processings

Машини и транспортни уреди  153 291  198 803 1 215 201 1 097 221 Machinery and transport equipment

Погонски машини и уреди  5 066  1 590  78 552  36 891 Power type generating machinery and 
equipment

Машини специјализирани за одредени 
индустрии

 12 733  10 825  121 622  109 310 Machinery specialized for particular 
industries

Машини за обработка на метали  746  2 095  20 042  13 042 Metal-processing machinery

Индустриски машини и делови,н.н.  20 767  44 118  170 946  128 608 General industrial machinery and 
equipment

Канцелариски машини и машини за АОП  4 533  3 615  98 857  79 574 Office machines and automatic data 
processing machines

Телекомуникациски и аудио апарати и 
опрема

 4 209  4 951  178 526  149 457 Telecommunication devices

Електрични машини, апарати и делови, 
н.н.

 76 293  94 318  185 228  188 747 Electrical machinery, apparatus and 
appliances

Друмски возила  22 799  29 505  296 790  369 594 Road vehicles

Останата транспортна опрема  6 146  7 786  64 637  21 996 Other transport equipment

Разни готови производи  745 095  717 718  392 744  396 897 Miscellaneous manufactured articles

Монтажни згради; санитарни уреди  6 444  6 026  16 663  14 630 Prefabricated buildings and sanitary 
plumbing

Мебел и негови делови, постелнина и сл. 
производи, душеци, носачи на душеци, 
перници и сл. полнети производи

 32 138  34 156  39 084  39 233 Furniture and parts thereof; bedding, 
mattresses, mattress supports; cushions 
and similar stuffed furnishings

Предмети за патување, рачни торби и 
слично

 237  232  4 611  4 460 Travel goods, handbags and similar 
containers

Облека  584 632  564 571  74 500  64 967 Clothing

Обувки  81 762  75 252  36 989  35 669 Footwear

Професионални, научни и контролни 
инструменти и апарати

 13 541  11 892  63 104  63 870 Proffesional scientific and controlling 
instruments and apparatus

Фотографски апарати, опрема и резеврни 
матријали; оптички производи, н.н; 
часовници и саати

 449  459  10 175  10 063 Photographic apparatus and watches

Разни готови производи, н.н.  25 891  25 130  147 618  164 005 Other manufactured articles

Разни трансакции и неспомната стока  834  2 360  9 956  7 392 Special transactions and commodities not 
classified according to kind

1) Стандардна меѓународна трговска класификација, 4-та ревизија 
1) Standard International Trade Classification, Rev.4
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T-04: Извоз и увоз по дејности, КПД 2008
T-04: Exports and imports grouped according to activity, CPA 2008

во 000 САД долари  In '000 US $ 

 Извоз / Exports Увоз / Imports

 2009 2010 2009 2010
Вкупно 2 708 488 3 351 429 5 072 821 5 474 485 Total

Земјоделски производи, производи од лов и 
услуги во врска со нив

 190 452  226 517  113 954  118 774 Products of agriculture, hunting and related 
services  

Производи на шумарството и сечење на дрва и 
услуги поврзани со нив

 887  1 027  5 192  4 950 Products of forestry, logging and related 
services  

Риби и други производи на рибарството, производи 
од аквакултури, помошни услуги за рибарство

 283  782  2 055  2 630 Fish and other fishing products; aquaculture 
products; support services to fishing  

Јаглен и лигнит  1 176  1 746  9 619  21 918 Coal and lignite  

Сурова нафта и природен гас  468 963  570 001 Crude petroleum and natural gas  

Метални руди  104 495  160 079  64 756  124 424 Metal ores  

Други производи од рударството и вадење на руди  25 900  28 851  12 408  12 910 Other mining and quarrying products  

Прехранбени производи  198 799  223 558  530 150  536 935 Food products  

Пијалаци  86 288  79 137  38 453  36 512 Beverages  

Тутунски производи  23 176  28 233  9 472  10 270 Tobacco products  

Текстил  52 032  62 654  390 489  407 049 Textiles  

Облека  584 570  564 470  70 366  60 580 Wearing apparel  

Кожа и слични производи од кожа  83 150  76 917  68 350  67 644 Leather and related products  

Дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, 
предмети и од слама и материјали за плетење

 9 137  7 479  65 699  58 913 Wood and of products of wood and cork, 
except furniture; articles of straw and plaiting 
materials  

Хартија и производи од хартија  13 261  14 340  120 235  118 513 Paper and paper products  

Услуги за печатење и снимање  36  27  761  817 Printing and recording services  

Кокс и рафинирани нафтени производи  194 849  220 566  210 596  258 401 Coke and refined petroleum products  

Хемикалии и хемиски производи  59 606  273 590  364 898  463 186 Chemicals and chemical products  

Основни фармацевтски производи и 
фармацевтски препарати

 72 618  76 650  148 339  141 725 Basic pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations  

Гума и пластични производи  53 910  44 657  172 297  167 307 Rubber and plastic products  

Други неметални минерални производи  100 613  81 332  119 490  134 543 Other non-metallic mineral products  

Метали  541 940  787 565  363 939  533 647 Basic metals  

Готови метални производи, освен машини и 
опрема

 60 900  43 969  108 171  95 119 Fabricated metal products, except machinery 
and equipment  

Компјутери, електронски и оптички производи  13 240  13 246  347 708  314 133 Computer, electronic and optical products  

Електрична опрема  92 260  105 130  234 560  159 432 Electrical equipment  

Машини и опрема, неспомнати на друго место  36 364  57 516  331 151  282 721 Machinery and equipment n.e.c.  

Моторни возила, приколки и полуприколки  18 630  26 572  285 476  360 942 Motor vehicles, trailers and semi-trailers  

Останата опрема за транспорт  8 713  10 593  75 566  30 827 Other transport equipment  

Мебел  24 810  26 938  37 860  37 777 Furniture  

Други индустриски производи  15 636  15 616  93 234  106 214 Other manufactured goods  

Електрична енергија;гас, пареа и климатизација  5 632  33 926  120 886  115 681 Electricity, gas, steam and air conditioning  

Услуги за собирање, обработка и отстранување 
на отпад, рециклирање на материјали

 28 371  51 354  58 454  84 241 Waste collection, treatment and disposal 
services; materials recovery services  

Услуги за издавање  4 980  4 642  17 829  18 403 Publishing services  

Услуги за продукција на филмови, видео и 
телевизиска програма,звучни и музички записи

 256  131  852  888 Motion picture, video and television 
programme production services, sound 
recording and music publishing  

Архитектонски и инженерски услуги; услуги за 
техничко испитување и анализа

 3  15  59  306 Architectural and engineering services; 
technical testing and analysis services  

Други стручни, научни и технички услуги  5 -  155  147 Other professional, scientific and technical 
services  

Услуги за креативност, забава и уметност  557  11  476  11 049 Creative, arts and entertainment services  

Услуги на библиотеки, архиви, музеи и други 
културни услуги

 119 - -  2 Library, archive, museum and other cultural 
services  

Други лични услуги - -  4  6 Other personal services  

Нераспределено  834  1 595  9 902  4 950 Unclassified 
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T-05: Извоз на Република Македонија според статистичката постапка
T-05: Exports of the Republic of Macedonia according to the statistical procedure

во 000 САД долари in '000 US $

 

2009 2010

 
Вкупно Редовен

На обла- 
горо- 

дување

По обла- 
горо-

дување
Вкупно Редовен

На обла- 
горо- 

дување

По обла- 
горо-

дување

Total Regular
Passive 

processing
Active 

processing
Total Regular

Passive 
processing

Active 
processing

Вкупно 2 708 488 1 881 016  886  826 586 3 351 429 2 575 114  2 573  773 742 Total

Германија  455 863  100 499 -  355 364  712 424  370 617 -  341 807 Germany

Косово1)  314 590  314 590 - -  437 911  437 903 -  8 Kosovo1)

Бугарија  216 945  210 801  0  6 143  294 035  290 734  166  3 135 Bulgaria

Србија  337 811  335 219  840  1 752  271 817  269 472  482  1 863 Serbia 

Грција  291 649  179 247 -  112 401  246 197  167 557  1 121  77 518 Greece

Италија  218 281  99 070 -  119 212  235 357  124 837 -  110 520 Italy

Хрватска  152 739  97 787 -  54 951  123 729  93 005 -  30 725 Croatia

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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T-06: Увоз на Република Македонија според статистичката постапка
T-06: Imports of the Republic of Macedonia according to the statistical procedure

во 000 САД долари in '000 US $

 

2009 2010

 
Вкупно Редовен

По обла- 
горо- 

дување

За обла- 
горо-

дување
Вкупно Редовен

По обла- 
горо- 

дување

За обла- 
горо-

дување

Total Regular
Passive 

processing
Active 

processing
Total Regular

Passive 
processing

Active 
processing

Вкупно 5 072 821 4 509 558  998  562 265 5 474 485 4 855 091  1 341  618 053 Total

Германија  521 677  394 707 -  126 970  613 482  494 064  1  119 418 Germany

Русија  495 065  495 003 -  62  552 537  552 497 -  40 Russia

Грција  441 856  373 654 -  68 203  448 933  404 680  878  43 375 Greece

Србија  397 993  378 106  898  18 989  419 443  393 090  191  26 161 Serbia 

Италија  368 509  255 346  17  113 146  335 214  217 610  8  117 597 Italy

Бугарија  244 312  211 670  36  32 606  301 962  257 255  193  44 514 Bulgaria

Кина  290 056  268 992 -  21 064  288 782  264 886 -  23 895 China
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Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни 
трансакции и 
неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals 
and related 

products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Вкупно 3 351 429  328 711  202 547  259 994  257 375  11 303  381 807  990 811  198 803  717 718  2 360 Total

Шпанија  73 674  301 - -  46 -  13  67 981  5 070  242  22 Spain

Швајцарија  18 790  1 153  521  211  1 092 -  259  3 622  597  11 056  278 Switzerland

Шведска  13 162  1 542  22  18 -  0  103  489  2 889  8 085  14 Sweden

Чад  11 - - - - - - - -  11 - Chad

Чешка  15 337  4 159  1 588  76  1 888  0  12  4 288  2 617  700  8 Czech Republic

Алжир  224  195 - - - - - - -  29 - Algeria

Албанија  72 384  9 863  1 694  3 321  1 574  8 412  17 449  23 310  3 369  3 365  28 Albania

Андора  12  6 - -  6 - - - - - - Andorra

Аргентина  32  25 - - - - - -  7 - - Argentina

Авганистан  122 - - - - - - -  119  3 - Afghanistan

Австралија  3 694  2 515  259  31 -  85  23  110  447  201  24 Australia

Австрија  36 976  3 070  67  331  155  81  81  11 650  2 904  18 620  15 Austria

Азербејџан  1 699  274  135 - -  2  31  173  1 085 - - Azerbaijan

Бахреин  76 - - - - - -  63 -  13 - Bahrain

Бангладеш  19 - - - - - - -  19 - - Bangladesh

Белгија  80 755  1 769  29 110  162  0 -  70  44 162  1 429  3 928  126 Belgium

Белорусија  3 104  2 690 - - - - -  15  367  32 - Belarus

Босна и Херцеговина  84 951  29 026  10 298  2 229  14  49  16 505  19 427  4 543  2 861 - Bosnia and Herzegovina

Бразил  985 -  930 - - - - -  55 - - Brazil

Брунеи  3 - -  3 - - - - - - - Brunei

Бугарија  294 035  16 008  23 152  159 648  109  1 479  18 516  60 475  4 882  9 744  23 Bulgaria

Црна Гора  27 435  10 326  1 570  1 370  190  4  5 185  6 705  959  1 102  22 Montenegro

Данска  4 587  27  43  150 - - -  927  309  3 132 - Denmark

Египет  1 217 -  16  32  106 - - -  1 048 -  15 Egypt

Еквадор  87 -  87 - - - - - - - - Ecuador

Екваторијална Гвинеја  3 - - - - - - -  2  0 - Equatorial Guinea

Ерменија  146 - - -  10 -  135  1 - - - Armenia

Естонија  53  46 - - - - -  7  1 - - Estonia

Филипини  35 - - - - - -  10  25 - - Philippines

Финска  98 - - - - - -  26  42  29  1 Finland

Франција  13 923  3 872  247  345  9 -  187  2 262  2 154  4 808  37 France

Гамбија  0 - - - - - -  0  0 - - Gambia

Гана  10  9 - - - - -  0 -  0 - Ghana

Германија  712 424  13 065  15 136  8 429  176  32  207 905  58 326  53 395  355 894  65 Germany

Грција  246 197  25 108  24 859  32 808  3 567 -  3 260  66 122  10 220  80 212  42 Greece

Грузија  143 - - - - -  29  0  7  106 - Georgia

Гватемала  7 - - - - - - - -  7 - Guatemala

Гвинеја  281 - - - - -  0  270 -  11 - Guinea
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Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни 
трансакции и 
неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals 
and related 

products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Вкупно 3 351 429  328 711  202 547  259 994  257 375  11 303  381 807  990 811  198 803  717 718  2 360 Total

Шпанија  73 674  301 - -  46 -  13  67 981  5 070  242  22 Spain

Швајцарија  18 790  1 153  521  211  1 092 -  259  3 622  597  11 056  278 Switzerland

Шведска  13 162  1 542  22  18 -  0  103  489  2 889  8 085  14 Sweden

Чад  11 - - - - - - - -  11 - Chad

Чешка  15 337  4 159  1 588  76  1 888  0  12  4 288  2 617  700  8 Czech Republic

Алжир  224  195 - - - - - - -  29 - Algeria

Албанија  72 384  9 863  1 694  3 321  1 574  8 412  17 449  23 310  3 369  3 365  28 Albania

Андора  12  6 - -  6 - - - - - - Andorra

Аргентина  32  25 - - - - - -  7 - - Argentina

Авганистан  122 - - - - - - -  119  3 - Afghanistan

Австралија  3 694  2 515  259  31 -  85  23  110  447  201  24 Australia

Австрија  36 976  3 070  67  331  155  81  81  11 650  2 904  18 620  15 Austria

Азербејџан  1 699  274  135 - -  2  31  173  1 085 - - Azerbaijan

Бахреин  76 - - - - - -  63 -  13 - Bahrain

Бангладеш  19 - - - - - - -  19 - - Bangladesh

Белгија  80 755  1 769  29 110  162  0 -  70  44 162  1 429  3 928  126 Belgium

Белорусија  3 104  2 690 - - - - -  15  367  32 - Belarus

Босна и Херцеговина  84 951  29 026  10 298  2 229  14  49  16 505  19 427  4 543  2 861 - Bosnia and Herzegovina

Бразил  985 -  930 - - - - -  55 - - Brazil

Брунеи  3 - -  3 - - - - - - - Brunei

Бугарија  294 035  16 008  23 152  159 648  109  1 479  18 516  60 475  4 882  9 744  23 Bulgaria

Црна Гора  27 435  10 326  1 570  1 370  190  4  5 185  6 705  959  1 102  22 Montenegro

Данска  4 587  27  43  150 - - -  927  309  3 132 - Denmark

Египет  1 217 -  16  32  106 - - -  1 048 -  15 Egypt

Еквадор  87 -  87 - - - - - - - - Ecuador

Екваторијална Гвинеја  3 - - - - - - -  2  0 - Equatorial Guinea

Ерменија  146 - - -  10 -  135  1 - - - Armenia

Естонија  53  46 - - - - -  7  1 - - Estonia

Филипини  35 - - - - - -  10  25 - - Philippines

Финска  98 - - - - - -  26  42  29  1 Finland

Франција  13 923  3 872  247  345  9 -  187  2 262  2 154  4 808  37 France

Гамбија  0 - - - - - -  0  0 - - Gambia

Гана  10  9 - - - - -  0 -  0 - Ghana

Германија  712 424  13 065  15 136  8 429  176  32  207 905  58 326  53 395  355 894  65 Germany

Грција  246 197  25 108  24 859  32 808  3 567 -  3 260  66 122  10 220  80 212  42 Greece

Грузија  143 - - - - -  29  0  7  106 - Georgia

Гватемала  7 - - - - - - - -  7 - Guatemala

Гвинеја  281 - - - - -  0  270 -  11 - Guinea
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Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни 
трансакции и 
неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals 
and related 

products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Холандија  70 407  4 023  171  2 610  67  170  88  16 281  3 848  43 113  36 Netherlands

Хонг Конг  566 -  40  11 - -  83  2  400  30 - Hong Kong

Хрватска  123 729  26 256  13 996  1 948  67 -  9 878  57 835  5 220  8 528  2 Croatia

Индија  2 382 -  3 - - -  4  2 305  69 - - India

Ирак  6 218  5 632  234 - - - - -  352 - - Iraq

Иран  1 782 - - - - -  83  25  1 673  1 - Iran

Ирска  188 - - - - - - -  97  91 - Ireland

Исланд  1  0  0  0 - -  0 -  1 - - Iceland

Италија  235 357  21 842  0  5 020  65  65  214  118 570  2 878  86 528  174 Italy

Израел  844  363 -  34  9 -  0  315  76  46 - Israel

Јапонија  934  6  192  88 - - -  572  37  39 - Japan

Јемен  7 - - - - - - -  5 -  2 Yemen

Јордан  97  25 - - - -  39  8  13  0  12 Jordan

Јужна Африка  758 - - - - - - -  720  36  3 South Africa

Јужна Кореја  1 803  1 -  2 - -  0  0  1 797  3 - Korea, Republic of

Камбоџа  6 - - - - -  6 - - - - Cambodia

Канада  2 045  1 477  237  15  0  3  55  7  24  189  39 Canada

Катар  63 - - - - - -  63 - - - Qatar

Казахстан  267 - - - - -  99 - -  160  8 Kazakhstan

Кенија  3 - - - - - - - -  0  3 Kenya

Кина  89 178 -  293  1 704 - -  2  85 497  1 654  16  11 China

Кипар  554  179 -  72 - -  11  254  32  5 - Cyprus

Колумбија  18 - - - - - - -  18 - - Colombia

Косово1)  437 911  27 806  33 795  10 565  215 434  754  36 294  82 848  14 435  15 923  57 Kosovo1)

Кувајт  34 - - - - - -  19 -  15 - Kuwait

Латвија  2 057  856 -  38 - -  0  360  214  589 - Latvia

Либан  293  8 - - - - -  85  159  41 - Lebanon

Либерија  5 - - - - - - - -  5 - Liberia

Либија  270  34 - - - - -  235 - - - Libya

Лихтенштајн  56 - - - - - - - -  56 - Liechtenstein

Литванија  2 592  1 384  81 -  2 - -  1 089  26  1  9 Lithuania

Луксембург  361 - - - - - -  312  46  2 - Luxembourg

Малезија  3 - - - - - -  3 - - - Malaysia

Малта  75 - - - - - -  6  62  8 - Malta

Мароко  298  13 -  49 - - -  236 - - - Morocco

Маурициус  1 - - - - - - -  1 - - Mauritius

Мексико  26 - - - - -  23  1  1 - - Mexico

Молдавија  356  325  31 - - - - - - - - Moldova

Нигерија  299 -  2 - - -  0 -  291  7 - Nigeria
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Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни 
трансакции и 
неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals 
and related 

products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Холандија  70 407  4 023  171  2 610  67  170  88  16 281  3 848  43 113  36 Netherlands

Хонг Конг  566 -  40  11 - -  83  2  400  30 - Hong Kong

Хрватска  123 729  26 256  13 996  1 948  67 -  9 878  57 835  5 220  8 528  2 Croatia

Индија  2 382 -  3 - - -  4  2 305  69 - - India

Ирак  6 218  5 632  234 - - - - -  352 - - Iraq

Иран  1 782 - - - - -  83  25  1 673  1 - Iran

Ирска  188 - - - - - - -  97  91 - Ireland

Исланд  1  0  0  0 - -  0 -  1 - - Iceland

Италија  235 357  21 842  0  5 020  65  65  214  118 570  2 878  86 528  174 Italy

Израел  844  363 -  34  9 -  0  315  76  46 - Israel

Јапонија  934  6  192  88 - - -  572  37  39 - Japan

Јемен  7 - - - - - - -  5 -  2 Yemen

Јордан  97  25 - - - -  39  8  13  0  12 Jordan

Јужна Африка  758 - - - - - - -  720  36  3 South Africa

Јужна Кореја  1 803  1 -  2 - -  0  0  1 797  3 - Korea, Republic of

Камбоџа  6 - - - - -  6 - - - - Cambodia

Канада  2 045  1 477  237  15  0  3  55  7  24  189  39 Canada

Катар  63 - - - - - -  63 - - - Qatar

Казахстан  267 - - - - -  99 - -  160  8 Kazakhstan

Кенија  3 - - - - - - - -  0  3 Kenya

Кина  89 178 -  293  1 704 - -  2  85 497  1 654  16  11 China

Кипар  554  179 -  72 - -  11  254  32  5 - Cyprus

Колумбија  18 - - - - - - -  18 - - Colombia

Косово1)  437 911  27 806  33 795  10 565  215 434  754  36 294  82 848  14 435  15 923  57 Kosovo1)

Кувајт  34 - - - - - -  19 -  15 - Kuwait

Латвија  2 057  856 -  38 - -  0  360  214  589 - Latvia

Либан  293  8 - - - - -  85  159  41 - Lebanon

Либерија  5 - - - - - - - -  5 - Liberia

Либија  270  34 - - - - -  235 - - - Libya

Лихтенштајн  56 - - - - - - - -  56 - Liechtenstein

Литванија  2 592  1 384  81 -  2 - -  1 089  26  1  9 Lithuania

Луксембург  361 - - - - - -  312  46  2 - Luxembourg

Малезија  3 - - - - - -  3 - - - Malaysia

Малта  75 - - - - - -  6  62  8 - Malta

Мароко  298  13 -  49 - - -  236 - - - Morocco

Маурициус  1 - - - - - - -  1 - - Mauritius

Мексико  26 - - - - -  23  1  1 - - Mexico

Молдавија  356  325  31 - - - - - - - - Moldova

Нигерија  299 -  2 - - -  0 -  291  7 - Nigeria
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Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни 
трансакции и 
неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals 
and related 

products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Норвешка  1 675  68  38 - - -  0  1 035  214  311  9 Norway

Нов Зеланд  46  44 - - - - - -  1  1 - New Zealand

Обединети Арапски Емирати  3 507  27  2  2 769  50 - -  2  117  11  528 United Arab Emirates

Оман  14 - - - - - -  14 - - - Oman

Пакистан  115 - - - - - - -  115 - - Pakistan

Панама  841 - - - - - -  660 -  181 - Panama

Полска  24 219  5 343  682  60  14 -  9  8 912  5 949  3 238  11 Poland

Португалија  18 708  24  1 722  34 - -  0  16 733  192  1  2 Portugal

Романија  54 312  5 399  532  72  312  3  3 163  34 683  2 202  7 930  17 Romania

Русија  26 739  5 326  446 -  7 -  11 598  4 490  4 670  199  3 Russian Federation

САД  14 237  2 489  5 652  778  86  5  119  853  1 124  2 850  279 United States of America

Сан Марино  2 - - -  1 - - - -  1 - San Marino

Саудиска Арабија  203  192 - - - - - - -  11 - Saudi Arabia

Сенегал  13 - - - - - - - - -  13 Senegal

Северна Кореја  38 - - - - - - -  38 - - Korea, Democratic People's 
Republic of

Сиера Леоне  19  18 - - - - -  1 -  0 - Sierra Leone

Сингапур  346 - - - - - -  161  177  8 - Singapore

Сирија  288 - - - - - -  52  236 - - Syrian Arab Republic

Словачка  34 380  1 434  378  61 - - -  5 581  24 661  2 202  64 Slovak Republic

Словенија  69 099  8 863  934  1 139  24 770  0  2 713  16 092  8 514  6 066  9 Slovenia

Србија  271 817  75 980  33 178  5 460  6 968  160  30 641  97 939  13 184  8 270  37 Serbia

Суринам  2 - - - - - - -  2 - - Surinam

Тајланд  15 - -  11 - - -  1  3 - - Thailand

Тајван  1 324 - - - - -  1  1 185  116  23 - Taiwan

Танзанија  5 - - - - - -  0 -  1  5 Tanzania

Тринидад и Тобаго  4 - - - - - - - -  4 - Trinidad and Tobago

Тунис  503 - - - - - -  469  34 - - Tunisia

Турција  50 909  3 915 -  8 298  226 -  615  33 890  2 517  1 194  254 Turkey

Туркменистан  64 - - -  3 -  62  0 -  0 - Turkmenistan

Уганда  6 - -  6 - - - - - - - Uganda

Украина  21 271  1 060  115  2  3 -  1 733  17 838  502  1  17 Ukraine

Унгарија  8 606  2 840  54  1 134  21 -  63  1 689  690  2 108  7 Hungary

Уругвај  50 - - - - - - -  29  21 - Uruguay

Ватикан  5 - - - - - - - - -  5 Holy See

Велика Британија  59 288  334  6  8 762  328 -  14 443  11 184  806  23 403  24 United Kingdom

Виетнам  223  74 -  86 - -  2 - -  61 - Vietnam

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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Т-07: Извоз од Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-07: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни 
трансакции и 
неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals 
and related 

products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Норвешка  1 675  68  38 - - -  0  1 035  214  311  9 Norway

Нов Зеланд  46  44 - - - - - -  1  1 - New Zealand

Обединети Арапски Емирати  3 507  27  2  2 769  50 - -  2  117  11  528 United Arab Emirates

Оман  14 - - - - - -  14 - - - Oman

Пакистан  115 - - - - - - -  115 - - Pakistan

Панама  841 - - - - - -  660 -  181 - Panama

Полска  24 219  5 343  682  60  14 -  9  8 912  5 949  3 238  11 Poland

Португалија  18 708  24  1 722  34 - -  0  16 733  192  1  2 Portugal

Романија  54 312  5 399  532  72  312  3  3 163  34 683  2 202  7 930  17 Romania

Русија  26 739  5 326  446 -  7 -  11 598  4 490  4 670  199  3 Russian Federation

САД  14 237  2 489  5 652  778  86  5  119  853  1 124  2 850  279 United States of America

Сан Марино  2 - - -  1 - - - -  1 - San Marino

Саудиска Арабија  203  192 - - - - - - -  11 - Saudi Arabia

Сенегал  13 - - - - - - - - -  13 Senegal

Северна Кореја  38 - - - - - - -  38 - - Korea, Democratic People's 
Republic of

Сиера Леоне  19  18 - - - - -  1 -  0 - Sierra Leone

Сингапур  346 - - - - - -  161  177  8 - Singapore

Сирија  288 - - - - - -  52  236 - - Syrian Arab Republic

Словачка  34 380  1 434  378  61 - - -  5 581  24 661  2 202  64 Slovak Republic

Словенија  69 099  8 863  934  1 139  24 770  0  2 713  16 092  8 514  6 066  9 Slovenia

Србија  271 817  75 980  33 178  5 460  6 968  160  30 641  97 939  13 184  8 270  37 Serbia

Суринам  2 - - - - - - -  2 - - Surinam

Тајланд  15 - -  11 - - -  1  3 - - Thailand

Тајван  1 324 - - - - -  1  1 185  116  23 - Taiwan

Танзанија  5 - - - - - -  0 -  1  5 Tanzania

Тринидад и Тобаго  4 - - - - - - - -  4 - Trinidad and Tobago

Тунис  503 - - - - - -  469  34 - - Tunisia

Турција  50 909  3 915 -  8 298  226 -  615  33 890  2 517  1 194  254 Turkey

Туркменистан  64 - - -  3 -  62  0 -  0 - Turkmenistan

Уганда  6 - -  6 - - - - - - - Uganda

Украина  21 271  1 060  115  2  3 -  1 733  17 838  502  1  17 Ukraine

Унгарија  8 606  2 840  54  1 134  21 -  63  1 689  690  2 108  7 Hungary

Уругвај  50 - - - - - - -  29  21 - Uruguay

Ватикан  5 - - - - - - - - -  5 Holy See

Велика Британија  59 288  334  6  8 762  328 -  14 443  11 184  806  23 403  24 United Kingdom

Виетнам  223  74 -  86 - -  2 - -  61 - Vietnam

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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T-08: Увоз во Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-08: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини  

освен  
гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции 
и неспомната 

стока

Name

Total
Food  

products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Вкупно 5 474 485  558 897  57 578  289 309  966 845  51 837  662 990 1 385 518 1 097 221  396 897  7 392 Total

Шпанија  60 405  9 606  2 375  227  1 893  373  5 933  20 060  16 499  3 333  106 Spain

Шри Ланка  1 797  1 300 -  24 -  245 -  13  0  215 - Sri Lanka

Швајцарија  99 370  1 126  0  181  58 063  0  18 762  7 293  7 338  6 588  19 Switzerland

Шведска  33 822  508  108  125  43  350  1 911  4 280  24 137  2 351  8 Sweden

Чад  62 - -  62 - - - - - - - Chad

Чешка  51 343  2 203  64  758  1 467  1  12 849  8 910  23 201  1 575  316 Czech Republic

Чиле  656  388  4  67 - -  194  0  0  3 - Chile

Албанија  22 917  802  17  5 038  2 220 -  1 018  11 477  1 432  913 - Albania

Андора  108 - - - - -  2  4  101  1 - Andorra

Аргентина  14 764  13 777  3  844 - -  64  7  65  4 - Argentina

Авганистан  8  0 - - - -  0  0  3  5 - Afghanistan

Австралија  2 398  228  4  1 257  29 -  293  72  155  348  13 Australia

Австрија  94 235  18 199  2 410  1 750  619  109  13 501  34 330  11 527  11 766  24 Austria

Азербејџан  237 - - -  237 - - - - - - Azerbaijan

Бахамски Острови  13 -  13 - - - - - - - - Bahamas

Бахреин  1 - - - - - -  1 - - - Bahrain

Бангладеш  2 050  2 - - - -  28  168 -  1 853 - Bangladesh

Барбадос  12 -  12 - - -  0 - - - - Barbados

Белгија  31 485  1 682  11  272  2 047  18  8 217  8 562  8 260  2 371  44 Belgium

Белизе  6 - - - - - -  6 -  0 - Belize

Белорусија  692  80 -  103  131 -  47  86  233  11 - Belarus

Боливија  14  14 - - - - - - - - - Bolivia

Босна и Херцеговина  49 141  13 578  625  3 477  3 895  48  3 891  18 645  3 039  1 557  385 Bosnia and Herzegovina

Бразил  60 349  52 330  3 212  1 118 - -  1 139  1 029  975  545 - Brazil

Брегот на слоновата коска  713  673 -  35 - - -  5 - - - Cote D'Ivoire

Британски Девствени Острови  41 - - - - - -  2  38  2 - British Virgin Islands

Бугарија  301 962  14 545  1 533  57 362  73 587  25 490  16 716  78 570  16 576  17 307  274 Bulgaria

Централна Африканска Република  2 - -  2 - - - - - - - Central African Republic

Црна Гора  1 439  649  139  126 -  3  141  162  119  89  11 Montenegro

Данска  20 680  3 692  4  183  7  9  12 454  829  2 552  951 - Denmark

Девствени Острови на 
Обединетите Држави

 405  4 - - - - -  1 -  400 - United States Virgin Islands

Доминика  0 - - - - - - - -  0 - Dominica

Доминиканска Република  344 -  2 - - -  15 -  46  281 - Dominican Republic

Египет  4 614  488 -  2 050 - -  296  1 065  89  627 - Egypt

Еквадор  10 618  10 155  190  102 - -  139  4  2  27 - Ecuador

Екваторијална Гвинеја  0  0 - - - - - - - - - Equatorial Guinea

Ел Салвадор  36  10 - - - - - -  25  1 - El Salvador

Еритреја  10  9 - - - - - - -  1 - Eritrea

Ерменија  0 - - - - - -  0 - - - Armenia

Естонија  1 055  293 - -  28 -  47  3  668  16 - Estonia

Етиопија  103  63 -  40 - - - - - - - Ethiopia 

Фарски Острови  39 - - - - - -  39 - - - Faeroe Islands

Филипини  51 031  459 -  49 002 - -  146  3  1 300  121 - Philippines

Финска  7 770  14  69  0 - -  990  2 235  4 182  279 - Finland
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T-08: Увоз во Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-08: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини  

освен  
гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции 
и неспомната 

стока

Name

Total
Food  

products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Вкупно 5 474 485  558 897  57 578  289 309  966 845  51 837  662 990 1 385 518 1 097 221  396 897  7 392 Total

Шпанија  60 405  9 606  2 375  227  1 893  373  5 933  20 060  16 499  3 333  106 Spain

Шри Ланка  1 797  1 300 -  24 -  245 -  13  0  215 - Sri Lanka

Швајцарија  99 370  1 126  0  181  58 063  0  18 762  7 293  7 338  6 588  19 Switzerland

Шведска  33 822  508  108  125  43  350  1 911  4 280  24 137  2 351  8 Sweden

Чад  62 - -  62 - - - - - - - Chad

Чешка  51 343  2 203  64  758  1 467  1  12 849  8 910  23 201  1 575  316 Czech Republic

Чиле  656  388  4  67 - -  194  0  0  3 - Chile

Албанија  22 917  802  17  5 038  2 220 -  1 018  11 477  1 432  913 - Albania

Андора  108 - - - - -  2  4  101  1 - Andorra

Аргентина  14 764  13 777  3  844 - -  64  7  65  4 - Argentina

Авганистан  8  0 - - - -  0  0  3  5 - Afghanistan

Австралија  2 398  228  4  1 257  29 -  293  72  155  348  13 Australia

Австрија  94 235  18 199  2 410  1 750  619  109  13 501  34 330  11 527  11 766  24 Austria

Азербејџан  237 - - -  237 - - - - - - Azerbaijan

Бахамски Острови  13 -  13 - - - - - - - - Bahamas

Бахреин  1 - - - - - -  1 - - - Bahrain

Бангладеш  2 050  2 - - - -  28  168 -  1 853 - Bangladesh

Барбадос  12 -  12 - - -  0 - - - - Barbados

Белгија  31 485  1 682  11  272  2 047  18  8 217  8 562  8 260  2 371  44 Belgium

Белизе  6 - - - - - -  6 -  0 - Belize

Белорусија  692  80 -  103  131 -  47  86  233  11 - Belarus

Боливија  14  14 - - - - - - - - - Bolivia

Босна и Херцеговина  49 141  13 578  625  3 477  3 895  48  3 891  18 645  3 039  1 557  385 Bosnia and Herzegovina

Бразил  60 349  52 330  3 212  1 118 - -  1 139  1 029  975  545 - Brazil

Брегот на слоновата коска  713  673 -  35 - - -  5 - - - Cote D'Ivoire

Британски Девствени Острови  41 - - - - - -  2  38  2 - British Virgin Islands

Бугарија  301 962  14 545  1 533  57 362  73 587  25 490  16 716  78 570  16 576  17 307  274 Bulgaria

Централна Африканска Република  2 - -  2 - - - - - - - Central African Republic

Црна Гора  1 439  649  139  126 -  3  141  162  119  89  11 Montenegro

Данска  20 680  3 692  4  183  7  9  12 454  829  2 552  951 - Denmark

Девствени Острови на 
Обединетите Држави

 405  4 - - - - -  1 -  400 - United States Virgin Islands

Доминика  0 - - - - - - - -  0 - Dominica

Доминиканска Република  344 -  2 - - -  15 -  46  281 - Dominican Republic

Египет  4 614  488 -  2 050 - -  296  1 065  89  627 - Egypt

Еквадор  10 618  10 155  190  102 - -  139  4  2  27 - Ecuador

Екваторијална Гвинеја  0  0 - - - - - - - - - Equatorial Guinea

Ел Салвадор  36  10 - - - - - -  25  1 - El Salvador

Еритреја  10  9 - - - - - - -  1 - Eritrea

Ерменија  0 - - - - - -  0 - - - Armenia

Естонија  1 055  293 - -  28 -  47  3  668  16 - Estonia

Етиопија  103  63 -  40 - - - - - - - Ethiopia 

Фарски Острови  39 - - - - - -  39 - - - Faeroe Islands

Филипини  51 031  459 -  49 002 - -  146  3  1 300  121 - Philippines

Финска  7 770  14  69  0 - -  990  2 235  4 182  279 - Finland
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T-08: Увоз во Република Македонија, по земји, според секторите на СМТК, 2010
T-08: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини  

освен  
гориво

Минерални 
горива, мазива и 

сродни производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции 
и неспомната 

стока

Name

Total
Food  

products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils 

and fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by 
material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special 
transactions and 

commodities 
not classified 

according to kind
Фокландски Острови  133  133 - - - - - - - - - Falkland Islands

Франција  85 034  5 088  1 026  787  1 358  8  18 059  12 914  39 984  5 811 - France

Габон  0 - - - - -  0 - - - - Gabon

Гана  1 485  1 485 - - - - - - - - - Ghana

Германија  613 482  37 383  2 653  10 224  2 294  477  68 324  157 614  282 037  52 420  58 Germany

Грција  448 933  33 901  2 416  5 164  171 645  1 906  41 059  140 685  22 153  29 611  394 Greece

Гренада  0  0 - - - - - - - - - Grenada

Грузија  26  3 - -  10 - - -  8  5 - Georgia

Гватемала  628  44  560  16 - - - -  2  7 - Guatemala

Гвинеја  21 - - - - - -  20 -  1 - Guinea

Гвинеја Бисао  1 - - - - - -  1 - - - Guinea-Bissau

Холандија  68 691  12 160  77  5 776  586  1 234  6 366  19 725  12 302  10 464 - Netherlands

Холандски Антили  225 - - - - - - - -  225 - Netherlands Antilles

Хондурас  40  36 - - - - - - -  4 - Honduras

Хонг Конг  2 923 - -  0 - -  50  446  1 376  1 051 - Hong Kong

Хрватска  113 286  36 209  6 018  1 996  1 200  492  25 655  20 129  14 946  6 640 - Croatia

Индија  34 500  3 259  717  2 503  19  19  8 813  7 710  9 150  2 238  71 India

Индонезија  61 837  916 -  44 417  10 012  997  58  2 503  1 160  1 774 - Indonesia

Ирак  3  0 -  0 - -  0  1  1  1 - Iraq

Иран  5 489  543 - -  464 -  3 677  76  726  4 - Iran

Ирска  26 242  613  272  2  0 -  15 150  91  7 793  2 319 - Ireland

Исланд  167  18 - - -  40  1  99  9  1 - Iceland

Италија  335 214  14 063  3 439  1 474  5 692  961  40 651  143 978  75 497  49 376  85 Italy

Израел  18 273  968 -  32  6 808 -  1 921  694  7 195  624  31 Israel

Јамајка  0  0 - - - - -  0 - - - Jamaica

Јапонија  45 377  65 -  7  107 -  3 103  2 249  36 390  3 455 - Japan

Јемен  10 - - - - - - -  10 - - Yemen

Јордан  29  16 -  0 - -  0  0 -  13 - Jordan

Јужна Африка  16 060  363  4  13 330 - -  57  379  1 891  36 - South Africa

Јужна Кореја  43 380  139  5  267  1 -  8 436  4 725  29 355  452  0 Korea, Republic of

Кајмански Острови  0 - - - - - -  0 - - - Cayman Islands

Камбоџа  190 - - - - - - - -  190 - Cambodia

Камерун  120  119 - - - - -  1 -  0 - Cameroon

Канада  15 537  10 856  23  251  5  26  2 106  187  1 742  328  14 Canada

Катар  509 - - - - -  475  32  1  1 - Qatar

Казахстан  1 506 - - -  1 503 - -  3 - - - Kazakhstan

Кенија  99  2 -  96 - - -  0  0  0 - Kenya

Кина  288 782  3 337  222  9 393  5  51  10 758  55 419  150 811  58 780  7 China

Кипар  674  40 -  2 - -  537  2  88  4 - Cyprus

Киргистан  1 054  997  56 -  1 - - - - - - Kyrgyz Republic

Колумбија  2 810  495 -  1  2 149 -  16  147 -  1 - Colombia

Коморски Острови  0  0 - - - - - - - - - Comoros

Конго  67  67 - - - - - - - - - Congo

Косово1)  22 052  3 645  1 987  8 925  1 039  11  907  4 058  1 151  329 - Kosovo1)

Коста Рика  984  567  5 - - -  0  8  397  6 - Costa Rica

Куба  114  4  91 -  0 -  0  1  17  0 - Cuba
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T-08: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries, 2010
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горива, мазива и 

сродни производи
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класирани 

според 
материјалот
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транспортни 
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Name
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Food  
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Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 
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manufactured 
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Фокландски Острови  133  133 - - - - - - - - - Falkland Islands

Франција  85 034  5 088  1 026  787  1 358  8  18 059  12 914  39 984  5 811 - France

Габон  0 - - - - -  0 - - - - Gabon

Гана  1 485  1 485 - - - - - - - - - Ghana

Германија  613 482  37 383  2 653  10 224  2 294  477  68 324  157 614  282 037  52 420  58 Germany

Грција  448 933  33 901  2 416  5 164  171 645  1 906  41 059  140 685  22 153  29 611  394 Greece

Гренада  0  0 - - - - - - - - - Grenada

Грузија  26  3 - -  10 - - -  8  5 - Georgia

Гватемала  628  44  560  16 - - - -  2  7 - Guatemala

Гвинеја  21 - - - - - -  20 -  1 - Guinea

Гвинеја Бисао  1 - - - - - -  1 - - - Guinea-Bissau

Холандија  68 691  12 160  77  5 776  586  1 234  6 366  19 725  12 302  10 464 - Netherlands

Холандски Антили  225 - - - - - - - -  225 - Netherlands Antilles

Хондурас  40  36 - - - - - - -  4 - Honduras

Хонг Конг  2 923 - -  0 - -  50  446  1 376  1 051 - Hong Kong

Хрватска  113 286  36 209  6 018  1 996  1 200  492  25 655  20 129  14 946  6 640 - Croatia

Индија  34 500  3 259  717  2 503  19  19  8 813  7 710  9 150  2 238  71 India

Индонезија  61 837  916 -  44 417  10 012  997  58  2 503  1 160  1 774 - Indonesia

Ирак  3  0 -  0 - -  0  1  1  1 - Iraq

Иран  5 489  543 - -  464 -  3 677  76  726  4 - Iran

Ирска  26 242  613  272  2  0 -  15 150  91  7 793  2 319 - Ireland

Исланд  167  18 - - -  40  1  99  9  1 - Iceland

Италија  335 214  14 063  3 439  1 474  5 692  961  40 651  143 978  75 497  49 376  85 Italy

Израел  18 273  968 -  32  6 808 -  1 921  694  7 195  624  31 Israel

Јамајка  0  0 - - - - -  0 - - - Jamaica

Јапонија  45 377  65 -  7  107 -  3 103  2 249  36 390  3 455 - Japan

Јемен  10 - - - - - - -  10 - - Yemen

Јордан  29  16 -  0 - -  0  0 -  13 - Jordan

Јужна Африка  16 060  363  4  13 330 - -  57  379  1 891  36 - South Africa

Јужна Кореја  43 380  139  5  267  1 -  8 436  4 725  29 355  452  0 Korea, Republic of

Кајмански Острови  0 - - - - - -  0 - - - Cayman Islands

Камбоџа  190 - - - - - - - -  190 - Cambodia

Камерун  120  119 - - - - -  1 -  0 - Cameroon

Канада  15 537  10 856  23  251  5  26  2 106  187  1 742  328  14 Canada

Катар  509 - - - - -  475  32  1  1 - Qatar

Казахстан  1 506 - - -  1 503 - -  3 - - - Kazakhstan

Кенија  99  2 -  96 - - -  0  0  0 - Kenya

Кина  288 782  3 337  222  9 393  5  51  10 758  55 419  150 811  58 780  7 China

Кипар  674  40 -  2 - -  537  2  88  4 - Cyprus

Киргистан  1 054  997  56 -  1 - - - - - - Kyrgyz Republic

Колумбија  2 810  495 -  1  2 149 -  16  147 -  1 - Colombia

Коморски Острови  0  0 - - - - - - - - - Comoros

Конго  67  67 - - - - - - - - - Congo

Косово1)  22 052  3 645  1 987  8 925  1 039  11  907  4 058  1 151  329 - Kosovo1)

Коста Рика  984  567  5 - - -  0  8  397  6 - Costa Rica

Куба  114  4  91 -  0 -  0  1  17  0 - Cuba
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Кукови Острови  0 - - - - - -  0 - - - Cook Islands

Кувајт  1 090 - - - - -  1 049  37  1  2  2 Kuwait

Лаос  7 - - - - - - - -  7 - Lao, People's Democratic 
Republic

Латвија  486  138 -  21  35 -  18  182  41  50 - Latvia

Либан  57 - - - - -  51  5  0  0 - Lebanon

Либерија  58  58 - - - - - - - - - Liberia

Либија  2 731 - - - - -  244  2 488 - - - Libya

Лихтенштајн  20 - - - - -  2  3  15  0 - Liechtenstein

Литванија  3 267  640  7  1  266 -  3  594  756  80  920 Lithuania

Луксембург  2 263  4 -  656 - -  217  1 302  26  58 - Luxembourg

Мадагаскар  38  1 - - - - - - -  38 - Madagascar

Мајнмар  199 - - - - - - - -  199 - Myanmar 

Макао  3 - - - - - - - -  3 - Macao

Малави  357 -  357 - - - - - - - - Malawi

Малдивски Острови  0 - - - - - -  0 - - - Maldives

Малезија  16 707  13 -  153 -  4 561  178  278  10 579  945 - Malaysia

Мали  1  0 - - - - -  0 -  1 - Mali

Малта  56 - - - - -  47  0  3  6 - Malta

Маршалски Острови  4 - - - - - - -  0  4 - Marshall Islands

Мароко  1 354  719 -  9 - - -  30  83  513 - Morocco

Маурициус  116  54 - - - - -  7 -  56 - Mauritius

Мавританија  27  27 - - - - - - - - - Mauritania

Мексико  4 195  36  97  103 - -  792  97  2 539  531 - Mexico

Молдавија  923  48 -  11 - - -  847 -  17 - Moldova

Монако  47 - - - - -  15  0  0  32 - Monaco

Монголија  191 - - - - - -  185 -  6 - Mongolia

Мозамбик  1 - - - - - - -  1 - - Mozambique

Науру  6 - - - - -  1  0  5  1 - Nauru

Непал  4 - -  0 - - -  0  0  3 - Nepal

Нигер  12 - - - - -  2  11 - - - Niger

Нигерија  259 - -  228  31 - - - - - - Nigeria

Никарагва  13  10 - - - - -  0 -  2 - Nicaragua

Ниуе  0 - - - - - -  0  0 - - Niue

Норвешка  2 986  234 -  119 -  28  1 838  218  482  61  5 Norway

Нов Зеланд  977  556  1  283 - -  0  9  43  85 - New Zealand

Обединети Арапски Емирати  984  57 -  2 - -  514  205  140  64  2 United Arab Emirates

Оман  2  1 - - - - - - -  1 - Oman

Пакистан  4 901  9 - - - -  1  4 485  74  332 - Pakistan

Панама  248  235 - - - - - - -  13 - Panama

Папуа и Нова Гвинеја  18  18 - - - - - - - - - Papua New Guinea

Парагвај  325  325 - - - - - - -  1 - Paraguay

Перу  423  51 -  357 - -  3  1  1  10 - Peru

Полска  69 828  23 666  291  148  817  1  9 198  16 304  16 134  3 264  5 Poland

Порто Рико  347 -  41 - - -  43  0  38  224 - Puerto Rico

Португалија  7 189  198  1  67 - -  137  5 810  559  416 - Portugal
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Кукови Острови  0 - - - - - -  0 - - - Cook Islands

Кувајт  1 090 - - - - -  1 049  37  1  2  2 Kuwait

Лаос  7 - - - - - - - -  7 - Lao, People's Democratic 
Republic

Латвија  486  138 -  21  35 -  18  182  41  50 - Latvia

Либан  57 - - - - -  51  5  0  0 - Lebanon

Либерија  58  58 - - - - - - - - - Liberia

Либија  2 731 - - - - -  244  2 488 - - - Libya

Лихтенштајн  20 - - - - -  2  3  15  0 - Liechtenstein

Литванија  3 267  640  7  1  266 -  3  594  756  80  920 Lithuania

Луксембург  2 263  4 -  656 - -  217  1 302  26  58 - Luxembourg

Мадагаскар  38  1 - - - - - - -  38 - Madagascar

Мајнмар  199 - - - - - - - -  199 - Myanmar 

Макао  3 - - - - - - - -  3 - Macao

Малави  357 -  357 - - - - - - - - Malawi

Малдивски Острови  0 - - - - - -  0 - - - Maldives

Малезија  16 707  13 -  153 -  4 561  178  278  10 579  945 - Malaysia

Мали  1  0 - - - - -  0 -  1 - Mali

Малта  56 - - - - -  47  0  3  6 - Malta

Маршалски Острови  4 - - - - - - -  0  4 - Marshall Islands

Мароко  1 354  719 -  9 - - -  30  83  513 - Morocco

Маурициус  116  54 - - - - -  7 -  56 - Mauritius

Мавританија  27  27 - - - - - - - - - Mauritania

Мексико  4 195  36  97  103 - -  792  97  2 539  531 - Mexico

Молдавија  923  48 -  11 - - -  847 -  17 - Moldova

Монако  47 - - - - -  15  0  0  32 - Monaco

Монголија  191 - - - - - -  185 -  6 - Mongolia

Мозамбик  1 - - - - - - -  1 - - Mozambique

Науру  6 - - - - -  1  0  5  1 - Nauru

Непал  4 - -  0 - - -  0  0  3 - Nepal

Нигер  12 - - - - -  2  11 - - - Niger

Нигерија  259 - -  228  31 - - - - - - Nigeria

Никарагва  13  10 - - - - -  0 -  2 - Nicaragua

Ниуе  0 - - - - - -  0  0 - - Niue

Норвешка  2 986  234 -  119 -  28  1 838  218  482  61  5 Norway

Нов Зеланд  977  556  1  283 - -  0  9  43  85 - New Zealand

Обединети Арапски Емирати  984  57 -  2 - -  514  205  140  64  2 United Arab Emirates

Оман  2  1 - - - - - - -  1 - Oman

Пакистан  4 901  9 - - - -  1  4 485  74  332 - Pakistan

Панама  248  235 - - - - - - -  13 - Panama

Папуа и Нова Гвинеја  18  18 - - - - - - - - - Papua New Guinea

Парагвај  325  325 - - - - - - -  1 - Paraguay

Перу  423  51 -  357 - -  3  1  1  10 - Peru

Полска  69 828  23 666  291  148  817  1  9 198  16 304  16 134  3 264  5 Poland

Порто Рико  347 -  41 - - -  43  0  38  224 - Puerto Rico

Португалија  7 189  198  1  67 - -  137  5 810  559  416 - Portugal
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Реунион  2 - - - - - -  0  2 - - Reunion

Романија  126 816  1 677  1 255  665  3 382 -  10 611  94 605  11 646  2 975 - Romania

Русија  552 537  379 -  134  521 932  1 709  4 591  4 621  18 701  432  38 Russian Federation

САД  102 599  17 736  463  657  308  14  16 054  3 355  46 339  14 058  3 616 United States of America

Сан Марино  8  4 - - - -  1 -  3 - - San Marino

Саудиска Арабија  1 188 - - - - -  1 098  74  16  0 - Saudi Arabia

Сејшелски Острови  1 - - - - - -  1  0 - - Seychelles

Сенегал  12  12 - - - - - -  0 - - Senegal

Сент Кристофер и Невис  0 - - - - - - - -  0 - St. Kitts and Nevis

Северна Кореја  668 - - -  0 -  428  10  226  4 - Korea, Democratic People's 
Republic of

Сиера Леоне  2 - - - - -  1  0  1  0 - Sierra Leone

Сингапур  2 293  237  12 - -  271  43  19  1 362  348 - Singapore

Сирија  127  18 - - - -  0  41  0  68 - Syrian Arab Republic

Словачка  23 273  3 271 -  260  1 121  554  1 544  6 501  8 038  1 984 - Slovak Republic

Словенија  165 123  24 336  1 077  1 001  21 807  23  44 704  30 216  30 031  11 926  3 Slovenia

Србија  419 443  131 989  19 650  34 164  38 020  10 046  49 468  81 504  24 959  28 981  662 Serbia

Судан  44 - -  44 - - - - - - - Sudan

Суринам  27 - - - - - -  11  16 - - Surinam

Свазиленд  4  3 - - - - -  1 - - - Swaziland

Света Елена  0 - - - - - - -  0 - - Saint Helena

Тајланд  16 340  3 486 -  24 - -  2 799  4 259  4 841  931 - Thailand

Тајван  23 757  0  52  653  0  181  2 509  4 014  14 723  1 623  0 Taiwan

Танзанија  759  13  553 - - - -  193 - - - Tanzania

Таџикистан  37 - -  37 - - - - - - - Tajikistan

Токелау  0 - - - - - - - -  0 - Tokelau

Тунис  688  296 -  1 - -  3  17  69  303 - Tunisia

Турција  261 652  23 245  302  16 698  2 957  430  22 665  115 831  50 477  28 772  273 Turkey

Турк и Каикос Острови  4 - - - - - - - -  4 - Turks and Caicos Islands

Туркменистан  1 311 - - - - - -  1 311 - - - Turkmenistan

Тувалу  89 - - - - - -  89 - - - Tuvalu

Уганда  419  419 - - - - - - -  0 - Uganda

Украина  117 624  316 -  585  14 230  48  335  98 673  2 750  687 - Ukraine

Унгарија  47 640  5 768  963  236  1 390  1 095  10 497  10 921  10 575  6 195 - Hungary

Уругвај  400  145 -  199 - - -  56 -  0 - Uruguay

Узбекистан  447 - -  3 - -  4  439 - - - Uzbekistan

Ватикан  11  11 - - - - - - - - - Holy See

Велика Британија  285 641  1 470  2 082  1 481  85  11  126 292  123 634  21 744  8 838  3 United Kingdom

Венецуела  11 471 -  7 -  11 298 - -  166  0 - - Venezuela

Виетнам  6 539  2 558 -  1 414 - -  13  97  429  2 029 - Vietnam

Џибути  0 - - - - - - - -  0 - Djibouti

Замбија  0 - - - - - -  0 - - - Zambia

Зимбабве  27  2 -  25 - - - -  0 - - Zimbabwe

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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Реунион  2 - - - - - -  0  2 - - Reunion

Романија  126 816  1 677  1 255  665  3 382 -  10 611  94 605  11 646  2 975 - Romania

Русија  552 537  379 -  134  521 932  1 709  4 591  4 621  18 701  432  38 Russian Federation

САД  102 599  17 736  463  657  308  14  16 054  3 355  46 339  14 058  3 616 United States of America

Сан Марино  8  4 - - - -  1 -  3 - - San Marino

Саудиска Арабија  1 188 - - - - -  1 098  74  16  0 - Saudi Arabia

Сејшелски Острови  1 - - - - - -  1  0 - - Seychelles

Сенегал  12  12 - - - - - -  0 - - Senegal

Сент Кристофер и Невис  0 - - - - - - - -  0 - St. Kitts and Nevis

Северна Кореја  668 - - -  0 -  428  10  226  4 - Korea, Democratic People's 
Republic of

Сиера Леоне  2 - - - - -  1  0  1  0 - Sierra Leone

Сингапур  2 293  237  12 - -  271  43  19  1 362  348 - Singapore

Сирија  127  18 - - - -  0  41  0  68 - Syrian Arab Republic

Словачка  23 273  3 271 -  260  1 121  554  1 544  6 501  8 038  1 984 - Slovak Republic

Словенија  165 123  24 336  1 077  1 001  21 807  23  44 704  30 216  30 031  11 926  3 Slovenia

Србија  419 443  131 989  19 650  34 164  38 020  10 046  49 468  81 504  24 959  28 981  662 Serbia

Судан  44 - -  44 - - - - - - - Sudan

Суринам  27 - - - - - -  11  16 - - Surinam

Свазиленд  4  3 - - - - -  1 - - - Swaziland

Света Елена  0 - - - - - - -  0 - - Saint Helena

Тајланд  16 340  3 486 -  24 - -  2 799  4 259  4 841  931 - Thailand

Тајван  23 757  0  52  653  0  181  2 509  4 014  14 723  1 623  0 Taiwan

Танзанија  759  13  553 - - - -  193 - - - Tanzania

Таџикистан  37 - -  37 - - - - - - - Tajikistan

Токелау  0 - - - - - - - -  0 - Tokelau

Тунис  688  296 -  1 - -  3  17  69  303 - Tunisia

Турција  261 652  23 245  302  16 698  2 957  430  22 665  115 831  50 477  28 772  273 Turkey

Турк и Каикос Острови  4 - - - - - - - -  4 - Turks and Caicos Islands

Туркменистан  1 311 - - - - - -  1 311 - - - Turkmenistan

Тувалу  89 - - - - - -  89 - - - Tuvalu

Уганда  419  419 - - - - - - -  0 - Uganda

Украина  117 624  316 -  585  14 230  48  335  98 673  2 750  687 - Ukraine

Унгарија  47 640  5 768  963  236  1 390  1 095  10 497  10 921  10 575  6 195 - Hungary

Уругвај  400  145 -  199 - - -  56 -  0 - Uruguay

Узбекистан  447 - -  3 - -  4  439 - - - Uzbekistan

Ватикан  11  11 - - - - - - - - - Holy See

Велика Британија  285 641  1 470  2 082  1 481  85  11  126 292  123 634  21 744  8 838  3 United Kingdom

Венецуела  11 471 -  7 -  11 298 - -  166  0 - - Venezuela

Виетнам  6 539  2 558 -  1 414 - -  13  97  429  2 029 - Vietnam

Џибути  0 - - - - - - - -  0 - Djibouti

Замбија  0 - - - - - -  0 - - - Zambia

Зимбабве  27  2 -  25 - - - -  0 - - Zimbabwe

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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Т-09: Стоковна размена меѓу Република Македонија и земјите-членки на ЕУ - споредба 2010 со 2009
T-09: Commodity exchange between the Republic of Macedonia and EU countries - compared 2010 and 2009

во 000 САД долари in '000 US $

ЕУ земја
Извоз / Export 

2010
---------

Увоз / Import
2010

---------- EU country
2009 2010 2009 2009 2010 2009

Вкупно 1 527 699 2 071 424 135.59 2 650 911 2 912 610 109.87 Total

Австрија  19 085  36 976 193.74  100 330  94 235 93.93 Austria

Белгија  36 146  80 755 223.41  33 735  31 485 93.33 Belgium

Бугарија  216 945  294 035 135.53  244 312  301 962 123.60 Bulgaria

Германија  455 863  712 424 156.28  521 677  613 482 117.60 Germany

Данска  2 228  4 587 205.86  19 492  20 680 106.09 Denmark

Шпанија  38 751  73 674 190.12  48 975  60 405 123.34 Spain

Финска  280  98 34.97  32 335  7 770 24.03 Finland

Франција  12 628  13 923 110.25  91 778  85 034 92.65 France

Велика Британија  42 917  59 288 138.15  63 562  285 641 449.39 United Kingdom

Грција  291 649  246 197 84.42  441 856  448 933 101.60 Greece

Ирска  545  188 34.42  28 939  26 242 90.68 Ireland

Италија  218 281  235 357 107.82  368 509  335 214 90.97 Italy

Луксембург  291  361 124.02  1 503  2 263 150.56 Luxembourg

Холандија  61 682  70 407 114.14  70 965  68 691 96.80 Netherlands

Португалија  24 719  18 708 75.68  13 562  7 189 53.01 Portugal

Романија  20 041  54 312 271.01  108 803  126 816 116.56 Romania

Шведска  9 460  13 162 139.13  31 621  33 822 106.96 Sweden

Чешка          9 322  15 337 164.53  51 894  51 343 98.94 Czech Republic

Естонија         43  53 125.65  851  1 055 123.98 Estonia

Кипар          225  554 246.56  1 187  674 56.78 Cyprus

Латвија          621  2 057 331.07  376  486 129.04 Latvia

Литванија         346  2 592 749.59  21 484  3 267 15.20 Lithuania

Малта          218  75 34.53  28  56 197.51 Malta

Полска          8 118  24 219 298.32  83 209  69 828 83.92 Poland

Словачка         19 176  34 380 179.29  28 130  23 273 82.73 Slovakia

Словенија         34 291  69 099 201.51  190 884  165 123 86.50 Slovenia

Унгарија         3 828  8 606 224.82  50 913  47 640 93.57 Hungary
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Т-10: Стоковна размена меѓу Република Македонија и земјите-членки на ЕУ-обем, салдо,                                                  
покриеност на увозот со извоз, 2010

T-10: Commodity exchange between the Republic of Macedonia and EU countries-volume, balance,                                                                                                    
coverage of import by export, 2010

ЕУ земја

Обем Извоз Увоз Салдо Покриеност
Учество во  
вкупниот  

обем EU country

Volume Export Import Balance Coverage
Participation in 

the total volume

Вкупно 4 984 034 2 071 424 2 912 610 - 841 186 71.12 100.00 Total

Австрија  131 211  36 976  94 235 - 57 259 39.24 2.63 Austria

Белгија  112 240  80 755  31 485  49 270 256.49 2.25 Belgium

Бугарија  595 997  294 035  301 962 - 7 927 97.37 11.96 Bulgaria

Германија 1 325 906  712 424  613 482  98 941 116.13 26.60 Germany

Данска  25 267  4 587  20 680 - 16 093 22.18 0.51 Denmark

Шпанија  134 079  73 674  60 405  13 270 121.97 2.69 Spain

Финска  7 868  98  7 770 - 7 672 1.26 0.16 Finland

Франција  98 957  13 923  85 034 - 71 112 16.37 1.99 France

Велика Британија  344 929  59 288  285 641 - 226 353 20.76 6.92 United Kingdom

Грција  695 130  246 197  448 933 - 202 736 54.84 13.95 Greece

Ирска  26 429  188  26 242 - 26 054 0.71 0.53 Ireland

Италија  570 571  235 357  335 214 - 99 858 70.21 11.45 Italy

Луксембург  2 624  361  2 263 - 1 902 15.96 0.05 Luxembourg

Холандија  139 098  70 407  68 691  1 716 102.50 2.79 Netherlands

Португалија  25 897  18 708  7 189  11 519 260.25 0.52 Portugal

Романија  181 128  54 312  126 816 - 72 504 42.83 3.63 Romania

Шведска  46 984  13 162  33 822 - 20 660 38.92 0.94 Sweden

Чешка          66 681  15 337  51 343 - 36 006 29.87 1.34 Czech Republic

Естонија         1 109  53  1 055 - 1 002 5.06 0.02 Estonia

Кипар          1 228  554  674 - 120 82.21 0.02 Cyprus

Латвија          2 543  2 057  486  1 572 423.52 0.05 Latvia

Литванија         5 858  2 592  3 267 - 675 79.34 0.12 Lithuania

Малта          131  75  56  20 135.18 0.00 Malta

Полска          94 047  24 219  69 828 - 45 610 34.68 1.89 Poland

Словачка         57 653  34 380  23 273  11 107 147.72 1.16 Slovakia

Словенија         234 221  69 099  165 123 - 96 024 41.85 4.70 Slovenia

Унгарија         56 246  8 606  47 640 - 39 035 18.06 1.13 Hungary
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Т-11: Извоз од Република Македонија, по земји на ЕУ, според секторите на СМТК, 2010
T-11: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries of EU, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива 

и сродни 
производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани според 

материјалот

Машини и 
транспортни уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции и 
неспомената стока

Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils and 

fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special transactions 
and commodities 

not classified 
according to kind

Вкупно 2 071 424  121 488  98 782  220 970  31 528  1 831  250 851  548 460  136 129  660 680  706 Total

Шпанија          73 674  301 - -  46 -  13  67 981  5 070  242  22 Spain

Шведска          13 162  1 542  22  18 -  0  103  489  2 889  8 085  14 Sweden

Чешка          15 337  4 159  1 588  76  1 888  0  12  4 288  2 617  700  8 Czech Republic

Австрија         36 976  3 070  67  331  155  81  81  11 650  2 904  18 620  15 Austria

Белгија          80 755  1 769  29 110  162  0 -  70  44 162  1 429  3 928  126 Belgium

Бугарија         294 035  16 008  23 152  159 648  109  1 479  18 516  60 475  4 882  9 744  23 Bulgaria

Данска          4 587  27  43  150 - - -  927  309  3 132 - Denmark

Естонија         53  46 - - - - -  7  1 - - Estonia

Финска          98 - - - - - -  26  42  29  1 Finland

Франција         13 923  3 872  247  345  9 -  187  2 262  2 154  4 808  37 France

Германија         712 424  13 065  15 136  8 429  176  32  207 905  58 326  53 395  355 894  65 Germany

Грција          246 197  25 108  24 859  32 808  3 567 -  3 260  66 122  10 220  80 212  42 Greece

Холандија         70 407  4 023  171  2 610  67  170  88  16 281  3 848  43 113  36 Netherlands

Ирска          188 - - - - - - -  97  91 - Ireland

Италија          235 357  21 842  0  5 020  65  65  214  118 570  2 878  86 528  174 Italy

Кипар          554  179 -  72 - -  11  254  32  5 - Cyprus

Латвија          2 057  856 -  38 - -  0  360  214  589 - Latvia

Литванија         2 592  1 384  81 -  2 - -  1 089  26  1  9 Lithuania

Луксембург         361 - - - - - -  312  46  2 - Luxembourg

Малта          75 - - - - - -  6  62  8 - Malta

Полска          24 219  5 343  682  60  14 -  9  8 912  5 949  3 238  11 Poland

Португалија         18 708  24  1 722  34 - -  0  16 733  192  1  2 Portugal

Романија         54 312  5 399  532  72  312  3  3 163  34 683  2 202  7 930  17 Romania

Словачка         34 380  1 434  378  61 - - -  5 581  24 661  2 202  64 Slovakia

Словенија         69 099  8 863  934  1 139  24 770  0  2 713  16 092  8 514  6 066  9 Slovenia

Унгарија         8 606  2 840  54  1 134  21 -  63  1 689  690  2 108  7 Hungary

Велика Британија       59 288  334  6  8 762  328 -  14 443  11 184  806  23 403  24 United Kingdom
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Т-11: Извоз од Република Македонија, по земји на ЕУ, според секторите на СМТК, 2010
T-11: Exports from the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries of EU, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални 
горива, мазива 

и сродни 
производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани според 

материјалот

Машини и 
транспортни уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции и 
неспомената стока

Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils and 

fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special transactions 
and commodities 

not classified 
according to kind

Вкупно 2 071 424  121 488  98 782  220 970  31 528  1 831  250 851  548 460  136 129  660 680  706 Total

Шпанија          73 674  301 - -  46 -  13  67 981  5 070  242  22 Spain

Шведска          13 162  1 542  22  18 -  0  103  489  2 889  8 085  14 Sweden

Чешка          15 337  4 159  1 588  76  1 888  0  12  4 288  2 617  700  8 Czech Republic

Австрија         36 976  3 070  67  331  155  81  81  11 650  2 904  18 620  15 Austria

Белгија          80 755  1 769  29 110  162  0 -  70  44 162  1 429  3 928  126 Belgium

Бугарија         294 035  16 008  23 152  159 648  109  1 479  18 516  60 475  4 882  9 744  23 Bulgaria

Данска          4 587  27  43  150 - - -  927  309  3 132 - Denmark

Естонија         53  46 - - - - -  7  1 - - Estonia

Финска          98 - - - - - -  26  42  29  1 Finland

Франција         13 923  3 872  247  345  9 -  187  2 262  2 154  4 808  37 France

Германија         712 424  13 065  15 136  8 429  176  32  207 905  58 326  53 395  355 894  65 Germany

Грција          246 197  25 108  24 859  32 808  3 567 -  3 260  66 122  10 220  80 212  42 Greece

Холандија         70 407  4 023  171  2 610  67  170  88  16 281  3 848  43 113  36 Netherlands

Ирска          188 - - - - - - -  97  91 - Ireland

Италија          235 357  21 842  0  5 020  65  65  214  118 570  2 878  86 528  174 Italy

Кипар          554  179 -  72 - -  11  254  32  5 - Cyprus

Латвија          2 057  856 -  38 - -  0  360  214  589 - Latvia

Литванија         2 592  1 384  81 -  2 - -  1 089  26  1  9 Lithuania

Луксембург         361 - - - - - -  312  46  2 - Luxembourg

Малта          75 - - - - - -  6  62  8 - Malta

Полска          24 219  5 343  682  60  14 -  9  8 912  5 949  3 238  11 Poland

Португалија         18 708  24  1 722  34 - -  0  16 733  192  1  2 Portugal

Романија         54 312  5 399  532  72  312  3  3 163  34 683  2 202  7 930  17 Romania

Словачка         34 380  1 434  378  61 - - -  5 581  24 661  2 202  64 Slovakia

Словенија         69 099  8 863  934  1 139  24 770  0  2 713  16 092  8 514  6 066  9 Slovenia

Унгарија         8 606  2 840  54  1 134  21 -  63  1 689  690  2 108  7 Hungary

Велика Британија       59 288  334  6  8 762  328 -  14 443  11 184  806  23 403  24 United Kingdom
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Т-12: Увоз во Република Македонија, по земји на ЕУ, според секторите на СМТК, 2010
T-12: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries of EU, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални горива, 
мазива и сродни 

производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции 
и неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils and 

fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special transactions 
and commodities 

not classified 
according to kind

Вкупно 2 912 610  215 159  22 132  88 643  290 169  32 618  466 033  922 858  647 009  225 746  2 242 Total

Шпанија          60 405  9 606  2 375  227  1 893  373  5 933  20 060  16 499  3 333  106 Spain

Шведска          33 822  508  108  125  43  350  1 911  4 280  24 137  2 351  8 Sweden

Чешка          51 343  2 203  64  758  1 467  1  12 849  8 910  23 201  1 575  316 Czech Republic

Австрија         94 235  18 199  2 410  1 750  619  109  13 501  34 330  11 527  11 766  24 Austria

Белгија          31 485  1 682  11  272  2 047  18  8 217  8 562  8 260  2 371  44 Belgium

Бугарија         301 962  14 545  1 533  57 362  73 587  25 490  16 716  78 570  16 576  17 307  274 Bulgaria

Данска          20 680  3 692  4  183  7  9  12 454  829  2 552  951 - Denmark

Естонија         1 055  293 - -  28 -  47  3  668  16 - Estonia

Финска          7 770  14  69  0 - -  990  2 235  4 182  279 - Finland

Франција         85 034  5 088  1 026  787  1 358  8  18 059  12 914  39 984  5 811 - France

Германија         613 482  37 383  2 653  10 224  2 294  477  68 324  157 614  282 037  52 420  58 Germany

Грција          448 933  33 901  2 416  5 164  171 645  1 906  41 059  140 685  22 153  29 611  394 Greece

Холандија         68 691  12 160  77  5 776  586  1 234  6 366  19 725  12 302  10 464 - Netherlands

Ирска          26 242  613  272  2  0 -  15 150  91  7 793  2 319 - Ireland

Италија          335 214  14 063  3 439  1 474  5 692  961  40 651  143 978  75 497  49 376  85 Italy

Кипар          674  40 -  2 - -  537  2  88  4 - Cyprus

Латвија          486  138 -  21  35 -  18  182  41  50 - Latvia

Литванија         3 267  640  7  1  266 -  3  594  756  80  920 Lithuania

Луксембург         2 263  4 -  656 - -  217  1 302  26  58 - Luxembourg

Малта          56 - - - - -  47  0  3  6 - Malta

Полска          69 828  23 666  291  148  817  1  9 198  16 304  16 134  3 264  5 Poland

Португалија         7 189  198  1  67 - -  137  5 810  559  416 - Portugal

Романија         126 816  1 677  1 255  665  3 382 -  10 611  94 605  11 646  2 975 - Romania

Словачка         23 273  3 271 -  260  1 121  554  1 544  6 501  8 038  1 984 - Slovakia

Словенија         165 123  24 336  1 077  1 001  21 807  23  44 704  30 216  30 031  11 926  3 Slovenia

Унгарија         47 640  5 768  963  236  1 390  1 095  10 497  10 921  10 575  6 195 - Hungary

Велика Британија       285 641  1 470  2 082  1 481  85  11  126 292  123 634  21 744  8 838  3 United Kingdom



35Statistical review 7.4.12.02 (717)

Т-12: Увоз во Република Македонија, по земји на ЕУ, според секторите на СМТК, 2010
T-12: Imports in the Republic of Macedonia according to SITC sectors and countries of EU, 2010

во 000 САД долари In '000 US $ 

Име

Вкупно Храна Пијалаци и тутун
Суровини освен 

гориво

Минерални горива, 
мазива и сродни 

производи

 Животински 
горива, мазива 

и сродни 
производи

Хемиски 
производи

Производи 
класирани 

според 
материјалот

Машини и 
транспортни 

уреди

Разни готови 
производи

Разни трансакции 
и неспомната 

стока
Name

Total Food products
Beverages and 

tobacco
Crude materials, 

except fuels

Mineral fuels, 
lubricants and 

related materials

Animal and 
vegetable oils and 

fats 

Chemicals and 
related products

Manufactured 
goods classified 

mainly by material

Machinery 
and transport 

equipment

Miscellaneous 
manufactured 

articles

Special transactions 
and commodities 

not classified 
according to kind

Вкупно 2 912 610  215 159  22 132  88 643  290 169  32 618  466 033  922 858  647 009  225 746  2 242 Total

Шпанија          60 405  9 606  2 375  227  1 893  373  5 933  20 060  16 499  3 333  106 Spain

Шведска          33 822  508  108  125  43  350  1 911  4 280  24 137  2 351  8 Sweden

Чешка          51 343  2 203  64  758  1 467  1  12 849  8 910  23 201  1 575  316 Czech Republic

Австрија         94 235  18 199  2 410  1 750  619  109  13 501  34 330  11 527  11 766  24 Austria

Белгија          31 485  1 682  11  272  2 047  18  8 217  8 562  8 260  2 371  44 Belgium

Бугарија         301 962  14 545  1 533  57 362  73 587  25 490  16 716  78 570  16 576  17 307  274 Bulgaria

Данска          20 680  3 692  4  183  7  9  12 454  829  2 552  951 - Denmark

Естонија         1 055  293 - -  28 -  47  3  668  16 - Estonia

Финска          7 770  14  69  0 - -  990  2 235  4 182  279 - Finland

Франција         85 034  5 088  1 026  787  1 358  8  18 059  12 914  39 984  5 811 - France

Германија         613 482  37 383  2 653  10 224  2 294  477  68 324  157 614  282 037  52 420  58 Germany

Грција          448 933  33 901  2 416  5 164  171 645  1 906  41 059  140 685  22 153  29 611  394 Greece

Холандија         68 691  12 160  77  5 776  586  1 234  6 366  19 725  12 302  10 464 - Netherlands

Ирска          26 242  613  272  2  0 -  15 150  91  7 793  2 319 - Ireland

Италија          335 214  14 063  3 439  1 474  5 692  961  40 651  143 978  75 497  49 376  85 Italy

Кипар          674  40 -  2 - -  537  2  88  4 - Cyprus

Латвија          486  138 -  21  35 -  18  182  41  50 - Latvia

Литванија         3 267  640  7  1  266 -  3  594  756  80  920 Lithuania

Луксембург         2 263  4 -  656 - -  217  1 302  26  58 - Luxembourg

Малта          56 - - - - -  47  0  3  6 - Malta

Полска          69 828  23 666  291  148  817  1  9 198  16 304  16 134  3 264  5 Poland

Португалија         7 189  198  1  67 - -  137  5 810  559  416 - Portugal

Романија         126 816  1 677  1 255  665  3 382 -  10 611  94 605  11 646  2 975 - Romania

Словачка         23 273  3 271 -  260  1 121  554  1 544  6 501  8 038  1 984 - Slovakia

Словенија         165 123  24 336  1 077  1 001  21 807  23  44 704  30 216  30 031  11 926  3 Slovenia

Унгарија         47 640  5 768  963  236  1 390  1 095  10 497  10 921  10 575  6 195 - Hungary

Велика Британија       285 641  1 470  2 082  1 481  85  11  126 292  123 634  21 744  8 838  3 United Kingdom
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Вкупно 3 287 338 3 351 429 Total

Германија вкупно  86 033  712 424 Germany total

Катализатори на носачи со благородни метали или 
соединенија на благородни метали како активна 
супстанција

 1 457  204 619 Supported catalysts with precious metal or precious metal 
compounds as the active substance

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани  1 779  57 969 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

 1 288  56 921 Womens' or girls' , blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

 1 807  47 022 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

 1 159  32 529 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Фероникел  7 047  29 242 Ferro-nickel

Машини и апарати за филтрирање и пречистување 
течности или гасови, н.н.

  95  22 665 Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids 
or gases, for gases, n.e.s.

 Женски јакни и блејзери   417  21 935 Women's or girls' jackets and blazers, not knitted or 
crocheted

Машки јакни и блејзери   484  19 596 Men's or boys' jackets and blazers, not knitted or crocheted

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати основи, 
опремени со два или повеќе апарати од подгрупа 7724 
или 7725, за еликтрична контрола или за дистрибуција 
на електрична енергија за напон до 1000 V

  99  18 697 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles,desks, cabinets and other bases, equipped with 
two or more apparatus of heading 7724 or 7725, for 
electric control or the distribution of electicity:for a voltage 
not exceeding 1000V

 Женски здолништа и здолништа-панталони, неплетени 
или нехеклани

  512  15 701 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or 
crocheted

Други делови од машка облека, неплетена или хеклана, 
н.н

  664  15 365 Other articles of apparel, men's or boys', not knitted or 
crocheted, n.e.s

Маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани   722  13 817 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Вино од свежо грозје (освен пенливо вино); шира со 
спречена ферментација со додавање алкохол

 27 069  12 265 Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape 
must with fermentation prevented or arrested by the 
addition of alcohol

Шприцеви, игли, катетри, канили и слично  1 565  7 695 Syringes, needles, catheters, cannulae and the like

 Женски фустани, неплетени или нехеклани   130  6 638 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted

 Женски капути, мантили, пелерини и слично   151  6 071 Women's or girls' overcoats, raincoats, car-coats, capes, 
cloaks and similar articles

Друга женска облека, освен плетена или хеклана   207  5 558 Articles of apparel, women's or girls', n.e.s

Плетена или хеклана постелнина   563  4 857 Bed linen, knitted or crocheted

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 5 851  4 766 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Машки кошули од други текстилни материјали   95  4 269 Men's or boys' shirts of textile materials other than cotton

Центрифуги за сушење алишта   15  4 009 Clothes-dryers

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа   146  3 587 Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

Отпадоци и остатоци од бакар   600  3 143 Copper waste and scrap

Мантил за дожд, мантил, наметка, ветровка 
(вклучувајќи и ветровка за снег) и сл. производи 
(различно од оние во група 841.2 841.3): Друго

  63  3 132 Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski 
jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles 
(other than those of subgroup 841.2 and heading 841.3: 
Other

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

  99  3 111 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Руди на олово и концентрати  2 078  3 103 Lead ores and concentrates

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

 1 998  2 814 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Тутун, неизжилен   371  2 788 Tobacco, not stemmed/stripped
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Машка облека од материјал од позициите 657.32,657.33 
и 657.34

  24  2 705 Men's and boys' garments made up of fabrics (not knitted 
or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

Овошје и ореви, неприготвени или приготвени на пареа 
или со вриење, замрзнати, со додаток или без додаток 
на шеќер или други засладувачи: Друго

 2 593  2 682 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling 
in water, frozen, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter: Other

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 5 111  2 545 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Машки капути и слично од памук, вештачки или 
синтетички влакна и од други текстилни материјали

  34  2 485 Men's or boys' overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks 
and similar articles of textile materials other than wool of 
fine animal hair

Други производи од алуминиум   473  2 470 Articles of aluminium, n.e.s.

Феросиликоманган  1 805  2 398 Ferro-silico-manganese

Машки комплети   39  2 353 Men's or boys' ensembles

Машки гаќи, плетени или хеклани   178  2 085 Men's or boys' underpants and briefs

 Женски јакни, плетени или хеклани   52  1 980 Women's or girls' jackets

 Женски панталони, работни комбинезони, плетени или 
хеклани

  76  1 957 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts

Машки капути, мантили за дожд, наметала, пелерини, 
од волна или фини животински влакна

  58  1 936 Men's or boys' overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks 
and similar articles of textile materials other than wool or 
fine animal hair

Зеленчук, друг, замрзнат и бланширан  2 331  1 886 Other vegetables and mixtures of vegetables

 Женски ношници или пижами, плетени или хеклани   139  1 882 Women's or girls' nightdresses and pyjamas

Благородни метали во колоидна состојба; соединенија, 
органски или неоргански, од благородни метали, 
хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од 
благородни метали

  4  1 865 Colloidal precious metals; compounds, inorganic or organic, 
of precious metals, whether or not chemically defined; 
amalgams of precious metals

Мантил за дожд, мантил, наметка, ветровка 
(вклучувајќи и ветровка за снег) и сл. производи 
(различно од оние во група 842.3): Друго

  43  1 639 Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski 
jackets), windcheatears, wind jackets and similar articles 
(other than those of subgroup 842.3): Other

 Женски здолништа, здолништа-панталони, плетени или 
хеклани

  58  1 563 Women's or girls' skirts and divided skirts

Предиво од памук за продажба на мало, со 85% памук 
или повеќе, по маса

  138  1 440 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail 
sale, containing 85% or more by weight of cotton

Други производи од олово   568  1 426 Articles of lead, n.e.s.

Феросилициум  1 404  1 423 Ferro-silicon

Џемпери со или без закопчување, пуловери и слично, 
плетени или хеклани

  63  1 416 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, 
knitted or crocheted

Предиво од синтетички влакна, сечени до 85% влакна 
по маса, за продажба на мало

  159  1 388 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, 
containing less than 85% by weight of such fibres, put up 
for retail sale

Други седишта со дрвени рамки, н.н   276  1 257 Seats, n.e.s. with wooden frames

Машки панталони, работни комбинезони и слично, 
плетени или хеклани

  39  1 219 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts

Отпадоци и остатоци од легиран челик, други   432  1 109 Waste and scrap of alloy steel,of other alloy steel

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  1 413  1 071 Other, welded, of circular cross-section

 Женски фустани, плетени или хеклани   34  1 066 Dresses

Велосипеди и слични возила без моторен погон   255  1 043 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not 
motorized

Прачки и профили од алуминиум   301  1 010 Aluminium bars, rods and profiles

 Женски комплети   27   974 Ensembles
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Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

  714   947 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

  168   934 Other electric conductors,for a voltage not exceeding 1000 
V

Делови на пумпи, компресори, вентилатори и 
отстранувачи на мириси од подгрупа 743.1 и 743.4

  159   868 Parts for the pumps, compressors, fans and hoods of 
headings 743.1 and 743.4

Семе од анис, бадијан, коријандер, ким   423   792 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, caraway 
or juniper

Други катализатори на носачи   12   744 Other supported catalysts

Делови за машини и апарати за филтрирање течности 
или гасови

  20   697 Parts of the machines and apparatus of headings 743.5 and 
743.6 of filtering or purifying machinery and apparatus

Други женски високи чорапи или чорапи до колена 
мерени според единечно предиво помалку од 67 
децитекси

  22   684 Other women's full-length or knee-length hosiery, 
measuring per single yarn less than 67 decitex

Печатени кола   2   676 Printed circuits

Други обувки со лице од природна или од вештачка 
кожа

  19   674 Other footwear with uppers of leather or composition 
leather, other

Гуми за џвакање, вклучувајќи ги и оние пресвлечени со 
шеќер

  186   645 Chewing gum, whether or not sugar-coated

Други предмети за облека, плетени или хеклани   16   631 Garments, knitted or crocheted, n.e.s

Други доколенки и хеланки   26   594 Other panty hose and tights

Други машини со посебни функции   36   576 Machinery having individual functions, n.e.s.

Предиво од синтетички влакна со 85% или повеќе 
синтетички влакна по маса, за продажба на мало

  72   544 Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by 
weight of synthetic staple fibres, put up for retail sale

Машки костуми од други текстилини материјали   19   540 Suits of textile materials other than wool or fine animal hair

Други производи од крзно   29   526 Articles of furskin

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

  78   512 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Шалови, шамии, превези и слично, кои не се плетени 
или хеклани

  16   509 Shawls, scarves, nufflers, mantillas, veils and the like

Косово 1) вкупно 1 106 356  437 911 Kosovo 1) total

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 287 878  204 387 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Портланд цемент  302 181  26 132 Portland cement

Вода (вклучувајќи минерална и газирана) со додаток 
на шеќер или други средства за засладување или 
ароматизација, останати безалкохолни пијалаци , 
неспомeнати на друго место

 44 148  19 040 Waters (including mineral waters and aerated waters) 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 21 792  13 029 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

Цигари што содржат тутун   852  11 344 Cigarettes containing tobacco

Нафтен кокс  30 425  6 681 Petroleum coke

Руди на никел и концентрати  60 180  6 681 Nickel ores and concentrates

Китови,полнила за молеро-фарбарски работи  34 731  6 297 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings; non-
refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, 
floors, ceilings or the like

Останати пекарски производи  2 814  6 049 Other bakers' wares
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Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, обложени на друг начин, со 
ширoчина 600мм и поголема

 6 329  5 152 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 4 732  4 857 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  128  4 426 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани, со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

 6 105  4 281 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), решетки, 
мрежи и огради од железна или челична жица

 6 105  4 038 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing of 
iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

Цевки и црева, крути  2 058  3 732 Tubes, pipes and hoses, rigid

Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 1 676  3 579 Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s; 
stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 4 423  3 046 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Пиво добиено од слад  5 750  3 044 Beer made from malt (including ale, stout and porter)

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

  745  2 818 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 
V

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  65  2 395 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Производи од гипс и од мешавини врз база на гипс  12 767  2 339 Articles of plaster or of compositions based on plaster

Монофиламенти од полимери на винилхлорид   578  1 939 Monofilament of plastics of polymers of vinyl chloride

Бутан, течен  1 800  1 872 Butanes, liquefied

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

  738  1 844 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Цевки и црева, незајакнати ниту комбирани, со прибор   875  1 841 Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise 
combined with other materials, with fittings

Електрични акумулатори   876  1 792 Electric accumulators (storage batteries).

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   821  1 647 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  1 564  1 590 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Неогноотпорни малтери и бетони  19 441  1 590 Non-refractory mortars and concretes

Водород, ретки гасови, азот, кислород  6 926  1 544 Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen

Други седишта со дрвени рамки, н.н   520  1 433 Seats, n.e.s. with wooden frames

Слатки бисквити, вафли, колачи   811  1 416 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Ориз, обработен, освен кршен  1 419  1 262 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not 
polished, glazed, parboiled or converted (excluding broken 
rice)

Производи од асфалт и слични материјали  2 564  1 244 Articles of asphalt or of similar material (e.g., petroleum 
bitumen or coal tar pitch)

Киесерит, епсомит (природни магнезиумсулфати)  64 237  1 228 Mineral substances, n.e.s.

Колбаси и слични производи од месо и друго   407  1 190 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

Останати производи од шеќер   630  1 170 Other sugar confectionery

Јаболка, свежи  9 006  1 133 Apples, fresh

Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од пластика   551  1 110 Sacks and bags (including cones)

Мрк јаглен и лигнит, неагломериран  34 561  1 098 Lignite, not agglomerated
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Шајки, клинци и слично, од железо или челик  1 689  1 071 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other 
than those of heading 895.12) and similar articles, of iron 
or steel 

Дрвен мебел за спални соби   839  1 006 Furniture, n.e.s., of wood of a kind used in the bedroom

Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слично, други  1 306  1 000 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions, n.e.s.

Полиетилен примарен, со специфична густина помала 
од 0,94

  653   942 Polyethylene, having a specific gravity of less than 0.94

Други делови на производи од позиција 748   306   939 Parts, n.e.s., for the articles of heading 748

Други профили од железо и нелегиран челик   735   927 Other angles, shapes and sections, of iron or non-alloy 
steel

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

  615   896 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

  905   886 Surface-active, washing or cleaning preparations, n.e.s., put 
up for retail sale

Хартија и картон брановидни, вклучувајќи и дупчени  1 189   842 Paper and paperboard, corrugated (with or without glued 
flat surface sheets), whether or not perforated, in rolls or 
sheets

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема   591   810 Polyethylene, having a specific gravity of 0.94 or more

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 1 202   802 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

  681   795 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Други плочи и слично од полимери на пропилен   153   773 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
propylene

Мијалници, лавабоа и слично, од други керамички 
материјали

  708   730 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, 
bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and 
similar sanitary fixtures other than of porcelain or china

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

  368   718 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Битуменски смеси врз база на природен асфалт  1 022   698 Bituminous mixtures based on natural asphalt

Лекови со пеницилин или стрептомицин за 
малопродажба

  13   679 Medicaments containing antibiotics or derivatives 
thereof containing penicillins or derivatives thereof, with 
a penicillanic acid structure, or streptomycins or their 
derivatives, put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Ормани, витрини и слично за ладење   99   653 Refrigerating or freezing chests (other than household-
type) cabinets, display counters, showcases and similar 
refrigerating or freezing furniture

Друг камен јаглен, неагломериран  5 613   629 Other coal, not agglomerated

 Жица од железо или нелегиран челик; непревлечена 
или непрекриена, полирана или неполирана

  962   616 Wire of iron or non-alloy steel not plated or coated, 
whether or not polished

Домашна живина со тежина до 185 г   47   609 Poultry, weighing not more than 185 grammes

Други градежни производи за вградување, од пластика   147   601 Other builders' ware, of plastics

Домати, свежи или разладени  3 553   569 Tomatoes, fresh or chilled

Доломит, печен или непечен, грубо цепен или сечен со 
пила, во блокови или плочи

 3 411   566 Dolomite, whether or not calcined; dolomite roughly 
trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks 
or slabs of a square or rectangular shape

Сирење, друго   170   561 Other cheese
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Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик на гас или други горива

  307   554 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges,cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers, non-electric, of iron or steel

Друго свинско месо, во саламура, чадено и сушено   93   545 Bacon, ham and other salted, dried or smoked meat of 
swine: Other

 Жица превлечена или прекриена со цинк; превлечена 
или прекриена со други прости метали

  810   530 Wire of iron or non-alloy steel plated or coated with zink or 
other base materials

Душеци од други материјали   297   524 Mattresses of other materials

Друг зеленчук, свеж или разладен  3 716   514 Other vegetables, fresh or chilled

Бугарија вкупно  371 615  294 035 Bulgaria total

Руди на олово и концентрати  43 429  57 272 Lead ores and concentrates

Руди на бакар и концентрати  41 136  48 929 Copper ores and concentrates

Руди на цинк и концентрати  57 921  34 848 Zinc ores and concentrates

Тутун, неизжилен  3 795  22 752 Tobacco, not stemmed/stripped

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, обложени на друг начин, со 
широчина 600мм и поголема

 24 931  20 075 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more

Отпадоци и остатоци од бакар  2 329  14 409 Copper waste and scrap

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 11 037  8 135 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани, со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

 10 301  7 561 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 7 953  5 851 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  5 571  5 826 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  180  5 314 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Друг зеленчук, свеж или разладен  12 152  4 278 Other vegetables, fresh or chilled

Цевки и црева, крути  1 609  3 452 Tubes, pipes and hoses, rigid

Домати, свежи или разладени  9 580  3 447 Tomatoes, fresh or chilled

Јаболка, свежи  16 862  3 323 Apples, fresh

Други хемиски производи и деривати  2 493  3 096 Other chemical products and preparations

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 2 669  2 811 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  22 280  2 558 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings

Ќерамиди за градежништво од керамика  14 823  2 171 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, 
architectural ornaments and other ceramic constructional 
goods

Цевки и црева, незајакнати ниту комбирани, со прибор  1 027  2 140 Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise 
combined with other other materials, with fittings

Отпадоци и остатоци од алуминиум  1 112  1 623 Aluminium waste and scrap

Кислородни соединенија на неметали, други  19 016  1 488 Other inorganic oxygen compounds of non-metals

Рафинирано сончогледово масло и негови фракции  1 467  1 479 Refined oil and fractions

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во одмерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  14  1 449 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale
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Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 2 623  1 266 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods 

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

  310  1 190 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 
V

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  18  1 132 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен  12 584  1 045 Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Легури на алуминиум   432   985 Aluminium alloys

Полиетилентерфталат  1 098   877 Polyethylene terephthalate

Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни 
батерии и електрични акумулатори; потрошени 
примарни ќелии, потрошени примарни батерии и 
потрошени електрични акумулатори

  963   792 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and 
electric accumulators, spent primary cells,spent primary 
batteries and spent electric accumulators, electrical parts 
of machinery or apparatus, n.e.s

Други инструменти и апарати за телекомуникација   0   743 Other instruments and apparatus,specially designed for 
telecommunications

Феросилициум   556   730 Ferro-silicon

Феросиликоманган   540   729 Ferro-silico-manganese

Морков и друг коренест зеленчук, свеж или разладен  2 272   695 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

Лекови во одредени дози за малопродажба   27   663 Medicaments put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Останати пекарски производи   260   616 Other bakers' wares

Други електрични проводници за напон над 1000 V   168   570 Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 V

Активен квасец и други препарати   865   521 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms, dead (but not including vaccines of heading 
541.63); prepared baking powders.

Србија вкупно  338 206  271 817 Serbia total

Вино од свежо грозје, (освен пенливо вино); шира со 
спречена ферментација со додавање алкохол

 25 945  19 948 Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape 
must with fermentation prevented or arrested by the 
addition of alcohol

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 23 451  16 616 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 19 181  14 482 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Лекови, н.н, кои се спакувани во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  237  13 750 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 12 473  13 280 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Домати, свежи или разладени  18 163  13 170 Tomatoes, fresh or chilled

Цигари што содржат тутун  1 800  10 144 Cigarettes containing tobacco

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, обложени на друг начин, со 
широчина 600мм и поголема

 8 756  7 514 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  7 908  7 047 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Грозје, свежо  12 353  6 486 Grapes, fresh

Колбаси и слични производи од месо и друго  1 961  5 283 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

Производи од гипс и од мешавини врз база на гипс  27 694  4 947 Articles of plaster or of compositions based on plaster

Морков и друг коренест зеленчук, свеж или разладен  6 849  4 496 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

Електрична енергија -  3 892 Electric current
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Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во одмерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  27  3 709 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Останати пекарски производи  1 463  3 638 Other bakers' wares

Јаболка, свежи  23 922  3 372 Apples, fresh

Други цевки (на пр. заварени, заковани или затворени 
на сл. начин), со внатрешен и надворешен кружен 
попречен пресек, чиј кружен попречен пресек 
надминува 406.4 мм, од железо или од челик

 2 421  3 232 Other tubes and pipes (e.g., welded, riveted or similarly 
closed), having internal and external circular cross-section, 
the external diameter of which exceeds 406.4mm, of iron 
or steel

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

 1 608  2 910 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

 2 239  2 810 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Останати производи за исхрана, н.н  1 035  2 611 Other food preparations, n.e.s

Друг зеленчук, свеж или разладен  4 271  2 597 Other vegetables, fresh or chilled

Останати производи од шеќер  1 049  2 471 Other sugar confectionery

Други плочи и слично, од полимери на етилен   469  2 169 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
ethylene

Зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен  8 330  2 120 Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани, со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

 2 619  2 049 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Дињи, лубеници и папаи, свежи  12 958  1 940 Melons (incl.water melons) and papaws (papayas), fresh

Слатки бисквити, вафли, колачи   680  1 900 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Електрични акумулатори   742  1 788 Electric accumulators (storage batteries).

Ладновалани производи, неплатинирани, 600мм и 
повеќе, дебелина 1-3мм, ненамотани

 2 161  1 717 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more and of a thickness 
exceeding 1mm but less than 3mm, not in coils

Плочи, лимови и ленти од алуминиум, со дебелина над 
0.20 мм

  539  1 636 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness 
exceeding 0.20mm

Друго свинско месо, во саламура, чадено и сушено   285  1 592 Bacon, ham and other salted, dried or smoked meat of 
swine:Other

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

  468  1 587 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Какао во прав, без додаток на шеќер   581  1 561 Cocoa powder not containing added sugar or other 
sweetening matter

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  8 657  1 551 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings

Шира од грозје  6 008  1 542 Grape must in fermentation or with fermentation arrested 
otherwise than by the addition of alcohol

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

  212  1 532 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Поливинил хлорид, неизмешан со други материи  1 234  1 512 Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances

Овошје и ореви, неприготвени или приготвени на пареа 
или со вриење, замрзнати, со додаток или без додаток 
на шеќер или други засладувачи: Друго

  777  1 463 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling 
in water, frozen, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter: Other

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

  198  1 419 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations
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Памучни ткаенини и кујнски чаршафи и крпи   171  1 416 Toilet and kitchen linen of cotton

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 1 049  1 407 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 1 686  1 352 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Бутан, течен   727  1 318 Butanes, liquefied

Шајки, клинци и слично од железо или челик  1 710  1 308 Nails, tacks, drawing pins and similar articles, of iron or 
steel

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 1 998  1 284 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods 

Други, вклучувајќи кожи од врат, свитоци и стомаци   572  1 193 Other hides and skins, including butts, bends and bellies

Делови на шински и трамвајски локомотиви и шински 
возила од подгрупа 791.1 до позиција 791.82

  25  1 112 Parts of the railway or tramway locomotives or rolling stock

Други седишта со дрвени рамки, н.н   405  1 068 Seats, n.e.s. with wooden frames

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   397  1 054 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Делови за апарати од позициите 697/ 31,32 од железо 
или челик

  281  1 050 Parts, of iron or steel, of the appliances of headings 69731 
and 69732

Ориз, обработен, освен кршен  1 109  1 023 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not 
polished, glazed, parboiled or converted (excluding broken 
rice)

Кутии од небрановидна хартија и картон   553  1 017 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper 
or paperboard

Други плочи и слично, од полимери на пропилен   174  1 013 Other plates, of polymers of propylene

 Жица превлечена или прекриена со цинк; превлечена 
или прекриена со други прости метали

 1 139   982 Wire of iron or non-alloy steel plated or coated with zink or 
other base materials

Трансформатори на течен диелектрик   199   961 Liquid dielectric transformers

Вреќи и вреќички за пакување од синтетички и од 
вештачки текстил

  320   957 Sacks and bags, of textile materials, of a kind used for the 
packing of goods of man-made textile materials

Санитарни крпи, сервиети и слично од вата, текстилни 
влакна

  224   956 Wadding of textile materials and articles thereof; textile 
fibres not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and 
mill neps

Други свињи, освен чистокрвни за приплод   558   925 Swine, live: Other than pure-bred breeding animals

Сирење, друго   384   924 Other cheese

Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелинсиенит  13 135   872 Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа   32   866 Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

Мијалници, лавабоа и слично, од други керамички 
материјали

  758   812 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, 
bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and 
similar sanitary fixtures other than of porcelain or china

Производи за исхрана од житарици   223   781 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of 
cereals or cereal products (e.g., corn flakes)

Кромид и алма, свежи или разладени  2 778   776 Onions and shallots, fresh or chilled

Алуминиум нелегиран   354   731 Aluminium, not alloyed

Друга непремачкана хартија и картон без влакно или до 
10% по маса, од 40 до 150 г/м2

 1 605   713 Other paper and paperboard, weighing 40g/m2 or more 
but not more than 150g/m2, not containing fibres obtained 
by a mechanical process or of which not more than 10% by 
weight of the total fibre content consists of such fibres

Други профили од железо и нелегиран челик   573   711 Other angles, shapes and sections, of iron or non-alloy 
steel

Компир, свеж или разладен, освен сладок компир  1 366   698 Potatoes, fresh or chilled (not including sweet potatoes)
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Активен квасец и други препарати  1 070   655 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms, dead (but not including vaccines of heading 
541.63); prepared baking powders.

Производи од други минерални материи со магнезит и 
слично

  857   622 Articles of other mineral substances containing magnesite, 
dolomite or chromite

Месо и други производи од живина приготвени или 
конзервирани

  119   617 Meat and offal (other than liver) of poultry of heading 
001.4, prepared or preserved, n.e.s.

Отпадоци и остатоци од примарни ќелии,примарни 
батерии и електрични акумулатори; потрошени 
примарни ќелии, потрошени примарни батерии и 
потрошени електрични акумулатори

  795   615 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and 
electric accumulators, spent primary cells,spent primary 
batteries and spent electric accumulators, electrical parts 
of machinery or apparatus, n.e.s

Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик, на гас или други, горива

  312   611 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges,cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers, non-electric, of iron or steel

Ориз, лупен   591   596 Rice husked but not further prepared (cargo rice or brown 
rice)

Друга постелнина од памук   78   587 Bed linen, not knitted nor crocheted, of cotton

Други цевки   730   563 Other tubes and pipes

Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слично, други   876   559 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions, n.e.s.

Малини, капини, боровинки, рибизли и друго овошје во 
вид на бобинки, свежи

  214   550 Berries, fresh

Гуми за џвакање, вклучувајќи ги и оние пресвлечени со 
шеќер

  134   539 Chewing gum, whether or not sugar-coated

Сирење, топено, освен стругано или во прав, од сите 
видови

  98   536 Processed cheese, not grated or powdered

Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), решетки, 
мрежи и огради од железна или челична жица

  814   526 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing of 
iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

Печен гипс, вклучувајќи го и гипсот за стоматологија  12 276   519 Plasters, including plasters specially prepared for use in 
dentistry

Канапи, јажиња, кабли и слично, од ликовидни 
материјали

  305   506 Twine, cordage, rope and cables, whether or not plaited or 
braided and whether or not impregnated, coated

Малини, капини, дудинки, рибизли варени во вода или 
на пареа, замрзнати

  319   500 Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, 
white or red currants and gooseberries

Грција вкупно  242 652  246 197 Greece total

Тутун, неизжилен  5 129  24 745 Tobacco, not stemmed/stripped

Мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен 
за споменици или градежништво со специфична 
тежина од 2.5 или повеќе и алабастер, грубо цепен или 
едноставно исечен со пила, во блокови или плочи со 
квадратен или правоаголен облик

 58 191  17 833 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous 
monumental or building stone of an apparent specific 
gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not 
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, 
into blocks or slabs of a rectangular (including square) 
shape

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

 1 275  17 292 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

  981  15 207 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, обложени на друг начин, со 
широчина 600мм и поголема

 18 127  14 715 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more

Маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани   645  10 383 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Мекотелци, останати  1 328  8 498 Molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or 
preserved,

Струганици, отсечоци и исечоци од железо или челик, 
и во бали

 24 891  7 097 Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, 
trimmings and stampings, whether or not in bundles

Феросилициум  6 733  6 875 Ferro-silicon
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Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 5 891  6 289 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Топловалани прачки од други легирани челици  9 394  5 997 Bars and rods of iron or steel, not further worked than 
hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those 
twisted after rolling of other alloy steel 

Овчо месо, свежо или разладено   914  5 728 Meat of sheep, fresh or chilled

Домати, свежи или разладени  5 522  4 310 Tomatoes, fresh or chilled

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода  1 554  4 144 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани, со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

 5 893  4 046 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Други отпадоци и остатоци од железо, неспоменати на 
друго место

 13 740  3 596 Ferrous waste and scrap, n.e.s.

Електрична енергија  -  3 478 Electric current

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 6 443  3 311 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

 Женски фустани, неплетени или нехеклани   98  2 955 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted

Џемпери со или без закопчување, пуловери и слично, 
плетени или хеклани

  170  2 791 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, 
knitted or crocheted

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани   85  2 758 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

 Женски фустани, плетени или хеклани   159  2 555 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted

Феросиликоманган  1 756  2 411 Ferro-silico-manganese

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

  156  2 299 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Други производи од крзно   12  2 274 Articles of furskin

Машки гаќи, плетени или хеклани   86  2 042 Men's or boys' underpants and briefs

Врати, прозорци, рамки за нив и прагови за врати   859  1 999 Doors, windows and their frames and thresholds for doors

Други ќесиња, вреќи и фишеци   594  1 609 Other sacks and bags (incl. Cones)

Други седишта со дрвени рамки, н.н   463  1 589 Seats, n.e.s. with wooden frames

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

  95  1 556 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

 Женски јакни и блејзери   47  1 543 Women's or girls' jackets and blazers, not knitted or 
crocheted

 Женски гаќи и килоти, плетени или хеклани   66  1 502 Women's or girls' briefs and panties

Семе од маслодајна репка  4 297  1 403 Rape or colza seeds

Ткаенини од памук со 85% по маса памук, небелени, 
маса поголема од 200г/м2

  353  1 402 Woven fabrics containing 85% or more by weight of cotton, 
unbleached, weighing more than 200 g/m2

Останати пекарски производи   784  1 388 Other bakers' wares

Мермер, травертин, алабастер, обликуван, полиран  1 429  1 354 Marble, travertine and alabaster and articles thereof, 
moulded,turned, polished, decorated, carved or otherwise 
worked

Други материјали со плетена основа   464  1 283 Other fabrics, warp knit (including those made on galoon 
knitting machines)

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 1 894  1 266 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 2 553  1 261 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods 

Водород, ретки гасови, азот, кислород  8 424  1 231 Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen
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Други инструменти и апарати за медицина, 
стоматологија, хирургија и ветерина

  211  1 183 Other instruments and appliances for medical, surgical, 
dental or veterinary purpouses

Отпадоци и остатоци од легиран челик, други  3 393  1 117 Waste and scrap of alloy steel, of other alloy steel

Двопек, тост, леб и слични производи   360  1 088 Crispbread, rusks, toasted bread and similar products

Ткаенини од памук со содржина 85% памук по маса, 
небелени до 200 г/м2

  427  1 072 Woven fabrics containing 85% or more by weight of 
cotton,unbleached, weighing not more than 200 g/m2

Слики, гравури и фотографии   148  1 055 Pictures, designs and photographs

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

  645  1 026 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Велосипеди и слични возила без моторен погон   315   987 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not 
motorized

 Женски панталони, работни комбинезони, плетени или 
хеклани

  74   950 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts

Кислородни соединенија на неметали, други  12 545   943 Other inorganic oxygen compounds of non-metals

Други доколенки и хеланки   36   891 Other panty hose and tights

Делови за машини од подгрупа 728.3   986   876 Parts of the machinery of heading 7283

Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), 
решетки,мрежи и огради од железна или челична жица

  638   824 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing of 
iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

Прозорци, прозорци-врати и нивни рамки   95   802 Windows, french-windows and their frames

Котли за централно греење   447   751 Central heating boilers 

Зеленчук, друг, замрзнат и бланширан  1 061   745 Other vegetables and mixtures of vegetables

Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од пластика   349   743 Sacks and bags (including cones)

 Женски здолништа и здолништа-панталони, неплетени 
или нехеклани

  39   724 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or 
crocheted

Друг зеленчук, свеж или разладен  1 173   690 Other vegetables, fresh or chilled

Други заварени цевки со попречен кружен пресек   942   676 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Друг дрвен мебел   220   673 Furniture, n.e.s., of wood, other wooden furniture

Машки кошули од други текстилни материјали   20   609 Shirts of textile materials other than cotton

Друга хартија и картон непремачкана со маса 225г/м2 и 
поголема

 1 758   587 Other paper and paperboard, uncoated, weighing 225 g/
m2 or more

Корали и слични материјали, сурови или просто 
подготвени

  68   564 Coral and similar materials, unworked or simply prepared 

Други електрични ламби и светлечки тела   128   503 Electric lamps and lighting fitting, n.e.s.

Италија вкупно  86 868  235 357 Italy total

Фероникел  17 355  76 909 Ferro-nickel

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа  1 610  25 933 Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 47 207  23 612 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Делови од обувки; влошки за обувки и слични 
производи; гамашни (доколенки) и слични производи и 
нивни делови

  357  19 789 Parts of footwear; removable in-soles, heel cushions and 
similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and 
parts thereof

Други обувки со лице од природна или од вештачка 
кожа

  501  12 304 Other footwear with uppers of leather or composition 
leather, other

Овчо месо, свежо или разладено  1 452  10 821 Meat of sheep, fresh or chilled

Апарати за загревање, неелектрични, од железо или 
челик, на гас или други горива

 1 158  7 080 Domestic stoves (other than cooking appliances), grates 
and similar non-electric space heaters 

Печурки за јадење и трифли (конзервирани)   120  3 900 Mushrooms and truffles

Маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани   99  3 584 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

  164  3 317 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted
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 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  47  3 212 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

  80  3 182 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Печурки за јадење и трифли   317  2 932 Mushrooms and truffles

Феросилициум  2 592  2 853 Ferro-silicon

 Женски јакни и блејзери   44  2 849 Women's or girls' jackets and blazers, not knitted or 
crocheted

 Женски фустани, неплетени или нехеклани   45  2 632 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted

Мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен 
за споменици или градежништво со специфична 
тежина од 2.5 или повеќе и алабастер, грубо цепен или 
едноставно исечен со пила, во блокови или плочи со 
квадратен или правоаголен облик

 3 839  2 458 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous 
monumental or building stone of an apparent specific 
gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not 
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, 
into blocks or slabs of a rectangular (including square) 
shape

 Женски капути, мантили, пелерини и слично   37  1 956 Women's or girls' overcoats, raincoats, car-coats, capes, 
cloaks and similar articles

Зеленчук, друг, замрзнат и бланширан   347  1 864 Other vegetables and mixtures of vegetables

Феросиликоманган  1 466  1 563 Ferro-silico-manganese

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани   28  1 374 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

  318  1 244 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

 Женски фустани, плетени или хеклани   37  1 108 Women's or girls' dresses, knitted or crocheted

Друг лиен прибор   397  1 097 Other cast fittings

Делови на шински и трамвајски локомотиви и шински 
возила од подгрупа 791.1 до позиција 791.82

  41   988 Parts of the railway or tramway locomotives or rolling stock

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

  26   911 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Отпадоци и остатоци од бакар   166   768 Copper waste and scrap

Дрво од останати видови, освен иглолисни, обработено 
по должина, со дебелина поголема од 6 мм

  990   649 Wood of non-coniferous species, sawn or chipped 
lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, 
sanded or finger-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

  562   599 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

 Женски здолништа и здолништа-панталони, неплетени 
или нехеклани

  10   561 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or 
crocheted

Кожа обработена понатаму по штавење или крастинг, 
вклучувајќи пергаментно обработена кожа

  16   516 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather

Шапки и слично, плетени или хеклани, од чипка, филц 
и слично

  16   511 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up 
from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not in 
strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any 
material, whether or not lined or trimmed

Хрватска вкупно  129 446  123 729 Croatia total

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 61 940  33 369 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Вино од свежо грозје, (освен пенливо вино); шира со 
спречена ферментација со додавање алкохол

 7 930  9 139 Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape 
must with fermentation prevented or arrested by the 
addition of alcohol

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 9 140  7 083 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  176  5 562 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale
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Останати пекарски производи  2 007  5 532 Other bakers' wares

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 4 544  5 045 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Тутун, неизжилен   748  4 256 Tobacco, not stemmed/stripped

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

 1 832  2 936 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Други седишта со дрвени рамки, н.н  1 163  2 633 Seats, n.e.s. with wooden frames

Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

 1 857  2 381 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 1 984  2 065 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Овчо месо, свежо или разладено   307  2 060 Meat of sheep, fresh or chilled

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  2 451  2 032 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Слатки бисквити, вафли, колачи  1 025  1 886 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  39  1 554 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

  441  1 482 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

  300  1 314 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 
V

Друг зеленчук, свеж или разладен  2 414  1 271 Other vegetables, fresh or chilled

Делови на шински и трамвајски локомотиви и шински 
возила од подгрупа 791.1 до позиција 791.82

  112  1 110 Parts of the railway or tramway locomotives or rolling stock

Останати производи од шеќер   471  1 100 Other sugar confectionery

Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик, на гас или други горива

  606  1 094 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges,cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers, non-electric, of iron or steel

Домати, свежи или разладени  1 315   992 Tomatoes, fresh or chilled

Ладновалани производи, неплатинирани, 600мм и 
повеќе, дебелина 1-3мм, ненамотани

 1 286   942 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more and of a thickness 
exceeding 1mm but less than 3mm, not in coils

Останати производи за исхрана, н.н   297   813 Other food preparations, n.e.s

Зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен  1 909   806 Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Кајсии, цреши, вишни, праски и сливи, свежи   979   771 Stone fruit, n.e.s., fresh

Дрвен мебел за спални соби   571   702 Furniture, n.e.s., of wood, of a kind used in the bedroom

Валани производи на друг начин, пресвлечени со 
цинк,со широчина до 600мм

  684   639 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
less than 600mm

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

  73   607 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   215   600 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Други, вклучувајќи кожи од врат, свитоци и стомаци   319   596 Other hides and skins, including butts, bends and bellies

Кромид и алма, свежи или разладени   642   589 Onions and shallots, fresh or chilled

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, обложени на друг начин, со 
широчина 600мм и поголема

  718   586 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more
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Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

  143   585 Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s; 
stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

Делови за калапи, лонци, машини за лиење   61   571 Parts

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

  695   564 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Памучни ткаенини и кујнски чаршафи и крпи   57   563 Toilet and kitchen linen of cotton

Грозје, свежо  1 910   550 Grapes, fresh

Цели крупни и ситни кожи, со маса по парче кожа што 
не надминува 8 кг кога се обично сушени, 10 кг кога се 
суво-солени или 16 кг кога се свежи, мокро-солени или 
поинаку конзервирани

  214   525 Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 
8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg 
when fresh, wet-salted or otherwise preserved

Подготвени адитиви за цементи, малтери или бетони   369   508 Prepared additives for cements, mortars or concretes

Кина вкупно  26 563  89 178 China total

Фероникел  21 663  85 453 Ferro-nickel

Мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен 
за споменици или градежништво со специфична 
тежина од 2.5 или повеќе и алабастер, грубо цепен или 
едноставно исечен со пила, во блокови или плочи со 
квадратен или правоаголен облик

 3 565  1 310 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous 
monumental or building stone of an apparent specific 
gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not 
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, 
into blocks or slabs of a rectangular (including square) 
shape

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати основи, 
опремени со два или повеќе апарати од подгрупа 7724 
или 7725, за еликтрична контрола или за дистрибуција 
на електрична енергија за напон до 1000 V

  15  1 266 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 7724 or 7725, 
for electric control or the distribution of electicity: for a 
voltage not exceeding 1000V

Босна и Херцеговина вкупно  94 907  84 951 Bosnia and Herzegovina total

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  204  11 457 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 8 223  6 179 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Останати пекарски производи  2 022  4 796 Other bakers' wares

Цигари што содржат тутун   853  4 698 Cigarettes containing tobacco

Колбаси и слични производи од месо и друго  1 283  3 827 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

Тутун, неизжилен   651  2 729 Tobacco, not stemmed/stripped

Останати производи за исхрана, н.н  1 702  2 468 Other food preparations, n.e.s

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  2 698  2 453 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

 1 108  2 091 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  41  1 898 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Вода (вклучувајќи минерална и газирана) со додаток 
на шеќер или други средства за засладување или 
ароматизација, останати безалкохолни пијалаци , 
неспоменати на друго место

 3 365  1 853 Waters (including mineral waters and aerated waters) 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

Слатки бисквити, вафли, колачи   753  1 696 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

 1 335  1 690 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid
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Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик, на гас или други горива

 1 028  1 633 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges, cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers,non-electric, of iron or steel

Друг зеленчук, свеж или разладен  3 326  1 249 Other vegetables, fresh or chilled

Домати, свежи или разладени  4 722  1 222 Tomatoes, fresh or chilled

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   416  1 219 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 1 082  1 200 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Останати производи од шеќер   515  1 185 Other sugar confectionery

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

  346  1 178 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Шајки, клинци и слично од железо или челик  1 373  1 049 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples and 
similar articles, of iron or steel

Вино од свежо грозје, (освен пенливо вино); шира со 
спречена ферментација со додавање алкохол

  422   933 Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape 
must with fermentation prevented or arrested by the 
addition of alcohol

Струганици, отсечоци и исечоци од железо или челик и 
во бали

 3 518   924 Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, 
filings,trimmings and stampings, whether or not in bundles

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

  239   923 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 
V

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

  112   903 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Дињи, лубеници и папаи, свежи  7 402   898 Melons (incl.water melons) and papaws (papayas), fresh

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 1 524   825 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods (other than goods of heading 
662.31)

Друго свинско месо, во саламура, чадено и сушено   137   789 Bacon, ham and other salted, dried or smoked meat of 
swine: Other

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 1 194   786 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Грозје, свежо  3 149   777 Grapes, fresh

Цевки и црева, крути   322   608 Tubes, pipes and hoses, rigid

Кварц (освен природен песок, кварцит)  19 678   602 Quartz (other than natural sands)

Месо и други кланични производи од свиња, 
подготвени или конзервирани

  127   576 Meat and offal (other than liver), of swine, prepared or 
preserved, n.e.s.

Трансформатори на течен диелектрик   106   570 Liquid dielectric transformers

Белгија вкупно  19 566  80 755 Belgium total

Фероникел  9 807  41 319 Ferro-nickel

Тутун, неизжилен  4 421  29 067 Tobacco, not stemmed/stripped

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани   49  2 131 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 1 768  1 339 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Зеленчук, друг, замрзнат и бланширан  1 553  1 281 Other vegetables and mixtures of vegetables

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  18   778 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Вреќи и вреќички за пакување од синтетички и 
вештачки текстил

  233   724 Sacks and bags, of textile materials, of a kind used for the 
packing of goods of man-made textile materials

Друга женска облека, освен плетена или хеклана   58   522 Articles of apparel, women's or girls', n.e.s
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Шпанија вкупно  54 211  73 674 Spain total

Фероникел  10 336  43 571 Ferro-nickel

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 41 447  22 049 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Моторни возила за превоз на 10 или повеќе лица 
вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно 
согорување, со палење со помош на комптерија (дизел 
или полудизел)

  240  3 267 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, 
including the driver, with compression-ignition internal 
combustion engine (diesel or semi-diesel)

Феросиликоманган  1 857  2 212 Ferro-silico-manganese

Други делови и прибор за каросерии   83   971 Other parts and accessories of bodies (including cabs)

Албанија вкупно  141 017  72 384 Albania total

Рафинирано сончогледово масло и негови фракции  7 127  8 400 Refined oil and fractions

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 11 514  6 597 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  114  5 088 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Цевки и црева, крути  1 509  2 699 Tubes, pipes and hoses, rigid

Производи од гипс и од мешавини врз база на гипс  15 299  2 628 Articles of plaster or of compositions based on plaster

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 2 041  2 173 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Отпадоци и остатоци од легиран челик, други  6 578  2 051 Waste and scrap of alloy steel, of other alloy steel

Активен квасец и други препарати  1 538  1 978 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms, dead (but not including vaccines of heading 
541.63); prepared baking powders.

Говеда: Други говеда, освен чистокрвни за приплод  1 151  1 836 Bovine animals, live:Other than pure-bred breeding 
animals

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  8 362  1 815 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings; non-
refractory surfacing preparations for facades

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  24  1 576 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 2 639  1 545 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Водород, ретки гасови, азот, кислород  3 639  1 432 Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen

Останати пекарски производи   746  1 121 Other bakers' wares

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 1 586  1 085 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Цевки и црева, незајакнати ниту комбинирани, со 
прибор

  477  1 049 Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise 
combined with other other materials, with fittings

Јаболка, свежи  2 029  1 037 Apples, fresh
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Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик, на гас или други горива

  843   985 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges,cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers, non-electric, of iron or steel

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 1 601   970 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Грозје, свежо  2 094   774 Grapes, fresh

Керамички ѕидарски тули  12 696   656 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler 
tiles and the like

Пиво добиено од слад  1 344   635 Beer made from malt (including ale, stout and porter)

Портланд цемент  8 813   601 Portland cement

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема   466   571 Polyethylene, having a specific gravity of 0.94 or more

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   244   558 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Ќерамиди за градежништво од керамика  3 273   508 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, 
architectural ornaments and other ceramic constructional 
goods

Холандија вкупно  30 277  70 407 Netherlands total

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани   249  9 586 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 16 380  8 675 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  172  6 705 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

 Женски јакни и блејзери   174  6 146 Women's or girls' jackets and blazers, not knitted or 
crocheted

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

  184  3 919 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

  190  2 964 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Други живи растенија   92  2 588 Other live plants (including their roots), cuttings and slips; 
mushroom spawn

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 2 896  2 127 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Мешавини од овошни сокови или од сокови од 
зеленчук

 3 068  2 125 Mixtures of fruit or vegetable juices

Машки јакни и блејзери   92  2 091 Men's or boys' jackets and blazers, not knitted or crocheted

Друг лиен прибор   766  1 975 Other cast fittings

 Женски здолништа и здолништа-панталони, неплетени 
или нехеклани

  66  1 854 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or 
crocheted

Друга женска облека, освен плетена или хеклана   112  1 845 Articles of apparel, women's or girls', n.e.s

Други делови од машка облека, не плетена или хеклана, 
н.н

  85  1 346 Other articles of apparel, men's or boys', not knitted or 
crocheted, n.e.s

 Женски фустани, неплетени или нехеклани   38  1 055 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted

Сок од портокал  1 636  1 019 Orange juice

Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа

  2   952 Other apparatus for transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a 
local or wide area network)

Феросиликоманган   826   902 Ferro-silico-manganese

 Женски јакни, плетени или хеклани   23   844 Jackets

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

  17   735 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted
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Феросилициум   554   646 Ferro-silicon

Други седишта со дрвени рамки, н.н   163   593 Seats, n.e.s. with wooden frames

Облека и прибор за бебиња, неплетени, нехеклани   70   590 Articles of apparel of textile fabrics, whether or not knitted 
or crocheted, n.e.s not knitted or crocheted

Елеци и појаси за спасување   38   573 Life-jackets and life-belts and other made up articles, 
including dress patterns

Мантил за дожд, мантил, наметка, ветровка 
(вклучувајќи и ветровка за снег) и сл. производи 
(различно од оние во група 841.2 841.3): Друго

  20   548 Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski 
jackets), windcheatears, wind jackets and similar articles 
(other than those of subgroup 841.2 and heading 841.3): 
Other

Изменувачи на топлина   48   534 Heat exchange units

Словенија вкупно  37 704  69 099 Slovenia total

Електрична енергија -  24 506 Electric current

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 7 240  5 415 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 3 365  2 255 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

  400  2 250 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Делови на седишта од подгрупа 821.1  1 051  1 928 Parts of the seats of sub-group 821.1

Други заварени цевки со попречен кружен пресек  1 879  1 659 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  88  1 515 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Отпадоци и остатоци од примарни ќелии,примарни 
батерии и електрични акумулатори;потрошени 
примарни ќелии, потрошени примарни батерии и 
потрошени електрични акумулатори

 1 399  1 445 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and 
electric accumulators, spent primary cells, spent primary 
batteries and spent electric accumulators, electrical parts 
of machinery or apparatus, n.e.s

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

  660  1 282 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Друг зеленчук, свеж или разладен  2 540  1 228 Other vegetables, fresh or chilled

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

  6  1 203 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Домати, свежи или разладени  1 222   966 Tomatoes, fresh or chilled

Феросилициум   681   853 Ferro-silicon

Останати пекарски производи   264   808 Other bakers' wares

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

  179   803 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 
V

Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

  588   789 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Делови на пумпи, компресори, вентилатори и 
отстранувачи на мириси од подгрупа 743.1 и 743.4

  168   779 Parts for the pumps, compressors, fans and hoods of 
headings 743.1 and 743.4

Слатки бисквити, вафли, колачи   336   766 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Вино од свежо грозје, (освен пенливо вино); шира со 
спречена ферментација со додавање алкохол

  717   756 Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape 
must with fermentation prevented or arrested by the 
addition of alcohol

Феросиликоманган   610   753 Ferro-silico-manganese

Друг лиен прибор   266   650 Other cast fittings

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

  205   604 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Други седишта со дрвени рамки, н.н   305   600 Seats, n.e.s. with wooden frames

Рафинирано олово   298   595 Refined lead
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Машини за офсет печатење   36   569 Other offset printing machinery

Плочи, иверки и слично, од други лигнински материјали   361   554 Particle board and similar board of ligneous materials other 
than wood, whether or not agglomerated with resins or 
other organic binding substances

Велика Британија вкупно  28 931  59 288 United Kingdom total

Катализатори на носачи со благородни метали или 
соединенија на благородни метали како активна 
супстанција

  133  13 810 Supported catalysts with precious metal or precious metal 
compounds as the active substance

Руди на олово и концентрати  7 653  7 874 Lead ores and concentrates

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 15 007  7 869 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други предмети за постелнина  1 856  6 311 Other articles of bedding

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

  193  4 595 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

 Женски јакни и блејзери   73  2 262 Women's or girls' jackets and blazers, not knitted or 
crocheted

 Женски фустани, неплетени или нехеклани   56  1 926 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted

Друга постелнина од други текстилни материјали   342  1 918 Bed linen, not knitted nor crocheted, of other textile 
materials

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани   30  1 545 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

Други седишта со дрвени рамки, н.н   300  1 368 Seats, n.e.s. with wooden frames

 Женски здолништа и здолништа-панталони, неплетени 
или нехеклани

  45  1 106 Women's or girls' skirts and divided skirts, not knitted or 
crocheted

Машки јакни и блејзери   68  1 018 Men's or boys' jackets and blazers, not knitted or crocheted

 Женски капути, мантили, пелерини и слично   28  1 013 Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar 
articles

Руди на цинк и концентрати  1 683   845 Zinc ores and concentrates

Фероникел   255   833 Ferro-nickel

Други катализатори и каталитички препарати   24   617 Other catalyts and catalytic preparations

Романија вкупно  60 522  54 312 Romania total

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 16 299  18 797 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Феросиликоманган  4 697  6 528 Ferro-silico-manganese

Останати пекарски производи  1 614  2 905 Other bakers' wares

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

  120  2 728 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Полиетилентерфталат  2 875  2 461 Polyethylene terephthalate

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 4 238  2 208 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Производи од камен или од други минерални материи  1 677  1 856 Articles of stone or other mineral substances, n.e.s.

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа   90  1 839 Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

  351  1 819 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 2 349  1 791 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

Феросилициум  1 479  1 762 Ferro-silicon
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Предмети за облекување од природна или вештачка 
кожа

  11  1 025 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of 
composition leather

Делови од обувки; влошки за обувки и слични 
производи; гамашни (доколенки) и слични производи и 
нивни делови

  25   984 Parts of footwear; removable in-soles, heel cushions and 
similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and 
parts thereof

Други производи од крзно   6   868 Other articles of furskin

Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слично, други   838   819 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions, n.e.s.

Зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен  11 629   731 Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Турција вкупно  69 839  50 909 Turkey total

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 18 956  9 351 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други ткаенини од памук до 85 % памук ,маса поголема 
од 200г/м2 деним (тексас)

 1 611  6 956 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 denim

Феросиликоманган  2 888  3 352 Ferro-silico-manganese

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 7 839  3 240 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods (other than goods of heading 
662.31)

Мермер, травертин, алабастер, обликуван, полиран  4 532  3 041 Marble, travertine and alabaster and articles thereof, 
moulded, turned, polished, decorated, carved or otherwise 
worked

Сурови кожи, овчи и јагнешки, со волна, свежи или 
солени, сушени, или поинаку конзервирани

 1 041  2 520 Sheepskins and lambskins with the wool on, raw (fresh 
or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, 
but not tanned, parchment-dressed or further prepared), 
whether or not split

Други отпадоци и остатоци од железо, неспоменати на 
друго место

 5 438  1 766 Ferrous waste and scrap, n.e.s.

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, обложени на друг начин, со 
широчина 600мм и поголема

 3 648  1 723 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more

Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен   444  1 507 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

 3 701  1 454 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Останати пекарски производи   854  1 213 Other bakers' wares

Отпадоци и остатоци од алуминиум   690  1 099 Aluminium waste and scrap

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 2 080  1 095 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Јаболка, свежи  4 108  1 049 Apples, fresh

Доломит, печен или непечен, грубо цепен или сечен со 
пила, во блокови или плочи

 5 280   969 Dolomite, whether or not calcined; dolomite roughly 
trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks 
or slabs of a square or rectangular shape; agglomerated 
dolomite (including tarred dolomite)

Останати препарати за сосови и останати сосови, 
зачини

  328   940 Other sauces and preparations therefor; mixed condiments 
and mixed seasonings

Делови на шински и трамвајски локомотиви и шински 
возила од подгрупа 791.1 до позиција 791.82

  73   883 Parts of the railway or tramway locomotives or rolling stock

Отпадоци и остатоци од цинк, освен прав од цинк   500   825 Zinc waste and scrap (other than dust)
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Феросилициум   968   767 Ferro-silicon

Други делови и прибор за каросерии   57   672 Other parts and accessories of bodies (including cabs)

Други ткаенини со 85% памук или повеќе,маса 
поголема од 200г/м2 деним (тексас)

  136   585 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 denim

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  10   541 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Австрија вкупно  14 566  36 976 Austria total

Машки јакни и блејзери   110  7 690 Men's or boys' jackets and blazers, not knitted or crocheted

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

  128  4 952 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Феросиликоманган  2 513  3 422 Ferro-silico-manganese

Плетена или хеклана постелнина   201  2 677 Bed linen, knitted or crocheted

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   542  1 135 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Друга женска облека, освен плетена или хеклана   43   870 Articles of apparel, women's or girls', n.e.s

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

  34   777 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Сладолед, со или без додаток на какао   90   673 Ice cream and other edible ice whether or not containing 
cocoa

Прачки и профили од алуминиум   222   665 Aluminium bars, rods and profiles

Други производи од цемент, бетон, вештачки камен  2 559   624 Other articles of cement, of concrete or of artificial stone, 
whether or not reinforced 

Други делови од машка облека, неплетена или хеклана, 
н.н

  23   572 Other articles of apparel, men's or boys', not knitted or 
crocheted, n.e.s

Предиво од памук за продажба на мало, со 85% памук 
или повеќе, по маса

  48   548 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail 
sale, containing 85% or more by weight of cotton

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  10   546 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Ткаенини добиени од траки или слични производи 
(синтетички)

  166   528 Woven fabrics obtained from strip or the like

Словачка вкупно  12 907  34 380 Slovak Republic total

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати основи, 
опремени со два или повеќе апарати од подгрупа 7724 
или 7725, за еликтрична контрола или за дистрибуција 
на електрична енергија за напон до 1000 V

  168  24 157 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 7724 or 7725, 
for electric control or the distribution of electicity: for a 
voltage not exceeding 1000V

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 4 415  2 391 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Феросилициум  1 355  1 566 Ferro-silicon

 Женска облека, изработена од ткаенини од позициите 
657.32, 657.33 и 657.34

  11   752 Women's or girls' garments of made up fabrics (not knitted 
or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

Машка облека од материјал од позициите 657.32,657.33 
и 657.34

  9   539 Men's and boys' garments made up of fabrics (not knitted 
or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

  681   537 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section

црна Гора вкупно  37 714  27 435 Montenegro total

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  35  2 064 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек

 2 543  1 939 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section
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Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  15  1 285 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Други отпадоци и остатоци од железо, неспоменати на 
друго место

 10 420  1 236 Ferrous waste and scrap, n.e.s.

Колбаси и слични производи од месо и друго   394  1 149 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

Зеленчук, овошје и други делови на растенија, 
приготвени или конзервирани во оцет

  882  1 057 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

  422   810 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Грозје, свежо  4 313   782 Grapes, fresh

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

  894   775 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Останати пекарски производи   272   724 Other bakers' wares

Цигари што содржат тутун   132   661 Cigarettes containing tobacco

Домати, свежи или разладени  2 286   601 Tomatoes, fresh or chilled

Други заварени цевки со попречен кружен пресек   770   587 Other tubes and pipes, welded, of circular cross-section

Русија вкупно  14 854  26 739 Russian Federation total

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  133  10 240 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други делови и прибор за каросерии   623  4 224 Other parts and accessories of bodies (including cabs)

Производи од камен или од други минерални материи  2 236  1 956 Articles of stone or other mineral substances, n.e.s.

Кајсии, цреши, вишни, праски и сливи, свежи  1 851  1 404 Stone fruit, n.e.s., fresh

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

  967  1 103 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods (other than goods of heading 
662.31)

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

  14  1 095 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Грозје, свежо  1 284  1 065 Grapes, fresh

Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слично, други  1 203   901 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions, n.e.s.

Зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен  2 962   826 Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Домати, свежи или разладени  1 334   803 Tomatoes, fresh or chilled

Активен квасец и други препарати   279   711 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms, dead (but not including vaccines of heading 
541.63); prepared baking powders.

Полска вкупно  30 655  24 219 Poland total

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 13 713  6 888 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

  399  2 300 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Електрични проточни или акумулациски грејачи на вода   597  1 694 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен  3 538  1 454 Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Машки јакни и блејзери   34  1 275 Men's or boys' jackets and blazers, not knitted or crocheted
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Зеленчук, друг, замрзнат и бланширан  1 364  1 217 Other vegetables and mixtures of vegetables

Делови на шински и трамвајски локомотиви и шински 
возила од подгрупа 791.1 до позиција 791.82

  45  1 123 Parts of the railway or tramway locomotives or rolling stock

 Женски фустани, неплетени или нехеклани   20   972 Women's or girls' dresses, not knitted or crocheted

Дињи, лубеници и папаи, свежи  3 323   752 Melons (incl.water melons) and papaws (papayas), fresh

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

  514   746 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Јаболка, свежи  3 120   512 Apples, fresh

Електрични акумулатури   245   508 Electric accumulators (storage batteries).

Украина вкупно  14 303  21 271 Ukraine total

Феросиликоманган  10 707  15 514 Ferro-silico-manganese

Феросилициум  1 400  2 214 Ferro-silicon

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

  18  1 217 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Швајцарија вкупно  5 496  18 790 Switzerland total

Плетена или хеклана постелнина   242  2 652 Bed linen, knitted or crocheted

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

  114  2 551 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Машки јакни и блејзери   80  2 483 Men's or boys' jackets and blazers, not knitted or crocheted

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани   38  1 609 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted

Други седишта со дрвени рамки, н.н   167   832 Seats,n.e.s.with wooden frames

Други градежни производи за вградување, од пластика   140   703 Other constractive materials (for building in), made of 
plastics

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

  666   689 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

  22   626 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Португалија вкупно  32 657  18 708 Portugal total

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, ненамотани

 32 335  16 723 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Тутун, неизжилен   201  1 722 Tobacco, not stemmed/stripped

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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Вкупно 5 748 184 5 474 485 Total

Германија вкупно  136 901  613 482 Germany total

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  48 224  134 655 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Моторни возила за превоз на стока, н.н  7 053  22 388 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Керамички производи за лабораториска, хемиска 
и индустриска употреба; керамички корита, кади и 
слични садови што се користат во земјоделството; 
керамички садови, тегли и слично, кои се употребуваат 
за транспорт и пакување стока

 1 114  17 770 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical 
uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a 
kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar 
articles of a kind used for the conveyance or packing of 
goods

Моторни возила за превоз на 10 или повеќе лица, 
вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно 
согорување со палење со помош на комптерија (дизел 
или полудизел)

 4 414  11 526 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, 
including the driver, with compression-ignition internal 
combustion engine (diesel or semi-diesel)

Друмски влекачи за полуприколки  2 617  9 708 Road tractors for semi-trailers

Други инструменти и апарати за медицина, 
стоматологија, хирургија и ветерина

 383  9 674 Other instruments and appliances for medical,surgical, 
dental or veterinary purpouses

Монофиламенти од полимери на винилхлорид  3 429  9 599 Monofilament of polymers of vinyl chloride

Други приколки и полуприколки за превоз на стока  3 485  8 095 Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 286  7 793 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса поголема од 200г/м², обоени

 500  7 570 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
превслечени, ламинирани со пластични маси

 149  6 869 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated 
with plastics, other than those of heading 657.93

Ткаенини од полиестерски сечени влакна, маса над 
170г/м² со памук

 589  6 554 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton (other than pile and chenille fabrics) of a 
weight exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Делови за машини и апарати за филтрирање течности 
или гасови

 172  6 444 Parts of the machines and apparatus of headings 743.5 and 
743.6 of filtering or purifying machinery and apparatus

Полупроводничка средина  23  6 293 Semiconductor media

Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа

 69  6 136 Other apparatus for transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a 
local or wide area network)

Копчиња, копци и нивни делови  116  5 746 Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts 
therefor, buttons

Други електродијагностички апарати  15  5 731 Other electro-diagnostic apparatus (including apparatus 
for functional exploratory examination or for checking 
physiological parameters)

Други машини за пакување и завиткување  100  5 605 Other packing or wrapping machinery

Други плетени или хеклани материјали, н.н  308  5 409 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Останати производи за исхрана, н.н  1 011  5 191 Other food preparations, n.e.s

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 147  4 985 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Рентген-апарати за медицинска, забарска, хируршка 
намена

 16  4 535 Apparatus based on the use of x-rays, whether or not 
for medical, surgical, dental or veterinary uses (including 
radiography or radiotherapy apparatus)

Месо, говедско, со коски, свежо или разладено  1 408  4 319 Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

Ткаенини со содржина 85% и повеќе филаменти од 
полиамиди

 60  4 268 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
filaments of nylon or other polyamides
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Ткаенини од полиестерски влакна , маса до 170г/м² со 
памук

 196  3 841 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton (other than pile and chenille fabrics) of a 
weight not exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Кабли од вештачки филаменти (вискоза)  767  3 825 Artificial filament tow

Сирење, друго  930  3 789 Other cheese

Други катализатори и каталитички препарати  156  3 754 Other catalysts and catalytic preparations

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса не поголема од 200г/м², обоени

 153  3 437 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, dyed

Месо, свинско, замрзнато  1 366  3 407 Meat of swine, frozen

Месо, свинско,свежо или разладено  994  3 206 Meat of swine, fresh or chilled

Патент-затворачи  59  3 199 Slide fasteners

Ткаенини со содржина 85% или повеќе текстуирани 
полиестерски филаменти 

 121  3 185 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
textured polyester filaments

Антисеруми и други крвни фракции и модифицирани 
имунолошки производи; вакцини за луѓе и животни

 3  2 972 Antisera and other blood fractions and modified 
immunological products; vaccines for human and 
veterinary medicine

Кутии од небрановидна хартија и картон  769  2 899 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper 
or paperboard

Друг готов прибор за облека, освен плетен или хеклан  75  2 859 Other made-up clothing accessories; parts of garments or 
of clothing other than those of heanding 845.5

Ткаенини со содржина 85% или повеќе нетекстуирани 
полиестерски филаменти

 66  2 806 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
non-textured polyester filaments

Други машини со посебни функции  125  2 783 Machinery having individual functions, n.e.s.

Конец за шиење од синтетички филаменти, не за 
продажба на мало

 78  2 718 Sewing thread of man-made fibres, whether or not put up 
for retail sale of synthetic filaments

Лесонит од дрво или од други дрвни материјали  3 452  2 667 Fibreboard of wood or other ligneous material, n.e.s.

Други хемиски производи и деривати  518  2 663 Other chemical products and preparations

Ткаенини од други синтетички влакна  27  2 646 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres, other than pile and chenille 
fabrics of other synthetic staple fibres

Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  164  2 639 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Лекови кои содржат други хормони или производи од 
подгрупа 541.5 што се подготвени во измерени дози 
или во облик или пакување за малопродажба

 3  2 611 Medicaments containing other hormones or other 
products of subgroup 541.5, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Алумина (алуминиум оксид), освен вештачки корундум  307  2 523 Alumina (aluminium oxide), other than artificial corundum

Други производи од пластични маси  469  2 416 Other articles of plastics

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса поголема 
од 200г/м², боени

 227  2 395 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2, dyed

Друга хартија и картон, непремачкана со маса, 225г/м² 
и поголема

 3 103  2 343 Other paper and paperboard, uncoated, weighing 225 g/
m2 or more

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 1 513  2 333 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic 
constructional goods (other than goods of heading 662.31)

Електрични мотори со снага до 37.5 W  39  2 269 Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 291  2 171 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Ткаенини од сечени синтетички влакна со волна и фино 
влакно

 57  2 027 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
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Ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна  35  2 026 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with fibres other than 
cotton, wool,

Медицински, хируршки, ветеринарски, берберски и 
други столови

 36  1 998 Medical, dental, surgical or veterinary furniture (e.g., 
operating tables, hospital beds, dentists' chairs); barbers' 
chairs and similar chairs

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, до 200г/м², 
печатени

 48  1 950 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, printed

Други ткаенини со 85% или повеќе памук со маса до 
200г/м², белени

 84  1 945 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, bleached

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 585  1 927 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Плетени или хеклани ткаенини со широчина поголема 
од 30 см

 78  1 873 Other knitted or crocheted fabrics, not impregnated, 
coated, covered or laminated, of a width exceeding 30 cm, 
containing 5% or more by weight of elastomeric yarn or 
rubber thread

Ткаенини со 85 % и повеќе по маса вештачки филаменти 
или ленти

 82  1 839 Other fabrics, woven, containing 85% or more by weight of 
artificial filaments or strip or the like (other than pile and 
chenille fabrics)

Лекови со инсулин за малопродажба  4  1 762 Medicaments containing hormones or other products of 
heading 5415, but not containing antibiotics or derivatives 
thereof containing insulin, put up in measured doses or in 
forms or packings for retail sale

Етикети, значки и слично од текстил, ткаени, навезени  32  1 752 Labels, badges and similar articles of textile materials, 
in the piece, in strips or cut to shape or size, not 
embroidered, woven

Други материјали со плетена основа  77  1 743 Other fabrics, warp knit (including those made on galoon 
knitting machines)

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

 110  1 716 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

 131  1 698 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса поголема 
од 200г/м² печатени

 69  1 583 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2, printed

Други возила за специјална намена  368  1 572 Other special purpose vehicles

Цигари што содржат тутун  151  1 560 Cigarettes containing tobacco

Машини за офсет-печатење  218  1 498 Other offset printing machinery

Екстракти на слад, производи за исхрана од брашно, 
гриз, скроб или екстракти од слад

 873  1 489 Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or 
malt extract

Хартија и картон што се употребуваат за пишување, 
печатење и останати графички цели, без влакна, 
добиени со механички или хемиско-механички 
постапки или кои од вкупната количина влакна содржат 
до 10% од истите тие влакна

 1 790  1 440 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, not containing fibres obtained 
by a mechanical or chemi-mechanical process or of which 
not more than 10% by weight of the total fibre content 
consists of such fibres

Нови надворешни гуми за патнички автомобили  151  1 373 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars)
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Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 630  1 321 Surface-active, washing or cleaning preparations, n.e.s., put 
up for retail sale.

Други машини за автоматска обработка на податоци  20  1 287 Other automatic data processing machines

Путер и други маснотии и масла, добиени од млеко  271  1 275 Butter and other fats and oils derived from milk

Хартија за цигари во форма на ливчиња и цевки  239  1 247 Cigarette paper, cut to size, whether or not in the form of 
booklets or tubes

Целулозни етери  210  1 244 Cellulose ethers

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  1 087  1 236 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings

Запчести и фрикциони преносници  27  1 188 Gears and gearing (excluding toothed wheels, chain 
sprockets and other transmission elements presented 
separately)

Ткаенини со други синтетички филаменти  50  1 186 Woven fabrics of synthetic filaments, n.e.s

Други мерни и контролни апарати, проектори на 
профили

 19  1 183 Measuring or checking instruments, appliances and 
machines, n.e.s; profile projectors

Етикети од хартија или картон од сите видови, печатена 
или не

 54  1 175 Paper and paper board labels of all kinds, whether or not 
printed

Возила со вградени бетонски мешалки  426  1 154 Concrete-mixer lorries

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати 
основи,опремени со два или повеќе апарати од 
подгрупа 7724 или 7725, за електрична контрола или за 
дистрибуција на електрична енергија за напон до 1000 
V

 14  1 136 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 7724 or 7725, 
for electric control or the distribution of electicity: for a 
voltage not exceeding 1000V

Препарати за коса  206  1 124 Preparations for use on the hair

Сложени дијагностички или лабораториски реагенси  9  1 122 Composite diagnostic or laboratory reagents, n.e.s.

Други континуирани транспортери со лента  193  1 112 Other continuous-action elevators and conveyors, belt type

Смеси на миризливи материи за храна и пијалаци  74  1 106 Mixtures of odoriferous substances used in the food or 
drink industries

Слад, пржен или непржен  2 428  1 103 Malt, whether or not roasted (including malt flour)

Други тесни ткаенини  41  1 091 Other woven fabrics

Макари и машини за вадење шипови  157  1 072 Pile-drivers and pile extractors

Други фармацевтски производи  5  1 068 Other pharmaceutical goods

Алатни машини за обработка на материјали со 
симнување со ласер

 18  1 067 Machine-tools for working any material by removal of 
material, by laser 

Дезодоранси и препарати против потење  120  1 063 Personal deodorants and anti-perspirants

Натоварувачи и багери со надградба што ротира, 360 
степени

 548  1 011 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders with a 
360 degree revolving superstructure

Чешлана волна, друга  128  998 Wool tops and other combed wool

Ткаенини од влачена волна до 85% влакна по маса, со 
вештачки или синтетички влакна

 55  989 Fabrics, woven, of carded wool or of carded fine animal 
hair,containing less than 85% by weight of wool or fine 
animal hair,mixed mainly or solely with man-made 
filaments or man-made staple fibres

Други електрични апарати за вклучување и 
исклучување до 1000 V

 19  988 Other electrical apparatus for switching or protecting 
electrical circuits, or for making connections to or in 
electrical circuits, for a voltage not exceeding 1000 V

Други плочи и слично од пластични маси  78  984 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics cellular

Кожа обработена понатаму по штавење или крастинг 
вклучувајќи пергаментно обработена кожа

 21  980 Leather further prepared after tanning or crusting,including 
parchment-dressed leather

Други ткаенини од вештачко филаментно предиво  27  968 Fabrics, woven, of artificial filament yarn, n.e.s.

Други машини за индустриско производство на храна и 
пијалаци

 46  965 Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or 
manufacture of food or drink
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Други машини за улици, патишта, нискоградба и 
високоградба

 129  961 Machinery for public works, building or the like, n.e.s.

Други ткаенини со 85% или повеќе по маса свила или 
отпадоци

 4  948 Other silk fabrics containing 85% or more by weight of silk 
or of silk waste (other than noil silk)

Предмети за облекување и прибор за облека од 
пластична маса

 45  947 Articles of apparel and clothing accessories,of plastics

Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слично, други  1 048  933 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions,n.e.s.

Предиво од памук (освен конец за шиење), со 85% или 
повеќе памук по маса, не за продажба на мало

 261  921 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or 
more by weight of cotton, not put up for retail sale

Други ткаенини од памук до 85% памук ,маса до 200г/
м² боени

 54  894 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached,dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200g/m2dyed

Катализатори на носачи со благородни метали или 
соединенија на благородни метали како активна 
супстанција

 4  872 Supported catalysts with precious metal or precious metal 
compounds as the active substance

Друго ферментирано или закиселено млеко и павлака  624  858 Оther fermented or acidified milk or cream

Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, вештачко 
дишење и слично

 4  854 Ozone therapy,oxygen therapy,aerosol therapy,artificial 
respiration or other therapeutic respiration apparatus

Преносливи машини за автоматска обработка, кои 
не тежат повеќе од 10 кг, кои имаат најмалку една 
централна единица за обработка, тастатура и дисплеј

 6  839 Portable automatic data processing machines, weighing not 
more than 10 kg,consisting of a least a central processing 
unit, a keyboard and a display

Печки за пржење и друго. топла обработка на руди и 
слично

 23  827 Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-
treatment of ores, pyrites or of metals, non-electric

Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од пластика  177  826 Sacks and bags(including cones)

Сребро (позлатено, платинирано) необработено  1  807 Silver (including silver plated with gold or platinum), 
unwrought

Затворачи, окови, токи и слично од прости метали  20  798 Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, 
eyes, eyelets and the like, of base metal

Шприцеви, игли, катетри, канили и слично  51  761 Syringes,needles, catheters, cannulae and the like

Елеци и појаси за спасување  26  753 Life-jackets and life-belts and other made up articles, 
including dress patterns

Фунгициди, подготвени како за продажба на мало, или 
препарати или производи

 101  753 Fungicides put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles

Други смеси на миризливи материи  203  739 Mixtures of odoriferous substances, other

Друга непремачкана хартија и картон без влакно или до 
10% по маса, од 40 до 150 г/м²

 698  731 Other paper and paperboard, weighing 40g/m2or more but 
not more than 150g/m2, not containing fibres obtained by 
a mechanical process or of which not more than 10% by 
weight of the total fibre content consists of such fibres

Други производи од нецелуларна гума, освен тврда  52  729 Articles of unhardened non-cellular vulcanized rubber, 
n.e.s.

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 236  724 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Производи за исхрана на животни, неспоменати на 
друго место

 588  720 Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Други плочи и слично од полимери на пропилен  167  719 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
propylene

Органски површински активни средства, за продажба 
на мало

 334  717 Organic surface-active agents, whether or not put up for 
retail sale

Црева, бабулиња и желудници од животни, освен риби  149  699 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), 
whole and pieces thereof
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Други окови, прибор и слично за градежништво  84  695 Other mountings, fittings and similar articles suitable for 
buildings

Статички конвертори (исправувачи)  8  683 Static converters (e.g., rectifiers)

Други машини, уреди и опрема  21  681 Other machinery, plant or equipment

Ткаенини од вештачки влакна со помалку од 85 % 
влакна по маса, со други влакна

 16  677 Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres (other than pile and 
chenille fabrics) mixed mainly or solely with fibres other 
than cotton, wool, fine animal hair or man-made filaments

Делови за машини од позиција 723.48, 727.21, 728.24, 
728.49

 25  671 Parts, n.e.s., for the machines of headings 72348, 72721 
and 72844 through 72849

Оптичка средина (ЦД, ДВД)  2  665 Optical media

Други градежни производи за вградување, од пластика  101  660 Other builders' ware, of plastics

Печатени кола  17  654 Printed circuits

Механизам на сопирачки, сервосопирачки и нивни 
делови

 57  651 Brakes and servo-brakes and parts thereof

Натоварувачи со предна лопата, самоодни  428  648 Front-end shovel-loaders

Ткаенини со содржина 85% или повеќе други 
синтетички филаменти

 34  643 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
synthetic filaments, n.e.s.

Останати пекарски производи  190  641 Other bakers' wares

Книговезачки машини  39  639 Bookbinding machinery (including book-sewing machines)

Контрастни средства за радиографски испитувања  4  637 Opacifying preparations for x-ray examinations; diagnostic 
reagents

Машини за набивање и друмски валјаци самоодни  205  635 Tamping machines and road rollers

Подготвени лепила за продажба на мало, во пакувања 
до 1 кг

 174  633 Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.s.; 
products suitable for use as glues or adhesives, put up for 
retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight 
of 1 kg

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

 122  626 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Полистирол за експандирање  344  617 Polystyrene, expansible

Нови надворешни гуми за автобуси и камиони  102  615 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses and lorries

Други ткаенини од памук печатени ,маса до 200г/м²  5  613 Other woven fabrics of cotton printed, weighing not more 
than 200 g/m2 

Ткаенини од други синтетички влакна над 170 г/м² маса, 
со памук

 23  612 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton (other than pile and chenille fabrics) of a 
weight exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

Друг готов прибор за облека, плетен или хеклан  21  611 Made up clothing accessories, n.e.s.; parts of garments or 
of clothing accessories

Огноотпорни керамички производи со над 50% графит  96  607 Refractory ceramic goods (e.g., retorts, crucibles, muffles, 
nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and 
rods),n.e.s.

Делови од обувки; влошки за обувки и слични 
производи; гамашни (доколенки) и слични производи и 
нивни делови

 67  605 Parts of footwear; removable in-soles, heel cushions and 
similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and 
parts thereof

Други кланични производи од говедско месо, 
замрзнати

 535  602 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, 
horses,asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen , of 
bovine animals, frozen

Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 98  600 Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s; 
stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

Други славини, вентили и слични уреди  17  590 Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

Други трактори со тркала  197  586 Other wheeled tractors

Електрични апарати за греење простории и почва  64  582 Electric space heating apparatus and electric soil heating 
apparatus



66 Статистички преглед  7.4.12.02 (717)

Т-14: Увоз на поважни производи од најголемите трговски партнери на Република Македонија во 2010
T-14: Import of main products from the main trading partners of the Republic of Macedonia, 2010

во 000 САД долари In 000 US $

Земја/производ

Количество 
во тони

Вредност
Country/Product

Quantity in 
tonnes

Value

Делови на машини од поодгрупа 745.2 и 775.3  6  576 Parts of the machinery of headings 745.2 and 775.3

Кутии од брановидна хартија и картон  409  565 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 
paperboard

Возила, дигалки  81  565 Crane lorries

Други електрични машини и апарати со посебни 
функции

 8  561 Other electrical machines and apparatus, having individual 
functions

Алатни машини за обработка на дрво, плута, коски, 
пластика и слично

 49  559 Machine-tools (including machines for nailing, stapling, 
glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, 
bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 
(other than machines of headings 7311 and 7451)

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, маса 
поголема од 200г/м² печатени

 32  549 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 printed

Теофилин, аминофилин, нивни деривати и соли  10  548 Theophylline and aminophylline (theophylline-
ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof

Други делови и прибор за каросерии  49  547 Other parts and accessories of bodies (including cabs)

Лекови кои содржат витамини за малопродажба  5  543 Medicaments containing vitamins for retail sale

Самолепливи плочи во други форми  68  538 Plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat 
shapes,self- adhesive, of plastics, whether or not in rolls, 
other than floor, wall and ceiling coverings of heading 
893.31,other

Други делови за производи од подгрупа 772.4, 772.6  6  538 Other parts suitable for equipment of headings 772.4, 
772.6

Делови за клипни мотори со внатрешно согорување, со 
компресија

 17  535 Parts, n.e.s, for the internal combustion piston engines of 
headings 7132, 7133 and 7138 suitable for use solely or 
principally with compression-ignition internal combustion 
piston engines

Производи за исхрана на деца од брашно, гриз, скроб, 
без какао, за продажба на мало

 54  532 Food preparations for infant use, put up for retail sale, of 
flour, meal, starch or malt extract (not containing cocoa 
powder)

Акрилни полимери, други  298  516 Other acrylic polymers

Гредери и порамнувачи, самоодни  60  515 Graders and levellers

Русија вкупно  878 187  552 537 Russia total

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали, сурови

 774 555  476 207 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, 
crude

Природен гас, во гасовита состојба  79 050  42 206 Natural gas, in the gaseous state

Делови за турбини од 712.1  174  14 414 Parts for the turbines of heading 7121

Пропан, течен  3 372  2 734 Propane, liquefied

Сурово масло од сончоглед  1 853  1 709 Sunflower crude oil

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, намотани

 2 627  1 633 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Амониумнитрат и амониумнитрат во воден раствор  5 675  1 618 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

Други делови за машини од група 716  17  987 Parts, n.e.s., suitable for use solely or principally with the 
machines falling within group 716

Други минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор, 
калиум

 2 093  865 Fertilizers, n.e.s., containing the three fertilizing 
elements:nitrogen, phosphorus and potassium

Уреа и уреа во воден раствор  2 364  814 Urea, whether or not in aqueous solution

Валјаци и други делови за валалници за метали  136  596 Rolls and other parts for metal rolling mills

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  115  538 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Грција вкупно  529 892  448 933 Greece total
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Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 129 938  96 843 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали, сурови

 77 806  51 580 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, 
crude

Други примарни форми од железо (освен железо од 
глава 671.33) или нелегиран челик

 66 465  34 087 Other primary forms of iron (other than iron of heading 
671.33) or non-alloy steel

Бутан, течен  16 003  13 611 Butanes, liquefied

Шипки и прачки од железо или друг легиран или 
нелегиран челик, топло влани, неправилно намотани, 
н.н

 14 509  8 602 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron 
or other alloy and non-alloy steel, n.e.s

Други плетени или хеклани материјали, н.н  1 252  8 565 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, не смрзнат

 2 375  5 512 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Битумен од нафта и останати остатоци од нафта  10 849  5 435 Petroleum bitumen and other residues of petroleum oils 
or of oils obtained from bituminous minerals; bituminous 
mixtures

Машини и апарати за приготвување и преработка на 
тутун

 406  5 273 Machinery for preparing or making up tobacco, n.e.s.

Ациклични, циклонски, цикленски, циклотерпенски, 
ароматични етри; деривати

 5 311  4 596 Acyclic, cyclanic, cyclenic, cycloterpenic and aromatic 
ethers; their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives.

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 2 749  4 580 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Маслени погачи и остатоци од соја  9 490  4 573 Oil-cake and other solid residues (except dregs), of soya 
beans

Други инструменти и апарати за медицина, 
стоматологија, хирургија и ветерина

 960  4 331 Other instruments and appliances for medical,surgical, 
dental or veterinary purpouses

Портокали, свежи или суви  8 528  4 009 Oranges, fresh or dried

Останати производи за исхрана, н.н  2 189  3 999 Other food preparations, n.e.s

Други минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор, 
калиум

 8 133  3 874 Fertilizers, n.e.s., containing the three fertilizing 
elements:nitrogen, phosphorus and potassium

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса не поголема од 200г/м², обоени

 570  3 430 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 dyed

Пропан, течен  4 377  3 317 Propane, liquefied

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса поголема од 200г/м², обоени

 732  3 252 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Танкови, буриња и слично од алуминиум, до 300 л  415  3 076 Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers 
,of a capacity not exceeding 300 litres

 Исечкана живина и отпадоци, замрзната  4 197  3 032 Poultry cuts and offal, frozen

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

 308  2 707 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 294  2 618 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

 295  2 331 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Прачки и профили од алуминиум  471  2 273 Aluminium bars, rods and profiles
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Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 873  2 119 Articles for the conveyance or packing of 
goods,n.e.s;stoppers,lids,caps and other closures,of plastics

Плочи влакнатици со средна густина (МДФ)  2 363  1 914 Medium density fibreboard(MDF)

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  6 909  1 820 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 622  1 771 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Санитарни крпи и тампони, салфетки и пелени за 
бебиња и сл.санитарни предмети од хартија, целулозни 
вата или од листови или лента од целулозни влакна

 436  1 763 Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin 
liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 2 898  1 752 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

Полиетилентерфталат  1 064  1 657 Polyethylene terephthalate

Алуминиумски фолии со дебелина до 0.20 мм  386  1 634 Aluminium foil (whether or not printed or backed with 
paper,paperboard, plastics or similar backing materials) of 
a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.20 mm

У,И,Х,Л,Т-профили, топловалани, височина 80мм или 
повеќе, од железо

 2 178  1 588 U, i, h, l or t sections, not further worked than hot-rolled, 
hot-drawn or extruded, of a height of 80mm or more, of 
iron or non-alloy steel

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, нежнамотани

 2 207  1 583 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други материјали со плетена основа  478  1 544 Other fabrics, warp knit (including those made on galoon 
knitting machines)

Подготвени експлозиви, освен барут  1 307  1 529 Prepared explosives (other than propellent powders)

Средства за премачкување и лакови врз база на 
синтетички полимери, во неводени медиуми

 247  1 524 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified natural 
polymers,dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; 
plastics in solution

Полистирол за експандирање  854  1 477 Polystyrene, expansible

Ткаенини со содржина 85% или повеќе други 
синтетички филаменти

 292  1 418 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
synthetic filaments, n.e.s.

Топловалани прачки од други легирани челици  2 011  1 357 Bars and rods (other than those of heading 676.1) of iron 
or steel, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or 
hot-extruded, but including those twisted after rolling of 
other alloy steel (except high speed steel or silico-mangan- 
ese steel)

Други плочи и слично од полимери на пропилен  289  1 329 Other plates, of polymers of propylene

Мандарини, свежи или суви  2 254  1 320 Mandarines, fresh or dried

Пиво добиено од слад  1 576  1 320 Beer made from malt (including ale, stout and porter)

Други плочи и слично од полимери на етилен  553  1 301 Other plates, sheets, film,of polymers of ethylene

Екстракти на слад, производи за исхрана од брашно, 
гриз, скроб или екстракти од слад

 823  1 269 Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or 
malt extract

У,И,Х,Л,Т профили, топловалани, висина до 80 мм од 
железо

 1 847  1 239 U, i,h,l or t sections, not further worked than hot-rolled, 
hot-drawn or extruded, of a height of less than 80mm, of 
iron or non-alloy steel

Портланд-цемент  8 785  1 210 Portland cement

Негасена вар  13 173  1 197 Quicklime

Растителни масти и масла и нивни фракции  850  1 094 Vegetable fats and oils and their fractions

Затки, капсули за шишиња и слично од прости метали  214  1 094 Stoppers, caps and lids, capsules for bottles, of base metal
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Други камења за споменици и градби, обликувани, 
полирани

 2 154  1 092 Other monumental or building stone (except slate) and 
articles thereof (other than goods of heading 661.31), 
moulded, turned,polished, decorated, carved or otherwise 
worked

Електростопен магнезит, синтермагнезит, останати 
оксиди на магнезиум, чисти или не

 2 331  1 079 Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia; other 
magnesium oxide, whether or not pure

Други окови, прибор и слично за градежништво  136  1 062 Other mountings, fittings and similar articles suitable for 
buildings

Кутии од брановидна хартија и картон  978  1 057 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 
paperboard

Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од пластика  284  1 052 Sacks and bags (including cones)

Флоат-стакло, брусено или полирано, неармирано  2 072  1 037 Non-wired glass

Плочи иверки, облагородени  1 994  1 015 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема  707  983 Polyethylene, having a specific gravity of 0.94 or more

Компир, приготвен, освен во оцет  197  939 Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar 
or acetic acid, not frozen

Други цели крзна, несоставени  7  933 Other furskins, whole, with or without head, tail or paws, 
not assembled

Кутии од небрановидна хартија и картон  215  920 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper 
or paperboard

Полиуретани  296  888 Polyurethanes

Вреќи и кеси со широчина од 40см или повеќе  736  882 Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more

Марамчиња, ливчиња за симнување шминка, крпи и 
слично, облека од хартија

 471  861 Handkerchiefs, cleansing tissues, towels, serviettes, 
tablecloths,bed sheets and other paper linen; paper 
garments and clothing accessories

Ткаенини со содржина од 85% или повеќе сечени 
синтетички влакна

 95  856 Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of 
artificial staple fibres (other than pile and chenille fabrics)

Други машини за автоматска обработка на податоци  12  839 Other automatic data processing machines

Копчиња, копци и нивни делови  22  836 Press-fasteners,snap-fasteners and press-studs and parts 
therefor, buttons

Други тесни ткаенини  66  828 Other woven fabrics

Плочи,лимови и ленти од алуминиум, со дебелина над 
0.20 мм

 173  821 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness 
exceeding 0.20mm

Маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани  133  820 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само 
ладновалани со широчина од 600мм и повеќе, во 
макари

 876  806 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Препарати за парфимирање на простории и за 
религиозни обреди

 56  801 Preparations for perfuming or deodorizing rooms (including 
odoriferous preparations used during religious rites)

 Жица превлечена или прекриена со цинк; превлечена 
или прекриена со други прости метали

 818  769 Wire of iron or non-alloy steel plated or coated with zink or 
other base materials

Органски површински активни средства, за продажба 
на мало

 513  768 Organic surface-active agents, whether or not put up for 
retail sale

Производи за исхрана на животни, неспоменати на 
друго место

 535  752 Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Други ѓубрива со азот и со фосфор  2 010  745 Fertilizers, n.e.s., containing the two fertilizing 
elements:nitrogen and phosphorus

Електролитички валани производи, пресвлечени со 
цинк,со широчина 600мм и поголема

 742  742 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc electrolytically plated or coated of a width 
of 600mm or more
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Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 767  733 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, на друг начин обложени, со 
широчина 600мм и поголема

 861  731 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc otherwise plated or coated, of a width of 
600mm or more

Друга риба, свежа или разладена, освен џигер и икра  114  713 Other fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Тоалетна хартија, хартија за отсранување на шминка, 
хартија за салвети, крпи и слично, за употреба во 
домаќинството или за санитарни цели, целулозна вата, 
листови и траки од целулозни влакна, вклучувајќи 
крепирана, плисирана, релјефна, дупчена, површински 
боена

 650  705 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 
similar paper of a kind used for household or sanitary 
purposes,cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, 
surface-colured, surface-decorated

Етикети, значки и слично од текстил, ткаени, навезени  18  704 Labels,badges and similar articles of textile materials,in 
the piece,in strips or cut to shape or size,not embroidered, 
woven

Етикети од хартија или картон од сите видови, печатена 
или не

 45  689 Paper and paper board labels of all kinds,whether or not 
printed

Руди на никел и концентрати  20 060  687 Nickel ores and concentrates

Уреди за земјоделство и хортикултура, за исфрлање, 
дисперзија или прскање на течности или прав

 197  684 Agricultural or horticultural appliances for 
projecting,dispersing or spraying liquids or powders

Ладновалани производи, неплатинирани, 600мм и 
повеќе, дебелина 1-3мм, ненамотани

 859  683 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more and of a thickness 
exceeding 1mm but less than 3mm, not in coils

Други производи од крзно  3  677 Articles of furskin

Други плочи и слично од пластични маси  209  677 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics cellular

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 11  675 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, до 200г/м², 
печатени

 41  662 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, printed

Сладолед, со или без додаток на какао  221  643 Ice cream and other edible ice whether or not containing 
cocoa

Машини и апарати за мешање, гмечење земја, камен, 
руда и слично

 192  635 Machinery for mixing or kneading earth, stone, ores or 
other mineral substances in solid (including powder or 
paste) form

Чист натриум хлорид и сол (сол за јадење и 
денатурирана) во воден раствор или не, морска вода

 5 416  635 Sodium chloride, pure, and common salt (including table 
salt and denatured salt), whether or not in aqueous 
solution; sea water

Ткаенини со други синтетички филаменти  128  633 Woven fabrics of synthetic filaments, n.e.s

Други ткаенини со 85% или повеќе памук со маса до 
200г/м², белени

 108  627 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 bleached

Други полимери на стирол  430  621 Other styrene polymers

Други производи од пластични маси  144  610 Other articles of plastics

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

 48  606 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Лифтови и скипови  106  596 Lifts and skip hoists

Депилатори и други парфимериски, козметички и 
тоалетни препарати

 36  590 Depilatories and perfumery, cosmetic or toilet 
preparations, n.e.s.

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса до 200г/
м² боени

 28  579 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200g/m2 dyed
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Трпезни садови, кујнски садови и други и други 
производи за домаќинства од пластични маси

 156  577 Tableware,kitchenware,other household articles and toilet 
articles

Други машини за земјоделство, хортикултура, 
шумарство, пчеларство

 211  575 Other agricultural, horticultural, forestry or bee-keeping 
machinery (including germination plant fitted with 
mechanical or thermal equipment)

Други градежни производи за вградување, од пластика  114  568 Other builders' ware, of plastics

Овошје, друго, свежо  996  567 Other fresh fruit

Тутун, неизжилен  194  563 Tobacco, not stemmed/stripped

Мекотелци, останати  127  561 Molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or 
preserved

Други фротирски ткаенини од памук  149  556 Other terry towelling and similar woven terry fabrics, of 
cotton

Јарма и гриз од пченка  1 313  552 Groats and meal of maize (corn)

 Жици, цевки, прачки, плочи, електроди и слично од 
прости метали

 342  544 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, 
of base metal or of metal carbides, coated or cored with 
flux

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 1 304  531 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Други производи од алуминиум  95  525 Articles of aluminium, n.e.s.

Предиво од памук (освен конец за шиење), со 85% или 
повеќе памук по маса, не за продажба на мало

 188  520 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or 
more by weight of cotton, not put up for retail sale

Амониумнитрат и амониумнитрат во воден раствор  1 413  511 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

Антрацит, вклучувајќи го и оној во прав, неагломериран  2 018  501 Anthracite, whether or not pulverized, but not 
agglomerated

Србија вкупно  598 838  419 443 Serbia total

Електрична енергија  -  31 332 Electric current

Друга репка или шеќерна трска и хемиски чиста 
сахароза, во цврста форма, друго

 38 368  26 751 Other beet or cane sugar and chemically pure sucrose, in 
solid form, other

Други отпадоци и остатоци од железо, неспоменати на 
друго место

 101 963  25 400 Ferrous waste and scrap, n.e.s.

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите, со широчина 
од 600мм или повеќе, намотани

 34 551  21 807 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Брашно од пченица или наполица  42 820  12 163 Flour of wheat or of meslin

Вода (вклучувајќи минерална и газирана) со додаток 
на шеќер или други средства за засладување или 
ароматизација, останати безалкохолни пијалаци, 
неспоменати на друго место

 21 710  11 425 Waters (including mineral waters and aerated waters) 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

Пченка, друга  45 166  9 798 Maize (corn), other

Рафинирано сончогледово масло и негови фракции  8 439  9 405 Refined oil and fractions

Пченица друга и наполица, во зрно  29 535  7 563 Other wheat (including spelt) and meslin, unmilled

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 2 005  7 064 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Слатки бисквити, вафли, колачи  2 825  6 899 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 1 563  6 085 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Цигари што содржат тутун  303  5 289 Cigarettes containing tobacco

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 5 313  5 136 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 2 106  5 043 Articles for the conveyance or packing of 
goods,n.e.s;stoppers,lids,caps and other closures,of plastics
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Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

 1 927  5 027 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

 Жици од рафиниран бакар  536  4 163 Copper wire of refined copper

Битумен од нафта и останати остатоци од нафта  8 765  4 039 Petroleum bitumen and other residues of petroleum oils 
or of oils obtained from bituminous minerals; bituminous 
mixtures

Останати пекарски производи  1 514  3 889 Other bakers' wares

Други седишта со дрвени рамки, н.н  832  3 606 Seats,n.e.s.with wooden frames

Друга хартија и картон, премачкана, импрегнирана и 
слично

 735  3 562 Other paper and paperboard, coated, impregnated or 
covered with plastics (excluding adhesives), in rolls or 
sheets

Останати препарати за сосови и останати сосови, 
зачини

 1 613  3 459 Other sauces and preparations therefor; mixed condiments 
and mixed seasonings

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема  2 585  3 443 Polyethylene, having a specific gravity of 0.94 or more

Тоалетна хартија, сечена, во ролни и листови  1 973  3 299 Toilet paper, cut to size, in rolls or in sheets

Други минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор, 
калиум

 8 557  3 228 Fertilizers, n.e.s., containing the three fertilizing 
elements:nitrogen, phosphorus and potassium

Компир, приготвен, освен во оцет  771  3 051 Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar 
or acetic acid, not frozen

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  12 524  2 924 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings; non-
refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, 
floors, ceilings or the like

Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик на гас или други, горива

 1 143  2 860 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges,cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers,non-electric, of iron or steel

Други плочи и слично од пластични маси  1 062  2 840 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics cellular

Млеко и павлака со содржина на маснотија над 1% до 
6 % по маса

 4 033  2 668 Milk and cream, of a fat content, by weight, exceeding 1% 
but not exceeding 6%

Маргарин, со исклучок на темен  1 720  2 559 Margarine (excl. Liquid margarine)

Сладолед, со или без додаток на какао  820  2 515 Ice cream and other edible ice whether or not containing 
cocoa

Керамиди за градежништво од керамика  16 579  2 488 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, 
architectural ornaments and other ceramic constructional 
goods

Други живи растенија  5 289  2 380 Other live plants (including their roots), cuttings and 
slips;mushroom spawn

Меласа од шеќерна репка и останати меласи  18 039  2 326 Beet sugar molasses and other molasses (e.g, corn 
molasses) resulting from the extraction or refining of sugar

Друг дрвен мебел  1 358  2 285 Furniture, n.e.s., of wood other wooden furniture

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 6 504  2 230 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Вода, природна и минерална, газирана, без додаток на 
шеќер и други средства за засладување

 8 480  2 196 Waters, including natural or artificial mineral waters and 
aerated waters, not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured; ice and snow

Амониумнитрат и амониумнитрат во воден раствор  8 454  2 191 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

Премачкувачки средства и лакови врз база на 
синтетички полимери, дисперзирани или растворени 
во вода

 4 141  2 175 Paints and varnishes (incl. Enamels and lacquers) based 
on synthetic polymers or chemically modified natural 
polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium.

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 51  2 088 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale
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Маслени погачи и остатоци од соја  3 754  1 893 Oil-cake and other solid residues (except dregs), of soya 
beans

Останати производи за исхрана, н.н  561  1 879 Other food preparations, n.e.s

Мекотелци, останати  316  1 798 Molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or 
preserved

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа  53  1 776 Footwear, n.e.s.,with outer soles of leather

Други славини, вентили и слични уреди  147  1 749 Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

Месо, говедско, со коски, свежо или разладено  416  1 690 Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

Балони,шишиња, тегли, лонци, фиоли, ампули и други 
контејнери, од стакло, за транспорт или пакување 
на стоки, тегли од стакло за конзервирање, затки, 
поклопки и други затварачи од стакло

 3 775  1 686 Containers, of glass, of a kind used for the conveyance or 
packing of goods; stoppers and closures, of glass

Супи, чорби и препарати за овие производи  551  1 686 Soups and broths and preparations therefor

Кутии од небрановидна хартија и картон  381  1 611 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper 
or paperboard

Средства за премачкување и лакови врз база на 
синтетички полимери, во неводени медиуми

 726  1 577 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified natural 
polymers,dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; 
plastics in solution

Нови надворешни гуми за патнички автомобили  377  1 500 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars)

Други дигалки  104  1 465 Pulley, other

Останати прехранбени производи кои содржат какао, 
во блокови, со содржина над 2кг

 356  1 461 Other food preparations, containing cocoa, in blocks or 
slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder,  
granular or other bulk form in containers or immediate 
packings of a content exceeding 2 kg

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 1 092  1 448 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals(other than crude) and preparations n.e.s., 
containing by weight 70% or more of petroleum oils or of 
oils obtained from bituminous minerals, these oils being 
the basic constituents of the preparati

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

 285  1 414 Other electric conductors,for a voltage not exceeding 1000 
V

Сирење, друго  378  1 398 Other cheese

 Железнички и трамвајски товарни вагони, несамоодни  444  1 390 Railway or tramway goods vans and wagons (freight cars) 
not self-propelled

Водород, ретки гасови, азот, кислодород  8 205  1 359 Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen

Теста, неварени (макарони, шпагети и слично)  1 783  1 346 Macaroni, spaghetti and similar products (pasta uncooked, 
not stuffed or otherwise prepared)

Електрични акумулатори  646  1 326 Electric accumulators (storage batteries).

Апарати за загревање, неелектрични, од железо или 
челик на гас или други, горива

 525  1 262 Domestic stoves (other than cooking appliances), grates 
and similar non-electric space heaters (including those with 
subsidiary boilers for central heating), of iron or steel

Плочи иверки, облагородени  4 591  1 235 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Други весници, списанија, публикации  366  1 224 Newspapers, journals and periodicals, whether or not 
illustrated or containing advertising material other

Јарма и гриз од пченка  3 540  1 168 Groats and meal of maize (corn)

Останати производи од шеќер  477  1 118 Other sugar confectionery

Цевки и црева, крути  587  1 110 Tubes, pipes and hoses, rigid

Други азотни ѓубрива и смеси  4 916  1 083 Other nitrogenous fertilizers (incl. Mixtures, n.e.s.)

Маргарин и други маснотии за јадење: Други  758  1 077 Margarine and shortening:Other
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Колбаси и слични производи од месо и друго  187  1 049 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

Друга хартија и картон  1 333  1 041 Other paper and paperboard

Замрзнувачи за домаќинство  258  1 005 Deep-freezers, household type (electric or other)

Керамички ѕидарски тули  12 060  994 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler 
tiles and the like

Зеленчук, друг, замрзнат и бланширан  954  993 Other vegetables and mixtures of vegetables

Други плочи и слично од полимери на етилен  504  985 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
ethylene

Производи за исхрана на животни, неспоме нати на 
друго место

 1 991  985 Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Цевки од бакар  105  975 Tubes and pipes

Полиетилен примарен, со специфична густина помала 
од 0,94

 643  974 Polyethylene, having a specific gravity of less than 0.94

Други надворешни гуми со стрелеста или слична шара  336  964 Other pneumatic tyres having a 'herring-bone' or similar 
tread

Дрвен мебел за спални соби  617  960 Furniture, n.e.s., of wood of a kind used in the bedroom

Шипки и прачки од железо или друг легиран или 
нелегиран челик, топло влани, неправилно намотани, 
н.н

 1 600  941 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron 
or other alloy and non-alloy steel, n.e.s

Други инструменти и апарати за медицина, 
стоматологија, хирургија и ветерина

 14  938 Other instruments and appliances for medical,surgical, 
dental or veterinary purpouses

Санитарни крпи и тампони, салфетки и пелени за 
бебиња и сл.санитарни предмети од хартија, целулозни 
вата или од листови или лента од целулозни влакна

 156  918 Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin 
liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Трпезни садови, кујнски садови и други и други 
производи за домаќинства од пластични маси

 410  912 Tableware,kitchenware,other household articles and toilet 
articles

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 710  896 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Отпадоци и остатоци од алуминиум  574  882 Aluminium waste and scrap

Отпадоци и остатоци од легиран челик, други  2 639  875 Waste and scrap of alloy steel,of other alloy steel

Седишта, освен за во градина, кои можат да се 
претворат во лежаи

 295  856 Seats,other than garden seats or camping equipment, 
convertible into beds

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса,со широчина 600мм и поголема

 809  830 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Волна од згура, камен и слична минерална волна во 
разни форми

 883  816 Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including 
inter-mixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

Други џигери подготвени или конзервирани  254  808 Liver of any animal, prepared or preserved, n.e.s.

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, не намотани

 916  792 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Прачки и профили од алуминиум  170  761 Aluminium bars, rods and profiles

Пченка, семенска  303  758 Maize (corn), seed

Душеци од други материјали  256  752 Mattresses of other materials

Ладно валани производи, неплатинирани, 600мм и 
повеќе, дебелина 1-3мм,ненамотани

 805  741 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more and of a thickness 
exceeding 1mm but less than 3mm, not in coils
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Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

 92  733 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Плочи,лимови и ленти од алуминиум, со дебелина над 
0.20 мм

 169  731 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness 
exceeding 0.20mm

Хартија и картон што се употребуваат за пишување, 
печатење и останати графички цели, без влакна, 
добиени со механички или хемиско-механички 
постапки или кои од вкупната количина влакна содржат 
до 10% од истите тие влакна

 1 023  725 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, not containing fibres obtained 
by a mechanical or chemi-mechanical process or of which 
not more than 10% by weight of the total fibre content 
consists of such fibres

Лекови кои содржат витамини за малопродажба  21  699 Medicaments containing vitamins or other products of 
heading 5411, put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Други плочи, фолиии слично од пластични маси: Друго  128  677 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, other

Останати сосови од домати, кечап  485  676 Tomato ketchup and other tomato sauces

Нераспределено  28  662 Unclassified

Полипропилен  556  658 Polypropylene

Уреа и уреа во воден раствор  1 945  657 Urea, whether or not in aqueous solution

Природен мед  211  650 Natural honey

Агломериран мрк јаглен и лигнит  6 222  643 Lignite, agglomerated

Печки, шпорети, решоа, скари и слично  181  638 Microwave ovens; other ovens and cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and roasters

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

 285  626 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Сок од јаболки  523  624 Apple juice

Брашно пченкарно  908  614 Maize (corn) flour

 Железнички или трамвајски прагови од 
дрво:Импрегнирани

 1 055  604 Railway or tramway sleepers(cross-ties) of wood 
:Impregnated

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, не смрзнат

 576  603 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Прибор за цевки и црева од пластични маси (на пр. 
спојници, колено)

 102  582 Fittings for tubes, pipes and hoses (e.g., joints, 
elbows,flanges), of plastics

Други трактори со тркала  478  562 Other wheeled tractors

Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска 
и други слични отпадоци

 3 480  553 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

Други производи од пластични маси  128  549 Other articles of plastics

Мешавини и теста за производство на пекарски 
производи

 283  534 Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of 
heading

Други машини за пакување и завиткување  25  533 Other packing or wrapping machinery

Фрижидери за домаќинство, со или без длабоко 
замрзнување

 132  532 Refrigerators, household type (electric or other), whether 
or not containing a deep-freezer compartment

Марамчиња, ливчиња за симнување шминка, крпи и 
слично, облека од хартија

 272  526 Handkerchiefs, cleansing tissues, towels, serviettes, 
tablecloths,bed sheets and other paper linen; paper 
garments and clothing accessories

Италија вкупно  82 476  335 214 Italy total

Кожа обработена понатаму по штавење или крастинг 
вклучувајќи пергаментно обработена кожа

 721  21 274 Leather further prepared after tanning or crusting,including 
parchment-dressed leather

Оригинални скулптури и кипови од било кој материјал  101  10 516 Original sculptures and statuary, in any material

Делови од обувки; влошки за обувки и слични 
производи; гамашни (доколенки) и слични производи и 
нивни делови

 890  9 580 Parts of footwear; removable in-soles, heel cushions and 
similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and 
parts thereof

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  4 591  8 572 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.
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 1 328  6 184 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified natural 
polymers,dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; 
plastics in solution

Моторни возила за превоз на стока, н.н  1 456  5 911 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 6 075  5 643 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 137  5 369 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Ткаенини од влачена волна до 85% влакна по маса, со 
вештачки или синтетички влакна

 252  4 693 Fabrics, woven, of carded wool or of carded fine animal 
hair,containing less than 85% by weight of wool or fine 
animal hair,mixed mainly or solely with man-made 
filaments or man-made staple fibres

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 9 697  4 689 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Козји и јарешки штавени кожи, без влакна, пергаментно 
или слично обработени

 147  4 475 Goat or kid skin leather, without hair on, parchment-
dressed or prepared after tanning

Други плетени или хеклани материјали, н.н  167  4 430 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса поголема од 200г/м², обоени

 197  4 232 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Други производи од железо или челик, ковани  2 746  3 782 Articles of iron or steel, forged or stamped, but not further 
worked, n.e.s.

Плетени или хеклани ткаенини со широчина поголема 
од 30 cм

 117  3 745 Other knitted or crocheted fabrics,not 
impregnated,coated,covered or laminated of a width 
exceeding 30 cm, containing 5% or more by weight of 
elastomeric yarn or rubber thread

Други плочи и слично од полимери на пропилен  1 336  3 600 Other plates,of polymers of propylene

Ткаенини од чешлана волна и животински фини влакна, 
со 85% и повеќе по маса

 67  3 275 Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of wool 
or of fine animal hair (other than pile and chenille fabrics) 
of combed wool or of combed fine animal hair

Кафе, печено  588  2 983 Coffee, roasted

Затворачи, окови, токи и слично, од прости метали  87  2 970 Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, 
eyes,

Други машини за пакување и завиткување  123  2 907 Other packing or wrapping machinery

Други машини за обработка на гума или пластична маса 
или производи од нив

 136  2 810 Machinery for working rubber or plastics or for the 
manufacture of products from these materials, n.e.s.

Останати производи за исхрана, н.н  915  2 609 Other food preparations, n.e.s

Јаглени електроди, четкички и слично за електрична 
намена

 502  2 496 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery 
carbons and other carbon articles, with or without metal, 
of a kind used for electrical purposes

Ткаенини со 85% или повеќе лен  53  2 407 Fabrics, woven, of flax, containing 85% or more by weight 
of flax

Ткаенини со содржина 85% или повеќе текстуирани 
полиестерски филаменти 

 59  2 354 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
textured polyester filaments

Други славини, вентили и слични уреди  139  2 334 Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.



77Statistical review 7.4.12.02 (717)

Т-14: Увоз на поважни производи од најголемите трговски партнери на Република Македонија во 2010
T-14: Import of main products from the main trading partners of the Republic of Macedonia, 2010

во 000 САД долари In 000 US $

Земја/производ

Количество 
во тони

Вредност
Country/Product

Quantity in 
tonnes

Value

Други камења за споменици и градби, обликувани, 
полирани

 4 038  2 325 Other monumental or building stone (except slate) and 
articles thereof (other than goods of heading 661.31), 
moulded, turned,polished, decorated, carved or otherwise 
worked

Ткаенини од полиестерски сечени влакна, маса над 
170г/м² со памук

 270  2 304 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton(other than pile and chenille fabrics) of a weight 
exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Препарати за коса  656  2 285 Preparations for use on the hair

Ткаенини со содржина 85% или повеќе нетекстуирани 
полиестерски филаменти

 45  2 264 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
non-textured polyester filaments

Теста, неварени (макарони, шпагети и слично)  2 468  2 104 Macaroni, spaghetti and similar products (pasta uncooked, 
not stuffed or otherwise prepared)

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, до 200г/м², 
печатени

 31  2 023 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, printed

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса не поголема од 200г/м², обоени

 113  1 900 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 dyed

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса поголема 
од 200г/м² боени

 132  1 831 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Ткаенини со содржина 85% и повеќе филаменти од 
полиамиди

 35  1 761 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
filaments of nylon or other polyamides

Ормани, витрини и слично, за ладење  149  1 734 Refrigerating or freezing chests (other than household-
type) cabinets, display counters, showcases and similar 
refrigerating freezing furniture

Други ткаенини со 85% или повеќе по маса свила или 
отпадоци

 13  1 685 Other silk fabrics containing 85% or more by weight of silk 
or of silk waste (other than noil silk)

Антисеруми и други крвни фракции и модифицирани 
имунолошки производи; вакцини за луѓе и животни

 1  1 682 Antisera and other blood fractions and modified 
immunological products; vaccines for human and 
veterinary medicine

Пожарникарски возила  42  1 662 Fire fighting vehicles

Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
пресвлечени, ламинирани со пластични маси

 94  1 654 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated 
with plastics, other than those of heading 657.93

Копчиња, копци и нивни делови  23  1 632 Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts 
therefor, buttons

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа  61  1 575 Footwear, n.e.s.,with outer soles of leather

Други трактори со тркала  538  1 572 Other wheeled tractors

Други машини со посебни функции  103  1 563 Machinery having individual functions, n.e.s.

Друга непремачкана хартија и картон без влакно или до 
10% по маса, од 40 до 150 г/м²

 1 448  1 528 Other paper and paperboard, weighing 40g/m2 or more 
but not more than 150g/m2, not containing fibres obtained 
by a mechanical process or of which not more than 10% by 
weight of the total fibre content consists of such fibres

Други ткаенини од памук до 85%памук, маса до 200г/
м² боени

 45  1 525 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached,dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200g/m2 dyed

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 740  1 513 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација  10  1 379 Electric sound or visual signalling apparatus 

Други производи од пластични маси  212  1 362 Other articles of plastics

Алуминиумски фолии со дебелина до 0.20мм  232  1 361 Aluminium foil not exceeding 0.20 mm
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Ткаенини од влачена волна и животински фини влакна, 
со 85% и повеќе по маса

 26  1 355 Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of wool 
or of fine animal hair (other than pile and chenille fabrics) 
of carded wool or of carded fine animal hair

Електрични проточни или акумулациони грејачи на 
вода

 184  1 350 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

Други плочи и слично од полимери на етилен  439  1 339 Other plates,of polymers of propylene

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 33  1 305 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Кутии од небрановидна хартија и картон  577  1 305 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper 
or paperboard

Други машини за климатизација  98  1 296 Other air conditioning machines

Ткаенини од други синтетички влакна над 170 г/м² маса, 
со памук

 19  1 292 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton(other than pile and chenille fabrics) of a weight 
exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

Алатни машини за обработка на камен, керамика, 
бетон, стакло и слично

 195  1 273 Machine-tools for working stone, ceramics, 
concrete,asbestos-cement or like mineral materials or for 
cold working glass (other than machines of headings 731.1 
and 745.1)

Ткаенини со содржина 85% или повеќе други 
синтетички филаменти

 92  1 264 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
synthetic filaments, n.e.s.

Душеци од други материјали  124  1 210 Mattresses of other materials

Ткаенини од чешлана волна до 85% влакна по маса, со 
вештачки или синтетички влакна

 34  1 205 Fabrics, woven, of combed wool or of combed fine 
animal hair,containing less than 85% by weight of wool or 
fine animal hair,mixed mainly or solely with man-made 
filaments or man-made staple fibres

Патент-затворачи  41  1 191 Slide fasteners

Шасии за мотори за моторни возила од група 722, 781, 
782, 783

 53  1 118 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of 
groups 722, 781, 782 and 783

Ткаенини од други синтетички влакна  54  1 108 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres, other than pile and chenille 
fabrics of other synthetic staple fibres

Други седишта со дрвени рамки, н.н  78  1 107 Seats,n.e.s.with wooden frames

Фунгициди, подготвени за продажба на мало, или 
препарати или производи

 89  1 059 Fungicides put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 565  1 054 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Тутун, неизжилен  216  1 027 Tobacco, not stemmed/stripped

Други производи од алуминиум  230  1 022 Articles of aluminium, n.e.s.

Ткаенини со 85 % и повеќе по маса вештачки филаменти 
или ленти

 27  981 Other fabrics, woven, containing 85% or more by weight of 
artificial filaments or strip or the like (other than pile and 
chenille fabrics)

Санитарни крпи и тампони, салфетки и пелени 
за бебиња и сл., санитарни предмети од хартија, 
целулозни вата или од листови или лента од целулозни 
влакна

 473  975 Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin 
liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Термостати  33  929 Thermostats

Прачки и профили од алуминиум  151  897 Aluminium bars, rods and profiles

Други плочи и слично од полимери на винилхлорид  250  886 Other plates, sheets, of polymers of vinyl chloride

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

 86  883 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Други играчки  339  881 Toys,n.e.s
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Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  108  880 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 3  873 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Други антибиотици  2  864 Other antibiotics

Прибор за цевки од бакар  66  863 Tube or pipe fittings

Други тесни ткаенини  63  824 Other woven fabrics

Други центрифугални пумпи  47  813 Centrifugal pumps, n.e.s.

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

 75  811 Other electric conductors,for a voltage not exceeding 1000 
V

Друг дрвен мебел  122  805 Furniture, n.e.s., of wood other wooden furniture

Други ткаенини од памук печатени, маса до 200г/м²  5  801 Other woven fabrics of cotton printed, weighing not more 
than 200 g/m2 

Ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна  51  797 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with fibres other than 
cotton, wool

Подготвени лепила за продажба на мало, во пакувања 
до 1 кг

 263  794 Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.s.; 
products suitable for use as glues or adhesives, put up for 
retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight 
of 1 kg

Поливинил хлорид, непластифициран  426  769 Polyvinyl chloride,other, non-plasticized

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса до 200г/
м² од предива со различни бои

 18  761 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200g/m2 of yarns of different 
colours

Ткаенини од сечени синтетички влакна со волна и фино 
влакно

 37  754 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

Печки, шпорети, решоа, скари и слично  79  744 Microwave ovens; other ovens and cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and roasters

Тутун, целосно или делумно оджилен  194  741 Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

Хартија и картон, повеќеслојни, непремачкани  1 125  736 Multi-ply paper and paperboard, uncoated, in rolls or 
sheets

Механизам на сопирачки, сервосопирачки и нивни 
делови

 122  731 Brakes and servo-brakes and parts thereof

Неглазирани керамички плочки  1 222  721 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; 
unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or 
not on a backing

Алатни машини за обработка на дрво, плута, коски, 
пластика и слично

 84  719 Machine-tools (including machines for nailing, stapling, 
glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, 
bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 
(other than machines of headings 7311 and 7451)

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

 76  717 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Други машини за индустриско производство на храна и 
пијалаци

 33  712 Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or 
manufacture of food or drink

Ткаенини од вештачки влакна со помалку од 85 % 
влакна по маса, со волна

 21  707 Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less than 
85% by weight of such fibres (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
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Хартија и картон што се употребуваат за пишување, 
печатење и останати графички цели, без влакна, 
добиени со механички или хемиско-механички 
постапки или кои од вкупната количина влакна содржат 
до 10% од истите тие влакна

 676  706 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, not containing fibres obtained 
by a mechanical or chemi-mechanical process or of which 
not more than 10% by weight of the total fibre content 
consists of such fibres

Друмски влекачи за полуприколки  132  679 Road tractors for semi-trailers

Други генераторски агрегати  31  676 Other generating sets.

Други хемиски производи и деривати  267  675 Other chemical products and preparations

Други печатарски бои  105  675 Printing ink ,other

Отпадоци од тутун  894  662 Tobacco refuse

Машини за перење алишта за домаќинство или машини 
со капацитет до 10 кг

 144  657 Household or laundry-type washing machines (including 
machines which both wash and dry), each of a dry linen 
capacity not exceeding 10 kg

Електрични генераторски агрегати со клипен мотор, со 
внатрешно согорување

 52  649 Electric generating sets with internal combustion piston 
engines

Инсектициди, подготвени како за продажба на мало 
или препарати или производи

 83  625 Insecticides put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles

Други делови за машини од група 723 и подгрупа 744.3  116  622 Other parts for the machinery of headings 723 and 744.3

Други вентилатори  39  611 Other fans

Други инструменти и апарати за автоматска регулација 
или управување

 12  602 Other regulating or controlling instruments and apparatus

Натоварувачи и багери со надградба што ротира 360 
степени

 209  600 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders with a 
360 degree revolving superstructure

Очила и слично, корективни, заштитни или други  2  586 Spectacles,goggles and the like,corrective,protective or 
other

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

 51  569 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Други плочи, фолии и слично од пластични маси : Друго  109  557 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics other

Свинска штавена кожа без влакна, недовршена или 
довршена

 39  556 Leather of other animals, without hair on, other than 
leather of heading 611.8, of swine

Мотори за наизменична струја (освен до 37.5 W)  32  548 Ac motors (including universal (ac/dc) motors, but 
excluding motors of an output not exceeding 37.5 W)

Ткаенини од сечени полиестерски влакна  21  545 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres, other than pile and chenille 
fabrics of polyester staple fibres

Други уреди за ладење или замрзнување, топлотни 
пумпи

 26  541 Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps

Други производи од нецелуларна гума, освен тврда  33  533 Articles of unhardened non-cellular vulcanized rubber, 
n.e.s.

Алатни машини за обработка на материјали со 
симнување со ласер

 15  531 Machine-tools for working any material by removal of 
material, by laser or other light or photon beam, ultra-
sonic,electro-discharge, electro-chemical, electron beam, 
ionic-beam or plasma jet processes

Производи за исхрана на животни, неспоменати на 
друго место

 378  528 Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Маслиново масло од прво пресување  170  526 Virgin olive oil

Други ткаенини од вештачко филаментно предиво  13  522 Fabrics, woven, of artificial filament yarn, n.e.s.

Сложени дијагностички или лабораториски реагенси  13  510 Composite diagnostic or laboratory reagents, n.e.s.

Препарати за подмачкување, со масло од нафта  54  508 Lubricating preparations containing petroleum oils or oils 
obtained from bituminous minerals

Други мерни и контролни апарати, проектори на 
профили

 43  501 Measuring or checking instruments,appliances and 
machines,n.e.s;profile projectors

Бугарија вкупно  560 862  301 962 Bulgaria total
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Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 83 828  62 117 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Други отпадоци и остатоци од железо, неспоменати на 
друго место

 166 360  42 915 Ferrous waste and scrap, n.e.s.

Сурово масло од сончоглед  28 510  25 447 Sunflower crude oil

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 26 241  14 501 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

Цинк нелегиран  5 184  12 192 Zinc, not alloyed

Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 3 962  8 248 Articles for the conveyance or packing of 
goods,n.e.s;stoppers,lids,caps and other closures,of plastics

Дрво од иглолисни, обработено по должината, со 
дебелина поголема од 6 мм

 29 736  5 623 Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, 
sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-
jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Плочи-иверки, облагородени  12 680  4 867 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Електрична енергија -  4 753 Electric current

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 11 302  4 258 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Пропан, течен  4 272  3 660 Propane, liquefied

Флоат-стакло, брусено или полирано, неармирано  6 654  2 569 Non-wired glass

Останати пекарски производи  817  2 321 Other bakers' wares

Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, ампули и други 
контејнери, од стакло, за транспорт или пакување 
на стоки, тегли од стакло за конзервирање, затки, 
поклопки и други затварачи од стакло

 4 176  2 147 Containers, of glass,of a kind used for the conveyance or 
packing of goods; stoppers and closures,of glass

Бутан, течен  2 799  2 091 Butanes, liquefied

Портланд-цемент  20 180  1 907 Portland cement

Слатки бисквити, вафли, колачи  1 154  1 860 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Амониумнитрат и амониумнитрат во воден раствор  6 135  1 854 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

Дрво необработено или грубо обработено, заштитено 
со боја или со други средства, друго, иглолисно

 21 017  1 831 Wood, of coniferous species, in the rough (whether or not 
stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not 
treated with paint, stains or preservatives

Семе од сончоглед  3 174  1 770 Sunflower seeds

Тоалетна хартија, хартија за отсранување шминка, 
хартија за салвети, крпи и слично, за употреба во 
домаќинството или за санитарни цели, целулозна вата, 
листови и ленти од целулозни влакна, вклучувајќи 
крепирана, плисирана, релјефна, дупчена,п овршински 
боена

 1 641  1 716 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 
similar paper of a kind used for household or sanitary 
purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, 
surface-colured, surface-decorated

Хартија и картон, брановидни, вклучувајќи и дупчени  2 054  1 696 Paper and paperboard, corrugated (with or without glued 
flat surface sheets), whether or not perforated, in rolls or 
sheets

Останати производи за исхрана, н.н  514  1 447 Other food preparations, n.e.s

Друга хартија, крепирана, плисирана и слично  1 760  1 427 Paper, creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or 
sheets, n.e.s
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Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 1 334  1 242 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Електрични акумулатори  427  1 186 Electric accumulators (storage batteries).

Топловалани прачки од други легирани челици  1 442  1 100 Bars and rods (other than those of heading 676.1) of iron 
or steel, not further worked than hot-rolled, hot-drawn 
or hot-extruded, but including those twisted after rolling 
of other alloy steel (except high speed steel or silico-
manganese steel)

Двопек, тост, леб и слични производи  299  1 093 Crispbread, rusks, toasted bread and similar products

Гликоза и гликозен сируп  2 089  1 070 Glucose (dextrose) and glucose syrup, not containing 
fructose or containing, in the dry state, less than 20% by 
weight of fructose

Пиво добиено од слад  2 066  1 038 Beer made from malt (including ale, stout and porter)

Огревно дрво во облици, цепеници, гранки, снопови 
или слични форми

 17 242  991 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in 
similar forms (excluding wood waste)

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, не намотани

 1 499  989 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Други инструменти и апарати за телекомуникација  0  980 Other instruments and apparatus,specially designed for 
telecommunications(e.g.,cross-talk meters,gain measuring 
instruments,distortion factor meters,psophometres)

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 142  968 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Други плочи и слично од полимери на етилен  395  920 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
ethylene

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  518  918 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Кутии од брановидна хартија и картон  827  918 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 
paperboard

Кабли од акрилат  264  912 Synthetic filament tow, acrylic or modacrylic

Маслени погачи и остатоци од семе на сончоглед  4 625  891 Oil-cake and other solid residues (except dregs), whether 
or not ground or in the form of pellets, resulting from the 
extraction of fats or oils from oilseeds, oleaginous fruits 
and germs of cereals, of sunflower seeds

Какао во прав, без додаток на шеќер  334  887 Cocoa powder not containing added sugar or other 
sweetening matter

Препарати за коса  236  876 Preparations for use on the hair

Подготвени експлозиви, освен барут  793  852 Prepared explosives (other than propellent powders)

Негасена вар  8 881  817 Quicklime

Полиетилен примарен, со специфична густина помала 
од 0,94

 475  764 Polyethylene, having a specific gravity of less than 0.94

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 475  763 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Сладолед, со или без додаток на какао  360  762 Ice cream and other edible ice whether or not containing 
cocoa

Други градежни производи за вградување, од пластика  320  756 Other builders' ware, of plastics

Ладно добиени профили од железо и нелегиран челик  751  740 Angles, shapes and sections, not further worked than cold-
formed or cold-finished, of iron or non-alloy steel

Други машини за индустриско производство на храна и 
пијалаци

 141  732 Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or 
manufacture of food or drink

Предиво од памук (освен конец за шиење), со 85% или 
повеќе памук по маса, не за продажба на мало

 252  723 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or 
more by weight of cotton, not put up for retail sale
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Табли, плочи, плутови, ормани и слично за напон над 
1000 V

 359  720 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 7724 or 7725, 
for electric control or the distribution of electricity:for a 
voltage exceeding 1000V

Монофиламенти од полимери на винилхлорид  357  692 Monofilament of which any cross-sectional dimension 
exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether 
or not surface-worked but not otherwise, of plastics of 
polymers of vinyl chloride

Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од пластика  137  687 Sacks and bags(including cones)

Шипки и прачки од железо или друг легиран или 
нелегиран челик, топло влани, неправилно намотани, 
н.н

 1 170  684 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron 
or other alloy and non-alloy steel, n.e.s

Новинарска хартија во ролни и листови  1 103  684 Newsprint, in rolls or sheets

Резервоари, танкови и слично, од железо и челик, до 
300л

 300  662 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for 
any material, of iron or stell, of capacity not exveeding 300 
litres

Лесонит од дрво или од други дрвни материјали  1 324  658 Fibreboard of wood or other ligneous material, n.e.s.

Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа

 9  646 Other apparatus for transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a 
local or wide area network)

Необработени или грубо обработени дрва  7 909  615 Woods in the rough or roughly squared,n.e.s.

Резервоари, танкови и слично, од железо и челик, над 
300л

 115  603 Reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any 
material of iron or steel

Неглазирани керамички плочки  1 768  590 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; 
unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or 
not on a backing

Апарати за загревање , неелектрични, од железо или 
челик на гас или други, горива

 300  564 Domestic stoves (other than cooking appliances), grates 
and similar non-electric space heaters (including those with 
subsidiary boilers for central heating), of iron or steel

Нови надворешни гуми за автобуси и камиони  107  553 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses and lorries

Други производи за игра што се пуштаат со пари или 
жетони

 12  552 Other games,coin-or disc-operated(not bowling alley 
equipment)

Други плочи и слично од пластични маси  155  545 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellular

Други плочи и слично од полимери на пропилен  203  545 Other plates, of polymers of propylene

Ладновалани производи, неплатинирани, 600мм и 
повеќе, дебелина 1-3мм, ненамотани

 690  542 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more and of a thickness 
exceeding 1mm but less than 3mm, not in coils

Битумен од нафта и останати остатоци од нафта  1 083  538 Petroleum bitumen and other residues of petroleum oils 
or of oils obtained from bituminous minerals; bituminous 
mixtures

У,И,Х,Л,Т-профили, топловалани, височина 80мм или 
повеќе од железо

 763  534 U, i, h, l or t sections, not further worked than hot-
rolled,hot-drawn or extruded, of a height of 80mm or 
more, of iron or non-alloy steel

Експандиран или листест вермикулит и слична глина, 
згура

 922  531 Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and 
similar expanded mineral materials (including intermixtures 
thereof)

Мермер, травертин, алабастер, обликуван, полиран  2 244  528 Marble, travertine and alabaster and articles thereof, 
moulded,turned, polished, decorated, carved or otherwise 
worked

Предиво од синтетичко влакно до 85 % влакна по маса, 
не за продажба на мало

 54  527 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple 
fibres,containing less than 85% by weight of these fibres, 
not put up for retail sale
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Кина вкупно  70 497  288 782 China total

Телефонски апарати, вклучувајќи и телефони за 
целуларни мрежи или за други безжични мрежи

 123  26 980 Telephone sets, including telephones for cellular networks 
or for other wireless networks

Преносливи машини за автоматска обработка, кои 
не тежат повеќе од 10 кг, кои имаат најмалку една 
централна единица за обработка, тастатура и дисплеј

 140  17 167 Portable automatic data processing machines, weighing not 
more than 10 kg,consisting of a least a central processing 
unit, a keyboard and a display

Други монитори  289  9 766 Other monitors

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика

 842  8 286 Reception apparatus for television,whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus

Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа

 87  7 918 Other apparatus for transmission or reception of 
voice,images or other data,including apparatus for 
communication in a wired or wireless network(such as a 
local or wide area network)

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 466  6 055 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Други машини за автоматска обработка на податоци  126  5 466 Other automatic data processing machines

Делови и прибор за електронски машини за сметање од 
група 752

 213  5 219 Parts and accessories (other than covers, carrying cases 
and the like) suitable for use solely or principally with 
machines of group 752

Кикиритки, непржени, непечени во лушпа, лупени  3 310  3 776 Groundnuts(peanuts),not roasted or otherwise 
cooked,whether or not shelled or broken:Shelled

Други обувки со гумен или пластичен ѓон и лице  1 064  3 457 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or 
plastics

Делови и прибори  77  3 262 Parts and accessories

Печатени кола  61  2 899 Printed circuits

Делови  9  2 805 Parts

Машини за климатизација, прозорски, ѕидни, 
самостојни

 582  2 792 Air conditioning machines comprising a motor-driven fan 
and elements for changing the temperature and humidity, 
and parts thereof window or wall types, self-contained

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа  139  2 454 Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

Мемориски единици, посебно или како систем  46  2 265 Storage units, whether or not presented with the rest of a 
system

Други машини за обработка на гума или пластична маса 
или производи од нив

 180  2 211 Machinery for working rubber or plastics or for the 
manufacture of products from these materials, n.e.s.

Влезни или излезни единици, посебно или како систем  161  2 185 Input or output units, whether or not presented with the 
rest of a system and whether or not containing storage 
units in the same housing

Телевизиски камери, дигитални камери и видео камери 
рекордери

 37  2 139 Television cameras, digital cameras and video camera 
recorders

Ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна  309  1 964 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with fibres other than 
cotton, wool,

Џемпери со или без закопчување, пуловери и слично, 
плетени или хеклани

 82  1 945 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar 
articles,knitted or crocheted

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса не поголема од 200г/м², обоени

 120  1 889 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 dyed

Конец за шиење од синтетички филаменти, не за 
продажба на мало

 74  1 879 Sewing thread of man-made fibres, whether or not put up 
for retail sale of synthetic filaments
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Машини кои извршуваат две или повеќе од две од 
функциите за принтање, копирање или факсимил 
пренос, способни за поврзување со маШина со 
автоматска обработка на податоци или мрезно 
поврзување

 118  1 651 Machines which perform two or more of the functions of 
printing, copying or fascsimile transmission, capable of 
connecting to an automatic data processing machine or to 
a network

Други, со можност за поврзување со машина за 
автоматска обработка на податоци или во мрежа

 71  1 601 Other machines, capable of connecting to an automatic 
data processing machine or to a network

Други играчки  487  1 589 Toys,n.e.s

Сетови за конструкција и конструкциони играчки  357  1 562 Construction sets and constructional toys

Други единици од машините за автоматска обработка 
на податоци

 22  1 547 Other units of automatic data processing machines

Електростопен магнезит, синтермагнезит, останати 
оксиди на магнезиум, чисти или не

 1 910  1 476 Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia; other 
magnesium oxide, whether or not pure

Правосмукалки Што во себе - содрзат електрицен мотор  254  1 450 Vacuum cleaners with self - contained electric motor

Какао во прав, без додаток на шеќер  769  1 407 Cocoa powder not containing added sugar or other 
sweetening matter

Статички конвертори (исправувачи)  121  1 329 Static converters (e.g., rectifiers)

Апарати за мелење и мешање храна, соковници  187  1 304 Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice 
extractors,electro-mechanical, domestic

Плочи-иверки, облагородени  2 209  1 289 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Други обувки  493  1 246 Footwear, n.e.s.

Ткаенини со содржина 85% или повеќе текстуирани 
полиестерски филаменти 

 203  1 237 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
textured polyester filaments

Лустери и други тавански или ѕидни светлечки тела  240  1 224 Chandeliers and other electric ceiling and wall lighting 
fittings(excluding those of a kind used for lighting public 
open spaces or thorougfares)

Полистирол за експандирање  753  1 199 Polystyrene, expansible

Други плетени или хеклани материјали, н.н  114  1 151 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Полупроводничка средина  12  1 122 Semiconductor media

Текстурирано предиво од филаменти на полиестер  551  1 108 Filament yarn (other than sewing thread) of polyesters

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема

 1 050  1 099 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,painted, 
varnished or coated with plastics of a width of 600mm or 
more

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

 194  1 091 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Други електродијагностички апарати  8  1 084 Other electro-diagnostic apparatus (including apparatus 
for functional exploratory examination or for checking 
physiological parameters)

Други камења за споменици и градби, обликувани, 
полирани

 2 706  1 075 Other monumental or building stone (except slate) and 
articles thereof (other than goods of heading 661.31), 
moulded, turned,polished, decorated, carved or otherwise 
worked

Лесонит од дрво или од други дрвни материјали  1 935  1 058 Fibreboard of wood or other ligneous material, n.e.s.

Апарати за механотерапија, масажа, психолошки 
тестови

 296  1 035 Mechano-therapy appliances:massage 
apparatus;psychological aptitude-testing apparatus

Печки, шпорети, решоа, скари и слично  256  1 003 Microwave ovens; other ovens and cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and roasters

Нови надворешни гуми за автобуси и камиони  433  1 003 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses and lorries

Врати, прозорци, рамки за нив и прагови за врати  538  1 001 Doors, windows and their frames and thresholds for doors

Неглазирани керамички плочки  2 442  984 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; 
unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or 
not on a backing



86 Статистички преглед  7.4.12.02 (717)

Т-14: Увоз на поважни производи од најголемите трговски партнери на Република Македонија во 2010
T-14: Import of main products from the main trading partners of the Republic of Macedonia, 2010

во 000 САД долари In 000 US $

Земја/производ

Количество 
во тони

Вредност
Country/Product

Quantity in 
tonnes

Value

Магнетофони и други апарати за снимање звук, 
репродукција на звук

 66  974 Sound recording apparatus, whether or not incorporating a 
sound reproducing device

Други обувки со лице од текстилен материјал  460  964 Footwear with uppers of textile materials,n.e.s

 Женски панталони, работни комбинезони, доколенки и 
шорцеви, неплетени или нехеклани

 78  964 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Друг дрвен мебел  582  931 Furniture, n.e.s., of wood other wooden furniture

Други феролегури  447  925 Ferro-alloys, n.e.s.

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

 210  918 Other electric conductors,for a voltage not exceeding 1000 
V

Делови и прибор за други возила од група 785  332  917 Parts and accessories of other vehicles of group 785

Други завртки, навртки, тирфони со навој, од железо 
или челик

 637  893 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, 
cotters,cotter-pins, washers (including spring washers) and 
similar articles, of iron or steel, threaded

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 2 603  874 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Млечна, винска, лимонска киселина и нивни соли и 
естри

 635  838 Lactic acid, tartaric acid, citric acid and their salts and 
esters

Други производи за домаќинство од железо или челик  384  837 Household articles and parts thereof, n.e.s., of iron or steel

Руди на алуминиум и концентрати, боксит  1 460  829 Aluminium ores and concentrates

Други предмети за патување, рачни торби и слични 
контејнери

 102  823 Other travel goods,handbags and similar containers

Други спортски обувки со гумен, пластичен или кожен 
ѓон и лице од кожа

 87  818 Other sports footwear,with outer soles of rubber, 
plastics,leather or composition leather and uppers of 
leather

Други производи од пластични маси  211  815 Other articles of plastics

Други славини, вентили и слични уреди  216  812 Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

Рачни торби со или без ремен за рамо, со надворешна 
површина од пластични маси и текстилни ткаенини

 122  807 Handbags, whether or not with shoulder strap (including 
those without handle) with outer surface of plastic 
sheeting or of textile materials

Маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани  165  806 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Електротермички апарати за сушење коса и раце  67  780 Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus

Хетероциклични соединенија со некондензиран 
пиразолов прстен во структурата

 69  780 Heterocyclic compounds,with nitrogen hetero-atom(s) 
only, containing an unfused pyrazole ring, whether or not 
hydrogenated, in the structure

Мотоцикли со клипен мотор, со волумен на цилиндерот 
до 50 см3

 160  776 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with 
an auxiliary motor, with or without side-cars; side cars 
with reciprocating internal combustion piston engine of a 
cylinder capacity not exceeding 50 cc

Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  424  775 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Када, туш-када, лавабо и слични санитарни производи 
од пластика

 430  769 Baths,shower-baths,wash-basins,bidets,lavatory pans,seats 
and covers,flushing cisterns and similar sanitary ware

Кикиритки, непржени, непечени, во лушпа  553  763 Peanuts, not roasted or otherwise cooked, in shell

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 808  760 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods (other than goods of heading 
662.31)

Други трактори со тркала  233  756 Other wheeled tractors

Други ткаенини со 85% или повеќе памук со маса до 
200г/м², белени

 43  741 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 bleached

Машини за перење алишта за домаќинство или машини 
со капацитет до 10 кг

 188  741 Household or laundry-type washing machines (including 
machines which both wash and dry), each of a dry linen 
capacity not exceeding 10 kg
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Светилки со празнење  135  733 Discharge lamps (other than ultra-violet lamps)

Други спортски реквизити  211  712 Sport goods,n,e,s

Друг мебел од метал  460  711 Furniture, n.e.s., of metal, other metal furniture

Други електротермички уреди  128  710 Electro-thermic domestic appliances, n.e.s.

Трпезни и кујнски садови од порцелан  752  673 Tableware and kitchenware of porcelain or china

Ткаенини од сечени полиестерски влакна  162  668 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres, other than pile and chenille 
fabrics of polyester staple fibres

Други електрични ламби и светлечки тела  161  663 Electric lamps and lighting fitting,n.e.s.

Звучници во звучни кутии  102  653 Loudspeakers, mounted in their enclosures

Звучници без звучни кутии  19  648 Loudspeakers, not mounted in their enclosures

Електрични генераторски агрегати со клипен мотор, со 
внатрешно согорување

 70  648 Electric generating sets with internal combustion piston 
engines

Керамички, трпезни и кујнски садови  802  632 Ceramic tableware, kitchenware, other household articles 
and toilet articles (other than porcelain or china)

Фрижидери за домаќинство, со или без длабоко 
замрзнување

 138  627 Refrigerators, household type (electric or other), whether 
or not containing a deep-freezer compartment

Други електрични машини и апарати со посебни 
функции

 22  620 Other electrical machines and apparatus, having individual 
functions

Предмети за облекување и прибор за облека од 
пластична маса

 43  618 Articles of apparel and clothing accessories,of plastics

Метли, четки; влошки и валјаци за бојадисување  105  617 Brooms, brushes (including brushes constituting parts 
of machines, appliances or vehicles) hand-operated 
mechanical floor sweepers, not motorixed, nops and 
feather dusters, prepared knots and tufts for broom or 
brush making, paint pads and rollers, squeegees

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани

 82  613 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted

Медицински, хируршки, ветеринарски, берберски и 
други столови

 77  611 Medical, dental, surgical or veterinary furniture (e.g., 
operating tables, hospital beds, dentists' chairs); barbers' 
chairs and similar chairs

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

 113  607 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Обувки со гумен или пластичен ѓон и со лице од 
текстилен материјал

 128  606 Footwear with outer soles of rubber or plastics

Имитација на накит од прости метали пресвлечени или 
не со благородни метали

 20  604 Imitation jewellery of base metal,whether or not plated 
with precious metal

Јаглени електроди, четкички и слично за електрична 
намена

 250  604 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery 
carbons and other carbon articles, with or without metal, 
of a kind used for electrical purposes

Други предмети за постелнина  73  600 Other articles of bedding

Мотоцикли со клипен мотор со волумен на цилиндер 
од 50 см3 до 250 см3

 180  600 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with 
an auxiliary motor, with or without side-cars; side cars 
with reciprocating internal combustion piston engine of a 
cylinder capacity exceeding 50 cc but not 250 cc

Други седишта со метални скелети  227  593 Seats,n.e.s. with metal frames

Велосипеди и слични возила без моторен погон  230  587 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not 
motorized

Маслодајни семиња и плодови, други (афион и др.)  214  585 Oil seeds and oleaginous fruits, n.e.s.

Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација  25  569 Electric sound or visual signalling apparatus (e.g., 
bells,sirens, indicator panels, burglar and fire alarms), other 
than those of heading 778.34 or 778.82

Ткаенини со 85% или повеќе лен  16  557 Fabrics, woven, of flax, containing 85% or more by weight 
of flax
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Пептони и нивни деривати, други протеински материи и 
деривати од кожа

 240  552 Peptones and their derivatives; other protein substances 
and their derivatives, n.e.s.; hide powder, whether or not 
chromed

Патики за тенис и друго со гумен или пластичен ѓон  146  551 Tennis shoes,basketball shoes ,gym shoes,training shoes 
and the like and other sports footwear with outer soles of 
rubber or plastics

Други производи за новогодишна прослава  138  551 Other articles for christmas festivities

Други седишта со дрвени рамки, н.н  160  546 Seats, n.e.s. with wooden frames

Ковчези, куфери и слично, од пластични маси или 
текстилни ткаенини

 122  537 Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases 
school satchels and similar containers with outer surface of 
plastics or of textile materials

Ткаенини од стаклени влакна  268  536 Fabrics, woven, of glass fibre (including narrow fabrics)

Конец за шиење од сечени синтетички влакна  84  531 Sewing thread of man-made fibres, whether or not put up 
for retail sale of synthetic staple fibres

Дрвен мебел за спални соби  501  530 Furniture, n.e.s., of wood of a kind used in the bedroom

Радари, помошни апарати за радионавигација  19  530 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and 
radio remote control apparatus

Моторни возила за превоз на стока, н.н  85  527 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Други машини за индустриско производство на храна и 
пијалаци

 64  524 Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or 
manufacture of food or drink

Други индуктивни калеми  5  516 Other inductors

Коаксијални кабли и други коаксијални спроводници  243  509 Co-axial cable and other co-axial conductors

Велика Британија вкупно  6 009  285 641 United Kingdom total

Благородни метали во колоидна состојба; соединенија, 
органски или неоргански, од благородни метали, 
хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од 
благородни метали

 3  116 249 Colloidal precious metals; compounds, inorganic or organic, 
of precious metals, whether or not chemically defined; 
amalgams of precious metals

Платина и легури од платина, необработена или во прав  2  97 444 Platinum and platinum alloys, unwrought or in powder 
form

Други метали од платинската група и нивни легури, 
необработени или во облик на прав

 1  13 210 Other metals of the platinum group and alloys thereof, 
unwrought or in powder form

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  1 119  6 796 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Дампери за употреба надвор од патната мрежа  158  2 687 Dumpers designed for off-highway use

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 11  1 745 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други ткаенини од памук до 85% памук ,маса поголема 
од 200г/м² боени

 183  1 558 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached,dyed printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Виски  147  1 485 Whisky

Поштенски, таксени и слични марки, непоништени, 
чекови, банкноти, хартии од вредност и слично

 21  1 370 Unused postage,revenue or similarstamps of currents or 
new issue in the country to which they are destined;stamp 
impressed paper; cheque forms; banknotes, stock, share or 
bond certificates and similar documents of title

Останати производи за исхрана, н.н  33  1 162 Other food preparations, n.e.s

Натоварувачи со предна лопата, самоодни  219  1 044 Front-end shovel-loaders

Дезодоранси и препарати против потење  61  1 031 Personal deodorants and anti-perspirants

Други машини за автоматска обработка на податоци  7  959 Other automatic data processing machines

Чешлана волна, друга  155  935 Wool tops and other combed wool

Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
превслечени, ламинирани со пластични маси

 8  837 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated 
with plastics, other than those of heading 657.93

Натоварувачи и багери со надградба што ротира, 360 
степени

 217  703 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders with a 
360 degree revolving superstructure
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Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  92  674 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 8  665 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Ткаенини од чешлана волна до 85% влакна по маса, со 
други влакна

 30  661 Fabrics, woven, of combed wool or of combed fine animal 
hair, con-taining less than 85% by weight of wool or fine 
animal hair,mixed mainly or solely with fibres other than 
man-made filaments or staple fibres

Сложени дијагностички или лабораториски реагенси  3  638 Composite diagnostic or laboratory reagents, n.e.s.

Лифтови и скипови  8  629 Lifts and skip hoists

Други производи за игра што се пуштаат со пари или 
жетони

 4  588 Other games,coin-or disc-operated(not bowling alley 
equipment)

Други плочи и слично од пластични маси  9  569 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellular

Фотографски плочи и план филмови, осетливи на 
светлина, неосветлени

 49  560 Photographic plates and film in the flat, sensitised, 
unexposed,of any material other than paper, paperboard 
or textiles;instant print film in the flat, sensitised, 
unexposed, whether or not in packs

Ткаенини од влачена волна до 85% влакна по маса, со 
вештачки или синтетички влакна

 33  554 Fabrics, woven, of carded wool or of carded fine animal 
hair,containing less than 85% by weight of wool or fine 
animal hair,mixed mainly or solely with man-made 
filaments or man-made staple fibres

Други тесни ткаенини  121  548 Other woven fabrics

Ткаенини од полиестерски сечени влакна, маса над 
170г/м² со памук

 72  547 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton(other than pile and chenille fabrics) of a weight 
exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Машини за офсет-печатење  58  528 Other offset printing machinery

Ракии и дестилирани пијалаци, неспоменати  89  512 Spirits and distilled alcoholic beverages, n.e.s.

Други производи за играње за на маса и друштвени 
игри, панаѓурски

 11  509 Articles for funfair,table and parlour games.n.e.s

Лекови со пеницилин или стрептомицин за 
малопродажба

 9  508 Medicaments containing antibiotics or derivatives 
thereof containing penicillins or derivatives thereof, with 
a penicillanic acid structure, or streptomycins or their 
derivatives, put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Турција вкупно  342 180  261 652 Turkey total

Руди на никел и концентрати  152 828  12 203 Nickel ores and concentrates

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  744  8 087 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Портланд-цемент  81 164  7 791 Portland cement

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 259  7 588 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Санитарни крпи и тампони, салфетки и пелени 
за бебиња и сл., санитарни предмети од хартија, 
целулозни вата или од листови или лента од целулозни 
влакна

 1 775  6 664 Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin 
liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Предиво од памук (освен конец за шиење), со 85% или 
повеќе памук по маса, не за продажба на мало

 1 905  6 192 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or 
more by weight of cotton, not put up for retail sale

Ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна  499  5 892 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less than 
85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with 
fibres other than cotton (other than pile and chenille fabrics) 
mixed mainly or solely with fibres other than cotton, wool,
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Други плетени или хеклани материјали, н.н  720  4 192 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Мандарини, свежи или суви  5 466  3 981 Mandarines, fresh or dried

Моторни возила за превоз на стока, н.н  454  3 905 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Фрижидери за домаќинство, со или без длабоко 
замрзнување

 1 003  3 662 Refrigerators, household type (electric or other), whether 
or not containing a deep-freezer compartment

 Жици од рафиниран бакар  428  3 554 Copper wire of refined copper

Плочи влакнатици со средна густина (МДФ)  5 176  3 089 Medium density fibreboard(MDF)

Прачки и профили од алуминиум  852  2 978 Aluminium bars, rods and profiles

Лимон и лимета, свежи или суви  3 873  2 862 Lemons and limes, fresh or dried

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса не поголема од 200г/м², обоени

 159  2 839 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 dyed

Печки, шпорети, решоа, скари и слично  558  2 831 Microwave ovens; other ovens and cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and roasters

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 2 954  2 824 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Машини за перење алишта за домаќинство или машини 
со капацитет до 10 кг

 961  2 737 Household or laundry-type washing machines (including 
machines which both wash and dry), each of a dry linen 
capacity not exceeding 10 kg

Плочи иверки, облагородени  7 730  2 653 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса до 200г/
м² боени

 122  2 491 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached,dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200g/m2 dyed

Останати пекарски производи  1 354  2 441 Other bakers' wares

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика

 104  2 415 Reception apparatus for television,whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса до 200г/
м² од предива со различни бои

 110  2 367 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached,dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200g/m2 of yarns of different 
colours

Електростопен магнезит, синтермагнезит, останати 
оксиди на магнезиум, чисти или не

 5 040  2 283 Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia; other 
magnesium oxide, whether or not pure

Монофиламенти од полимери на винилхлорид  1 107  2 170 Monofilament of which any cross-sectional dimension 
exceeds 1 mm,rods,sticks and profile shapes,whether 
or not surface-worked but not otherwise,of plastics of 
polymers of vinyl chloride

Плетени или хеклани ткаенини со широчина поголема 
од 30 cм

 162  1 839 Other knitted or crocheted fabrics, not impregnated, 
coated, covered or laminated ,of a width exceeding 30 cm, 
containing 5% or more by weight of elastomeric yarn or 
rubber thread

Други плочи и слично од полимери на пропилен  445  1 759 Other plates, of polymers of propylene

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса поголема од 200г/м², обоени

 115  1 759 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 88  1 742 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale
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Моторни возила за превоз на 10 или повеќе лица 
вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно 
согорување со палење со помош на комптерија (дизел 
или полудизел)

 279  1 692 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, 
including the driver, with compression-ignition internal 
combustion engine (diesel or semi-diesel)

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 1 799  1 648 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods (other than goods of heading 
662.31)

 Жици од алуминиум  582  1 546 Aluminium wire

Лекови со пеницилин или стрептомицин за 
малопродажба

 102  1 537 Medicaments containing antibiotics or derivatives 
thereof containing penicillins or derivatives thereof, with 
a penicillanic acid structure, or streptomycins or their 
derivatives, put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Машини за миење садови во домаќинство  313  1 527 Dish washing machines of the household type

Слатки бисквити, вафли, колачи  1 168  1 491 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Дрвен мебел за спални соби  1 174  1 436 Furniture, n.e.s., of wood of a kind used in the bedroom

Радијатори и нивни делови  984  1 432 Radiators and parts thereof

Сапуни и органски површински активни производи  785  1 413 Soap and organic surface-active products and preparations, 
in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and 
paper,wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated 
or covered with soap or detergent, for toilet use (incl. 
Medicated products)

Други плочи и слично од полимери на етилен  559  1 393 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
ethylene

Легури на алуминиум  493  1 352 Aluminium alloys

Јатчесто овошје, кикиритки и останати овошни семки  272  1 333 Nuts, groundnuts and other seeds, prepared or preserved, 
n.e.s.

Други градежни производи за вградување, од пластика  542  1 284 Other builders' ware, of plastics

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 2 934  1 229 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Сладолед, со или без додаток на какао  506  1 222 Ice cream and other edible ice whether or not containing 
cocoa

Теписи и слично, тафтувани, од други синтетички 
материјали

 642  1 183 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether 
or not made up, of other man-made textile fibres

Ткаенини со содржина 85% или повеќе текстуирани 
полиестерски филаменти 

 42  1 181 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
textured polyester filaments

Теписи и слично, ткаени од синтетички текстилни 
материјали

 602  1 153 Carpets and other textile floor coverings, woven, n.e.s., 
whether or not made up, of man-made textile materials

Приколки цистерни и полуприколки  127  1 132 Tanker trailers and tanker semi-trailers

топловалани прачки од други легирани челици  1 504  1 126 Bars and rods (other than those of heading 676.1) of iron 
or steel, not further worked than hot-rolled, hot-drawn 
or hot-extruded, but including those twisted after rolling 
of other alloy steel (except high speed steel or silico-
manganese steel)

Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 388  1 124 Articles for the conveyance or packing of 
goods,n.e.s;stoppers,lids,caps and other closures,of plastics

Останати производи од шеќер  563  1 122 Other sugar confectionery

Машини за климатизација, прозорски, ѕидни, 
самостојни

 206  1 056 Air conditioning machines comprising a motor-driven fan 
and elements for changing the temperature and humidity, 
and parts thereof window or wall types, self-contained
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Ормани, витрини и слично за ладење  217  1 031 Refrigerating or freezing chests (other than household-
type) cabinets ,display counters, showcases and similar 
refrigerating freezing furniture

Лешници, свежи или суви  164  1 008 Hazelnuts or filberts

Маици, поткошули и други елеци, плетени или хеклани  342  988 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 445  960 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Други машини за пакување и завиткување  45  936 Other packing or wrapping machinery

Текстурирано предиво од филаменти на полиестер  322  919 Filament yarn (other than sewing thread) of polyesters

Ткаенини од вештачки влакна со помалку од 85% влакна 
по маса, со синтетички и вештачки филаменти

 66  883 Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres (other than pile and 
chenille fabrics) mixed mainly or solely with man-made 
filaments

Други окови, прибор и слично за мебел  312  857 Other mountings, fittings and similar articles suitable for 
furniture

Потпирачи и други елементи за скелиња од железо и 
челик

 463  856 Props and similar equipment for scaffolding, shuttering or 
pit-propping

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 388  851 Other Structures and parts of structures, n.e.s; of iron, 
steel or aluminium

Друг мебел од метал  328  849 Furniture, n.e.s., of metal, other metal furniture

Друг дрвен мебел  423  838 Furniture, n.e.s., of wood, other wooden furniture

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

 352  838 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
превслечени, ламинирани со пластични маси

 287  817 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated 
with plastics, other than those of heading 657.93

Памук, невлачен или нечешлан  411  809 Cotton (other than linters), not carded or combed.

Други ткаенини од вештачко филаментно предиво  81  803 Fabrics, woven, of artificial filament yarn, n.e.s.

Кутии од брановидна хартија и картон  752  801 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 
paperboard

Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  267  779 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки

 196  770 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

 129  767 Other electric conductors,for a voltage not exceeding 1000 V

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

 93  755 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Други машини за индустриско производство на храна и 
пијалаци

 69  754 Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or 
manufacture of food or drink

Замрзнувачи за домаќинство  183  745 Deep-freezers, household type (electric or other)

Машини за свиткување, превиткување и слично, не 
нумерички управувани

 176  744 Non-numerically controlled bending, folding, straightening 
or flattening machines (including presses)

Ткаенини со содржина 85% или повеќе нетекстуирани 
полиестерски филаменти

 40  725 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
non-textured polyester filaments

Гликоза и гликозен сируп  1 349  722 Glucose (dextrose) and glucose syrup, not containing 
fructose or containing, in the dry state, less than 20% by 
weight of fructose

Други плочи и слично од други пластични маси  244  715 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of other plastics

Производи за исхрана од житарици  169  708 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of 
cereals or cereal products (e.g., corn flakes)

Други доколенки и хеланки  44  703 Other panty hose and tights
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Други ткаенини со 85% памук или повеќе, до 200г/м², 
печатени

 32  698 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, printed

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

 169  695 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Други чорапи, плетени или хеклани  157  693 Other hosiery

Други конструкции и делови на конструкции од 
алуминиум

 121  655 Aluminium structures and parts of structures, n.e.s.; 
aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, 
prepared for use in structures

Други ткаенини со 85% или повеќе синтетички 
филаменти со памук

 46  652 Other woven fabrics, containing less than 85% by weight of 
synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton

Друга постелнина од памук  72  648 Bed linen, not knitted nor crocheted, of cotton

Други ткаенини со 85% или повеќе памук со маса до 
200г/м², белени

 40  641 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 bleached

Портокали, свежи или суви  989  641 Oranges, fresh or dried

Ткаенини со други синтетички филаменти  36  636 Woven fabrics of synthetic filaments, n.e.s

Други производи од железо или челик  746  627 Articles of iron or steel, n.e.s.

Други окови, прибор и слично за градежништво  231  603 Other mountings, fittings and similar articles suitable for 
buildings

Други славини, вентили и слични уреди  75  599 Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

Други завртки, навртки, тирфони со навој, од железо 
или челик

 215  587 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, 
cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and 
similar articles, of iron or steel, threaded

Друг зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во 
оцет или оцетна киселина, несмрзнат

 572  574 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen

Други седишта со дрвени рамки, н.н  228  574 Seats,n.e.s.with wooden frames

Сапуни и органски површински активни препарати во 
разни облици за други потреби

 372  572 Soap and organic surface-active products and preparations, 
in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and 
paper,wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated 
or covered with soap or detergent, for other uses

Ткаенини со содржина 85% или повеќе други 
синтетички филаменти

 39  558 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
synthetic filaments, n.e.s.

Делови на седишта од подгрупа 821.1  218  558 Parts of the seats of sub-group 821.1

Други плочи и слично од полимери на винилхлорид  203  548 Other plates,of polymers of vinyl chloride

Полипропилен  531  546 Polypropylene

Лесонит од дрво или од други дрвни материјали  733  539 Fibreboard of wood or other ligneous material, n.e.s.

Облека и прибор за бебиња, неплетени, нехеклани  496  535 Articles of apparel of textile fabrics,whether or not knitted 
or crocheted,n.e.s not knitted or crocheted

Трпезни садови, кујнски садови и други и други 
производи за домаќинства од пластични маси

 182  531 Tableware,kitchenware,other household articles and toilet 
articles

Лустери и други тавански или ѕидни светлечки тела  149  525 Chandeliers and other electric ceiling and wall lighting 
fittings(excluding those of a kind used for lighting public 
open spaces or thorougfares)

Други производи од пластични маси  140  506 Other articles of plastics

Чаши за пиење од друго стакло  443  505 Drinking glasses other than of glass-ceramics

Грејпфрут, свеж или сув  913  502 Grapefruit, fresh or dried

Полиетилен примарен, со специфична густина помала 
од 0,94

 297  500 Polyethylene, having a specific gravity of less than 0.94

Словенија вкупно  45 912  165 123 Slovenia total

Електрична енергија  -  21 137 Electric current

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 283  18 734 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale
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Колбаси и слични производи од месо и друго  2 116  4 860 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products

Месо и други производи од живина приготвени или 
конзервирани

 926  4 743 Meat and offal (other than liver) of poultry of heading 
001.4, pre- pared or preserved, n.e.s.

 Исечкана живина и отпадоци, замрзната  2 203  4 166 Poultry cuts and offal, frozen

Лекови со пеницилин или стрептомицин за 
малопродажба

 70  2 665 Medicaments containing antibiotics or derivatives 
thereof containing penicillins or derivatives thereof, with 
a penicillanic acid structure, or streptomycins or their 
derivatives, put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Сирење, друго  660  2 528 Other cheese

Друга непремачкана хартија и картон без влакно или до 
10% по маса, од 40 до 150 г/м²

 2 109  2 396 Other paper and paperboard, weighing 40g/m2 or more 
but not more than 150g/m2, not containing fibres obtained 
by a mechanical process or of which not more than 10% by 
weight of the total fibre content consists of such fibres

Машини за перење алишта за домаќинство или машини 
со капацитет до 10 кг

 676  2 280 Household or laundry-type washing machines (including 
machines which both wash and dry), each of a dry linen 
capacity not exceeding 10 kg

Препарати за коса  359  2 277 Preparations for use on the hair

Смеси на миризливи материи за храна и пијалаци  493  2 006 Mixtures of odoriferous substances of a kind used in the 
food or drink industries

Други плочи и слично од полимери на етилен  914  1 872 Other plates, of polymers of ethylene

Китови, полнила за молеро-фарбарски работи  1 301  1 844 Glaziers' putty; grafting putty; resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings

Друга хартија и картон  1 986  1 767 Other paper and paperboard

Хартија и картон што се употребуваат за пишување, 
печатење и останати графички цели, без влакна, 
добиени со механички или хемиско-механички 
постапки или кои од вкупната количина влакна содржат 
до 10% од истите тие влакна

 1 391  1 702 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, not containing fibres obtained 
by a mechanical or chemi-mechanical process or of which 
not more than 10% by weight of the total fibre content 
consists of such fibres

 Живина, неисечена, замрзната  844  1 675 Poultry not cut in pieces, frozen

Електрични акумулатори  561  1 404 Electric accumulators (storage batteries).

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа  32  1 391 Footwear, n.e.s.,with outer soles of leather

Други славини, вентили и слични уреди  73  1 278 Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

Хидраулични турбини и водни кола  39  1 262 Hydraulic turbines and water wheels

Моторни возила за превоз на стока, н.н  137  1 181 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Печки, шпорети, решоа, скари и слично  225  1 169 Microwave ovens; other ovens and cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and roasters

Фрижидери за домаќинство, со или без длабоко 
замрзнување

 262  1 166 Refrigerators, household type (electric or other), whether 
or not containing a deep-freezer compartment

Тоалетна хартија, сечена, во ролни и листови  608  1 057 Toilet paper, cut to size, in rolls or in sheets

Фунгициди, подготвени како за продажба на мало, или 
препарати или производи

 90  1 056 Fungicides put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles

Машини за офсет-печатење  97  1 033 Other offset printing machinery

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 25  1 027 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Средства за премачкување и лакови врз база на 
синтетички полимери, во неводени медиуми

 193  996 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified 
natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous 
medium; plastics in solution

Автоматски прекинувачи на струјни кола за напон до 
1000 V

 53  983 Automatic circuit breakers
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Врати, рамки, прагови  309  910 Doors and their frames and thresholds

Новинарска хартија во ролни и листови  1 523  908 Newsprint, in rolls or sheets

Останати производи за исхрана, н.н  104  886 Other food preparations, n.e.s

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати 
основи,опремени со два или повеќе апарати од 
подгрупа 7724 или 7725, за електрична контрола или за 
дистрибуција на електрична енергија за напон до 1000 
V

 21  886 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles,desks, cabinets and other bases, equipped with 
two or more apparatus of heading 7724 or 7725, for 
electric control or the distribution of electicity:for a voltage 
not exceeding 1000V

Када, туш-када, лавабо и слични санитарни производи 
од пластика

 122  811 Baths,shower-baths,wash-basins,bidets,lavatory pans,seats 
and covers,flushing cisterns and similar sanitary ware

Лекови во одредени дози за малопродажба  16  798 Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof, 
but not containing hormones, other products of heading 
541.5, or antibiotics or derivatives of antibiotics put up in 
measured doses or in forms or packings for retail sale

Марамчиња,ливчиња за симнување шминка, крпи и 
слично,облека од хартија

 331  769 Handkerchiefs, cleansing tissues, towels, serviettes, 
tablecloths,bed sheets and other paper linen; paper 
garments and clothing accessories

Затки, капсули за шишиња и слично од прости метали  236  748 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps 
and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded 
bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of 
base metal

Електрични броила  17  682 Electricity meters

Хартија и картон кои се употребуваат за пишување, 
печатење и останати графички цели, кои од вкупната 
количина на влакна содржат над 10% влакна добиени 
со механичка или хемиско-механичка постапка

 845  666 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, of which more than 10% by 
weight of the total fibre content consists of fibres obtained 
by a mechanical or chemi-mechanical process

Подготвени пигменти, бои, стаклести емајли, глазури, 
фрити од стакло

 249  660 Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared 
colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes

Фенолни смоли  284  658 Phenolic resins

Друг дрвен мебел  174  653 Furniture, n.e.s., of wood, other wooden furniture

Предаватели  9  652 Transmission apparatus

Лекови кои содржат витамини за малопродажба  17  640 Medicaments containing vitamins or other products of 
heading 5411, put up in measured doses or in forms or 
packings for retail sale

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 266  636 Other structures and parts of structures, n.e.s; of iron, steel 
or aluminium

Пиво добиено од слад  1 037  634 Beer made from malt (including ale, stout and porter)

Млеко и павлака во цврсти форми, со содржина на 
маснотија, до 1.5% по маса

 215  623 Milk, in solid form, of a fat content, by weight, not 
exceeding 1.5%

Подготвени лепила за продажба на мало, во пакувања 
до 1 кг

 265  613 Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.s.; 
products suitable for use as glues or adhesives, put up for 
retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight 
of 1 kg

Хартија и картон, премачкани со лепак,самолепливи  207  581 Gummed or adhesive paper and paperboard

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  328  580 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Други окови, прибор и слично за градежништво  75  573 Other mountings, fittings and similar articles suitable for 
buildings

Путер и други маснотии и масла, добиени од млеко  144  563 Butter and other fats and oils derived from milk

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 283  561 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils
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Компресори за разладни уреди  94  555 Compressors of a kind used in refrigerating equipment

Валјаци и други делови за валалници за метали  75  553 Rolls and other parts for metal rolling mills

Мостни дигалки на фиксни столбови  80  547 Overhead travelling cranes on fixed support

Дрво од иглолисни, обработено по должината, со 
дебелина поголема од 6 мм

 2 247  543 Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, 
sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-
jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Инсектициди, подготвени како за продажба на мало, 
или препарати или производи

 23  539 Insecticides put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles

Плочи-иверки, облагородени  1 047  513 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Прозорци, прозорци-врати и нивни рамки  87  507 Windows, french-windows and their frames

Цевки и шупливи профили, од лиено железо  413  507 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron 

Нови надворешни гуми за патнички автомобили  97  503 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars)

Романија вкупно  167 296  126 816 Romania total

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, намотани

 137 651  82 486 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Телефонски апарати, вклучувајќи и телефони за 
целуларни мрежи или за други безжични мрежи

 24  5 177 Telephone sets, including telephones for cellular networks 
or for other wireless networks

Бутан, течен  3 617  2 796 Butanes, liquefied

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  291  2 236 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Полиетилен примарен, со специфична густина помала 
од 0,94

 1 440  2 226 Polyethylene, having a specific gravity of less than 0.94

Легури на алуминиум  589  1 468 Aluminium alloys

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 916  1 428 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Пиво добиено од слад  1 225  1 255 Beer made from malt (including ale, stout and porter)

 Женски блузи, кошули, кошули-блузи, плетени или 
хеклани

 59  1 253 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted 
or crocheted

Полипропилен  804  1 188 Polypropylene

Фрижидери за домаќинство, со или без длабоко 
замрзнување

 246  907 Refrigerators, household type (electric or other), whether 
or not containing a deep-freezer compartment

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 4  811 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Кожа обработена понатаму по штавење или крастинг 
вклучувајќи пергаментно обработена кожа

 24  769 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather

Други цели крзна, несоставени  8  766 Other furskins, whole, with or without head, tail or paws, 
not assembled

Други сулфати, стипси  322  744 Other sulphates; alums

Овчи и јагнешки кожи, штавени, обработени  9  697 Sheep or lamb skin leather, parchment-dressed or prepared 
after tanning

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 9  656 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Диоктил ортофталат  320  651 Dioctyl orthophthalates

Козји и јарешки штавени кожи, без влакна, пергаментно 
или слично обработени

 23  634 Goat or kid skin leather, without hair on, parchment-
dressed or prepared after tanning

Други електрични проводници за напон над 1000 V  122  632 Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 V
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Дрво од иглолисни, обработено по должината, со 
дебелина поголема од 6 мм

 2 718  592 Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, 
sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-
jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 1 040  591 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

Ормани, витрини и слично за ладење  81  545 Refrigerating or freezing chests (other than household-
type) cabinets ,display counters, showcases and similar 
refrigerating freezing furniture

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 383  544 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Слатки бисквити, вафли, колачи  201  543 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Флоат-стакло, брусено или полирано, неармирано  1 319  531 Non-wired glass

Нови надворешни гуми за патнички автомобили  95  509 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars)

Украина вкупно  248 901  117 624 Ukraine total

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, намотани

 80 964  49 090 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Други полупроизводи од железо или нелегиран челик, 
до 0.25% јаглерод, со содржина по маса помала од 
0,25%на јаглерод, на правоаголен (освен квадратен) 
попречен пресек

 81 222  35 440 Semi-finished products of iron or non-alloy steel, 
containing by weight less than 0.25% of carbon other, of 
rectangular (other than square) cross-section

Друг камен јаглен, неагломериран  42 368  7 127 Other coal, not agglomerated

Шипки и прачки од железо или друг легиран или 
нелегиран челик, топло влани, неправилно намотани, 
н.н

 10 520  6 104 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron 
or other alloy and non-alloy steel, n.e.s

Кокс и полукокос, агломериран и неагломериран  20 100  5 795 Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of 
peat, whether or not agglomerated; retort carbon

Ладно валани производи, неплатинирани, 600мм и 
повеќе, дебелина 1-3мм,ненамотани

 3 118  2 339 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more and of a thickness 
exceeding 1mm but less than 3mm, not in coils

Бутан, течен  1 674  1 171 Butanes, liquefied

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 2 114  1 170 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

 Жици од рафиниран бакар  138  1 026 Copper wire of refined copper

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, не намотани

 1 334  905 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils

Нелегирано, сурово железо до 0.5% по маса фосфор  1 228  652 Non-alloyed pig iron containing by weight 0.50% or less of 
phosphorus

Фотоосетливи проводнички елементи, диоди за 
емитирање на светлина

 26  579 Photosensitive semi-conductor devices; light emitting 
diodes

Јаглени електроди, четкички и слично за електрична 
намена

 119  548 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery 
carbons and other carbon articles, with or without metal, 
of a kind used for electrical purposes
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Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, само ладно 
валани со широчина од 600мм и повеќе, во макари

 935  537 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-
reduced) of a width of 600mm or more, in coils

Хрватска вкупно  84 833  113 286 Croatia total

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 7 255  7 376 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли,ампули и други 
контејнери,од стакло,за транспорт или пакување 
на стоки, тегли од стакло за конзервирање, затки, 
поклопки и други затварачи од стакло

 11 776  6 723 Containers, of glass,of a kind used for the conveyance or 
packing of goods; stoppers and closures,of glass

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 68  4 969 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 534  3 216 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Трансформатори на течен диелектрик  376  3 201 Liquid dielectric transformers

Пченица друга и наполица, во зрно  11 356  2 305 Other wheat (including spelt) and meslin, unmilled

Екстракти, есенции и концентрати на кафе  402  2 270 Extracts, essences and concentrates of coffee and preparations 
with a basis of these products or with a basis of coffee

Супи, чорби и препарати за овие производи  450  2 254 Soups and broths and preparations therefor

Хартија од полуцелулоза за брановит слој, 
непремачкана

 3 786  2 133 Semi-chemical fluting paper, uncoated (corrugating 
medium), in rolls or sheets

Останати производи за исхрана, н.н  483  1 992 Other food preparations, n.e.s

Цигари што содржат тутун  332  1 703 Cigarettes containing tobacco

Останати препарати за сосови и останати сосови, 
зачини

 414  1 696 Other sauces and preparations therefor; mixed condiments 
and mixed seasonings

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

 271  1 637 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Хартија и картон, повеќеслојни, непремачкани  3 107  1 593 Multi-ply paper and paperboard, uncoated, in rolls or 
sheets

Дрво од останати видови, освен иглолисни, 
профилирани по должина, споено

 1 586  1 579 Wood of non-coniferous species (including strips and 
friezes for parquet flooring, not assembled)

Харинги, сардели и големи сардели, немелени  300  1 397 Herrings, sardines, sardinella and brislings or sprats, whole 
or in pieces, but not minced

Јогурт  1 440  1 336 Yogurt

Млеко и павлака со содржина на маснотија над 1% до 
6 % по маса

 2 036  1 322 Milk and cream, of a fat content, by weight, exceeding 1% 
but not exceeding 6%

Уреа и уреа во воден раствор  3 521  1 290 Urea, whether or not in aqueous solution

Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, 
на пулпа или комина, од грозје

 535  1 278 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

Вода (вклучувајќи минерална и газирана) со додаток 
на шеќер или други средства за засладување или 
ароматизација, останати безалкохолни пијалаци, 
неспоменати на друго место

 1 577  1 274 Waters (including mineral waters and aerated waters) 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1000 V

 328  1 263 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1000 V

Средства за премачкување и лакови врз база на 
синтетички полимери, во неводени медиуми

 294  1 220 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified 
natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous 
medium; plastics in solution

Кафе, печено  173  1 160 Coffee, roasted

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати основи, 
опремени со два или повеќе апарати од подгрупа 7724 
или 7725, за електрична контрола или за дистрибуција 
на електрична енергија за напон до 1000 V

 7  1 119 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 7724 or 7725, 
for electric control or the distribution of electicity: for a 
voltage not exceeding 1000V
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Други минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор, 
калиум

 2 729  1 115 Fertilizers, n.e.s., containing the three fertilizing 
elements:nitrogen, phosphorus and potassium

Сирење, топено, освен стругано или во прав, од сите 
видови

 215  1 035 Processed cheese, not grated or powdered

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 441  1 026 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Слатки бисквити, вафли, колачи  332  1 018 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Производи за исхрана на деца од брашно, гриз, скроб, 
без какао, за продажба на мало

 167  963 Food preparations for infant use, put up for retail sale, of 
flour, meal, starch or malt extract (not containing cocoa 
powder

Тутун, целосно или делумно оджилен  173  922 Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

Премачкувачки средства и лакови врз база на 
синтетички полимери, дисперзирани или растворени 
во вода

 1 924  878 Paints and varnishes (incl. Enamels and lacquers) based 
on synthetic polymers or chemically modified natural 
polymers,dispersed or dissolved in an aqueous medium.

Активен квасец и други препарати  902  852 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms,dead (but not including vaccines of heading 
541.63); prepared baking powders.

Производи за исхрана на животни, неспоменати на 
друго место

 807  790 Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Делови на електрични акумулатори  208  761 Parts of electric accumulators

Вклучници и штекери  56  722 Plugs and sockets

Сирење, друго  172  702 Other cheese

Полиетилен примарен, со специфична густина помала 
од 0,94

 424  677 Polyethylene, having a specific gravity of less than 0.94

Останати пекарски производи  212  672 Other bakers' wares

Екстракти на слад, производи за исхрана од брашно, 
гриз, скроб или екстракти од слад

 268  660 Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or 
malt extract

Други производи од алуминиум  118  635 Articles of aluminium, n.e.s.

Други азотни ѓубрива и смеси  2 455  632 Other nitrogenous fertilizers (incl. Mixtures, n.e.s.)

Путер и други маснотии и масла, добиени од млеко  140  620 Butter and other fats and oils derived from milk

Други производи од хартиена маса, хартии и слично  333  592 Other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose 
wadding or webs of cellulose fibres, n.e.s.

Апарати за готвење (шпорети, скари), неелектрични, од 
железо или челик на гас или други, горива

 275  581 Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, 
ranges,cookers, barbecues, braziers, gas-rings) and plate 
warmers,non-electric, of iron or steel

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 1 555  579 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Затки, капсули за шишиња и слично од прости метали  168  540 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps 
and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded 
bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of 
base metal

Печки, шпорети, решоа, скари и слично  148  539 Microwave ovens; other ovens and cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and roasters

Останати производи од шеќер  128  529 Other sugar confectionery

Маргарин, со исклучок на темен  386  528 Margarine (excl. Liquid margarine)

Кутии од брановидна хартија и картон  441  520 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 
paperboard

Други конструкции и делови од конструкции, н.н; од 
железо, челик или алуминиум

 311  512 Other Structures and parts of structures, n.e.s; of iron, 
steel or aluminium
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Чадори и чадори за сонце  76  505 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick 
umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

САД вкупно  17 323  102 599 United States of America total

Авиони и други воздухоплови, механички 
придвижувани (освен хеликоптери), со сопствена 
празна маса над 15 000 кг

 63  15 510 Aeroplanes and other aircraft, mechanically propelled 
(other than helicopters), of an unladen weight exceeding 
15 000 kg

 Исечкана живина и отпадоци, замрзната  10 394  10 541 Poultry cuts and offal, frozen

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 14  4 403 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Антисеруми и други крвни фракции и модифицирани 
имунолошки производи; вакцини за луѓе и животни

 3  3 919 Antisera and other blood fractions and modified 
immunological products; vaccines for human and 
veterinary medicine

Нераспределено  87  3 616 Unclassified

Месо, свинско, замрзнато  1 500  3 501 Meat of swine, frozen

Авиони и други воздухоплови, со празна неоптоварена 
маса над 2 000 кг до 15 000 кг

 4  3 104 Aeroplanes and other aircraft, mechanically propelled 
(other than helicopters), of an unladen weight exceeding 
2000 kg but not exceeding 15 000 kg

Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа

 4  2 341 Other apparatus for transmission or reception of 
voice,images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network(such as a 
local or wide area network)

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  391  2 145 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Други инструменти и апарати за медицина, 
стоматологија, хирургија и ветерина

 19  2 058 Other instruments and appliances for medical,surgical, 
dental or veterinary purpouses

Други производи за игра што се пуштаат со пари или 
жетони

 34  1 760 Other games,coin-or disc-operated(not bowling alley 
equipment)

Шприцеви, игли, катетри, канили и слично  39  1 754 Syringes,needles,catheters,cannulae and the like

Булдожери и англдозери, самоодни  196  1 691 Bulldozers and angledozers

Останати производи за исхрана, н.н  163  1 398 Other food preparations, n.e.s

Делови  3  1 385 Parts

Соединенија со други азотни функции  434  1 317 Compounds with other nitrogen function

Телевизиски камери, дигитални камери и видеокамери 
за снимање

 3  1 238 Television cameras, digital cameras and video camera 
recorders

Други хемиски производи и деривати  30  960 Other chemical products and preparations

Други вештачки делови на тело  1  956 Other artificial parts of the body

Други електродијагностички апарати  2  952 Other electro-diagnostic apparatus (including apparatus 
for functional exploratory examination or for checking 
physiological parameters)

Сложени дијагностички или лабораториски реагенси  13  931 Composite diagnostic or laboratory reagents, n.e.s.

Ортопедски справи и справи за фрактури  1  928 Orthopaedic or fracture appliances

Преносливи машини за автоматска обработка, кои 
не тежат повеќе од 10 кг, кои имаат најмалку една 
централна единица за обработка, тастатура и дисплеј

 6  917 Portable automatic data processing machines, weighing not 
more than 10 kg,consisting of a least a central processing 
unit, a keyboard and a display

Други делови и прибор за моторни возила од групите 
722, 781, 782, 783

 33  869 Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 
722, 781, 782, 783

Бадеми, свежи или суви, лупени и во лушпа  217  829 Almonds

Текстилини ткаенини на друг начин импрегнирани, 
пресвлечени, премачкани

 14  809 Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; 
painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths 
or the like

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 5  726 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale
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Други машини за автоматска обработка на податоци  3  634 Other automatic data processing machines

Машини и апарати за филтрирање и пречистување вода  6  624 Filtering and purifying machinery and apparatus, for liquids 
or gases for filtering and purifying water

Дампери за употреба надвор од патната мрежа  30  618 Dumpers designed for off-highway use

Други мерни и контролни апарати, проектори на 
профили

 1  542 Measuring or checking instruments,appliances and 
machines,n.e.s;profile projectors

Фотографски плочи и план филмови, осетливи на 
светлина, неосветлени

 19  537 Photographic plates and film in the flat, sensitised, 
unexposed,of any material other than paper, paperboard 
or textiles;instant print film in the flat, sensitised, 
unexposed, whether or not in packs

Швајцарија вкупно  8 521  99 370 Switzerland total

Електрична енергија  -  57 911 Electric current

Антисеруми и други крвни фракции и модифицирани 
имунолошки производи; вакцини за луѓе и животни

 1  7 972 Antisera and other blood fractions and modified 
immunological products; vaccines for human and 
veterinary medicine

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 19  4 218 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Други книги, брошури и слично што не се во слободни 
листови

 3  1 840 Other books,brochures and similar printed matter, not in 
single sheets

Електрични мотори со снага до 37.5 W  12  1 480 Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

Ткаенини од полиестерски сечени влакна , маса над 
170г/м² со памук

 123  1 150 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton(other than pile and chenille fabrics) of a weight 
exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Лекови кои содржат други хормони или производи од 
подгрупа 541.5 што се подготвени во измерени дози 
или во облик или пакување за малопродажба

 1  1 113 Medicaments containing hormones or other products of 
heading 5415, but not containing antibiotics or derivatives 
thereof containing other hormones or other products of 
heading retail sale

Патент-затворачи  9  1 028 Slide fasteners

Други плочи ,фолиии слично од пластични маси: Друго  90  872 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, other

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 26  848 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Машини и апарати за филтрирање и пречистување вода  16  821 Filtering and purifying machinery and apparatus, for liquids 
or gases for filtering and purifying water

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 142  794 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  381  684 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Хетероциклични соединенија со некондензиран 
пиридонов прстен во структурата

 0  624 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) 
only,containing an unfused pyridine ring, whether or not 
hydrogenated, in the structure

Ткаенини со содржина 85% и повеќе филаменти од 
полиамиди

 6  554 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
filaments of nylon or other polyamides

Австрија вкупно  35 240  94 235 Austria total

Месо, говедско, со коски, свежо или разладено  3 050  9 155 Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

Други производи за игра што се пуштаат со пари или 
жетони

 119  6 529 Other games,coin-or disc-operated(not bowling alley 
equipment)

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 113  4 196 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Огноотпорни тули, блокови, плочки, керамички 
производи

 1 734  3 290 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic 
constructional goods (other than goods of heading 662.31)
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Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
превслечени, ламинирани со пластични маси

 26  2 475 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated 
with plastics, other than those of heading 657.93

Вода (вклучувајќи минерална и газирана) со додаток 
на шеќер или други средства за засладување или 
ароматизација, останати безалкохолни пијалаци , 
неспоменати на друго место

 1 520  2 384 Waters (including mineral waters and aerated waters) 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

Ткаенини од други синтетички влакна  24  2 345 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres, other than pile and chenille 
fabrics of other synthetic staple fibres

Останати производи за исхрана, н.н  372  2 286 Other food preparations, n.e.s

Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  25  1 800 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Лекови кои содржат антибиотици или нивни 
деривати кои содржат други антибиотици, спакувани 
во измерени дози или во форми или пакувања за 
малопродажба

 45  1 775 Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof 
containing other antibiotics, put up in measured doses or 
in forms or packings for retail sale

Новинарска хартија во ролни и листови  2 830  1 775 Newsprint, in rolls or sheets

Плочи иверки, облагородени  2 419  1 453 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Други уреди за манипулација, дигање, утовар, истовар  119  1 304 Other lifting, handling, loading or unloading machinery

Месо, свинско, замрзнато  412  1 151 Meat of swine, frozen

Монофиламенти од полимери на винилхлорид  369  1 115 Monofilament of plastics of polymers of vinyl chloride

Антисеруми и други крвни фракции и модифицирани 
имунолошки производи; вакцини за луѓе и животни

 1  1 103 Antisera and other blood fractions and modified 
immunological products; vaccines for human and 
veterinary medicine

Други плетени или хеклани материјали, н.н  119  1 013 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Дрво од иглолисни, обработено по должината, со 
дебелина поголема од 6 мм

 2 391  932 Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, 
sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-
jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Лекови кои содржат други хормони или производи од 
подгрупа 541.5 што се подготвени во измерени дози 
или во облик или пакување за малопродажба

 2  841 Medicaments containing hormones or other products of 
heading 5415, but not containing antibiotics or derivatives 
thereof containing other hormones or other products of 
heading retail sale

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема  499  803 Polyethylene, having a specific gravity of 0.94 or more

Други минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор, 
калиум

 1 839  714 Fertilizers, n.e.s., containing the three fertilizing 
elements:nitrogen, phosphorus and potassium

Други предмети за облекување и прибор за облека од 
гума

 1  697 Other articles of apparel and clothing accessories,for all 
purposes,of vulcanized rubber(other than hard rubber)

Други електронски интегрални кола и микросклопови  2  686 Other electronic integrated circuits and microassemblies

Ткаенини од вештачки влакна со помалку од 85 % 
влакна по маса, со други влакна

 11  619 Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres (other than pile and 
chenille fabrics) mixed mainly or solely with fibres other 
than cotton, wool,fine animal hair or man-made filaments

Натоварувачи со предна лопата, самоодни  110  592 Front-end shovel-loaders

Ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна  5  590 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with fibres other than 
cotton, wool
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Хартија и картон што се употребуваат за пишување, 
печатење и останати графички цели, без влакна, 
добиени со механички или хемиско-механички 
постапки или кои од вкупната количина влакна содржат 
до 10% од истите тие влакна

 504  583 Paper and paperboard of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, not containing fibres obtained 
by a mechanical or chemi-mechanical process or of which 
not more than 10% by weight of the total fibre content 
consists of such fibres

Производи за исхрана на деца од брашно, гриз, скроб, 
без какао, за продажба на мало

 53  574 Food preparations for infant use, put up for retail sale, of 
flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa 
powder

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 228  567 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Потпирачи и други елементи за скелиња од железо и 
челик

 117  551 Props and similar equipment for scaffolding, shuttering or 
pit-propping

Друг готов прибор за облека, плетен или хеклан  5  548 Made up clothing accessories,n.e.s.;parts of garments or of 
clothing accessories

Сирење, топено, освен стругано или во прав, од сите 
видови

 110  527 Processed cheese, not grated or powdered

Франција вкупно  15 236  85 034 France total

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  7 167  19 603 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 89  5 804 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Моторни возила за превоз на стока, н.н  871  3 406 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Приемни апарати за телевизија ,со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика

 30  2 764 Reception apparatus for television,whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus

Препарати за коса  585  2 479 Preparations for use on the hair

Останати производи за исхрана, н.н  414  2 330 Other food preparations, n.e.s

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 482  1 358 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Парфеми и тоалетни води  31  1 332 Perfumes and toilet waters

Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

 28  1 086 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Путер и други маснотии и масла, добиени од млеко  169  864 Butter and other fats and oils derived from milk

Ткаенини од сечени синтетички влакна со волна и фино 
влакно

 32  853 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

Ткаенини од сечени синтетички влакна со други влакна  27  776 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with fibres other than cotton (other than pile and chenille 
fabrics) mixed mainly or solely with fibres other than 
cotton, wool

Хербициди, подготвени како за продажба на мало, или 
препарати или производи

 90  728 Weed killers (herbicides), anti-sprouting products and 
plant-growth regulators, put up in forms or packings for 
retail sale or as preparations or articles
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Други мерни и контролни апарати, проектори на 
профили

 3  703 Measuring or checking instruments,appliances and 
machines, n.e.s; profile projectors

Нови надворешни гуми за патнички автомобили  67  696 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars)

Изменувачи на топлина  11  686 Heat exchange units

Електрични апарати за греење простории и почва  90  671 Electric space heating apparatus and electric soil heating 
apparatus

Ткаенини од чешлана волна до 85% влакна по маса, со 
вештачки или синтетички влакна

 15  658 Fabrics, woven, of combed wool or of combed fine animal 
hair, containing less than 85% by weight of wool or fine 
animal hair, mixed mainly or solely with man-made 
filaments or man-made staple fibres

Делови  5  651 Parts

Други плетени или хеклани материјали, н.н  27  604 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Тутун неизжилен  117  603 Tobacco, not stemmed/stripped

Други производи од пластични маси  25  585 Other articles of plastics

Сложени дијагностички или лабораториски реагенси  6  569 Composite diagnostic or laboratory reagents, n.e.s.

Производи за транспорт и пакување стока од пластика, 
н.н; тапи, капаци и други затворачи, од пластика

 96  549 Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s; 
stoppers, lids, caps and other closures,of plastics

Фунгициди, подготвени како за продажба на мало, или 
препарати или производи

 24  544 Fungicides put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles

Ткаенини со содржина 85% или повеќе текстуирани 
полиестерски филаменти 

 17  522 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of 
textured polyester filaments

Полупроводничка средина  3  518 Semiconductor media

Полска вкупно  24 763  69 828 Poland total

Месо, говедско, со коски, свежо или разладено  2 730  8 409 Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

Останати производи за исхрана, н.н  318  5 768 Other food preparations, n.e.s

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, намотани

 6 050  3 876 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  303  3 185 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика

 86  2 471 Reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus

Други континуирани транспортери со лента  511  2 285 Other continuous-action elevators and conveyors, belt type

Легури на алуминиум  822  2 147 Aluminium alloys

Санитарни крпи и тампони, салфетки и пелени за 
бебиња и сл. санитарни предмети од хартија, целулозни 
вата или од листови или лента од целулозни влакна

 259  1 566 Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin 
liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Нови надворешни гуми за патнички автомобили  295  1 562 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars)

Лекови со адринокортикални хормони за 
малопродажба

 5  1 511 Medicaments containing hormones or other products of 
heading 5415, but not containing antibiotics or derivatives 
thereof containing adrenal cortex hormones, put up in 
measured doses or in forms or packings for retail sale

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 252  1 498 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled

Препарати за коса  249  1 393 Preparations for use on the hair

Компир варен и приготвен  1 372  1 223 Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar 
or acetic acid, frozen
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Производи за разубавување и шминкање, заштита од 
сонце, маникир, педикир

 123  1 191 Beauty or make-up preparations for the care of the skin 
(other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations

Монофиламенти од полимери на винилхлорид  517  1 109 Monofilament of which any cross-sectional dimension 
exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether 
or not surface-worked but not otherwise, of plastics of 
polymers of vinyl chloride

Други чоколади и други прехранбени производи што 
содржат какао

 124  849 Other chocolate and food preparations containing cocoa 
n.e.s.

Препарати за хигиена на уста , заби и вилици  82  757 Preparations for oral or dental hygiene, including denture 
fixative pastes and powders

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 376  740 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Маргарин, со исклучок на темен  424  672 Margarine (excl. Liquid margarine)

Апарати за бричење и бричеви, неелектрични  11  619 Razors, non-electric

Нови надворешни гуми за автобуси и камиони  115  616 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses and lorries

Кокс и полукокос, агломериран и неагломериран  1 553  614 Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of 
peat, whether or not agglomerated; retort carbon

Месо и други производи од живина приготвени или 
конзервирани

 262  597 Meat and offal (other than liver) of poultry of heading 
001.4, prepared or preserved, n.e.s.

Ленти или ремени за транспортни цели  143  547 Conveyor belts or belting

Екстракти, есенции и концентрати на кафе  85  516 Extracts, essences and concentrates of coffee and 
preparations with a basis of these products or with a basis 
of coffee

Слатки, бисквити, вафли, колачи  87  510 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Друго приготвено месо и други месни производи  221  502 Other prepared or preserved meat or meat offal (incl. 
Preparations of blood of any animal)

Јаглени електроди, четкички и слично за електрична 
намена

 141  500 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery 
carbons and other carbon articles, with or without metal, 
of a kind used for electrical purposes

Холандија вкупно  17 907  68 691 Netherlands total

Други инструменти и апарати за медицина, 
стоматологија, хирургија и ветерина

 19  3 794 Other instruments and appliances for medical,surgical, 
dental or veterinary purpouses

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или изработени на друг начин, со 
маса до 200г/м², од предива во различни бои

 122  3 071 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton,bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2 of yarns of different 
colours

Семе од зеленчук  10  2 894 Other vegetable seeds

 Исечкана живина и отпадоци, замрзната  2 557  2 114 Poultry cuts and offal, frozen

Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, вештачко 
дишење и слично

 7  1 931 Ozone therapy,oxygen therapy,aerosol therapy,artificial 
respiration or other therapeutic respiration apparatus

Други полиетри  742  1 618 Other polyethers

Друмски влекачи за полуприколки  263  1 571 Road tractors for semi-trailers

Други електродијагностички апарати  0  1 554 Other electro-diagnostic apparatus (including apparatus 
for functional exploratory examination or for checking 
physiological parameters)

Ткаенини од полиестерски сечени влакна , маса над 
170г/м² со памук

 132  1 497 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton(other than pile and chenille fabrics) of a weight 
exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Пожарникарски возила  56  1 440 Fire fighting vehicles
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Путер, маснотии и масло од какао  231  1 372 Cocoa butter, fat or oil

Други ткаенини од памук до 85% памук, маса поголема 
од 200г/м² боени

 53  1 318 Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made 
fibres, bleached, dyed printed or otherwise finished, 
weighing more than 200 g/m2 dyed

Растителни масти и масла и нивни фрекции  860  1 199 Vegetable fats and oils and their fractions

Кутии од небрановидна хартија и картон  226  1 127 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper 
or paperboard

Црева, бабулиња и желудници од животни, освен риби  925  1 105 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), 
whole and pieces thereof

Мешавини од овошни сокови или од сокови од 
зеленчук

 442  1 076 Mixtures of fruit or vegetable juices

Компир, свеж или разладен, освен сладок компир  921  1 029 Potatoes, fresh or chilled (not including sweet potatoes)

Месо, свинско, замрзнато  304  893 Meat of swine, frozen

Ткаенини од други синтетички влакна над 170 г/м² маса, 
со памук

 56  865 Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely 
with cotton (other than pile and chenille fabrics) of a 
weight exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

Производи за исхрана на животни, неспоменати на 
друго место

 620  847 Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Ткаенини со 85% или повеќе лен  59  795 Fabrics, woven, of flax, containing 85% or more by weight 
of flax

Моторни возила за превоз на стока, н.н  370  784 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Сок од портокал  428  724 Orange juice

Други живи растенија  454  689 Other live plants (including their roots), cuttings and 
slips;mushroom spawn

Копчиња, копци и нивни делови  15  659 Press-fasteners,snap-fasteners and press-studs and parts 
therefor, buttons

Какао во прав, без додаток на шеќер  124  639 Cocoa powder not containing added sugar or other 
sweetening matter

Натоварувачи и багери со надградба што ротира, 360 
степени

 401  629 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders with a 
360 degree revolving superstructure

Екстракти на слад, производи за исхрана од брашно, 
гриз, скроб или екстракти од слад

 186  544 Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or 
malt extract

Други тесни ткаенини  16  539 Other woven fabrics

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 1  538 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Сечено цвеќе и цветни пупки за букети и слично  130  530 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets 
or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, 
impregnated or otherwise prepared

Неткаен текстил, импрегниран, пресвлечен  32  526 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered 
or laminated, n.e.s.

Моторни возила за превоз на 10 или повеќе лица, 
вклучувајќИ го и возачот, со мотор со внатрешно 
согорување со палење со помош на комптерија ( дизел 
или полудизел)

 220  520 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, 
including the driver, with compression-ignition internal 
combustion engine (diesel or semi-diesel)

Индонезија вкупно  499 396  61 837 Indonesia total

Руди на никел и концентрати  393 068  44 288 Nickel ores and concentrates

Друг камен јаглен, неагломериран  104 248  10 012 Other coal, not agglomerated

Кафе, непржено, со кофеин  386  761 Coffee, not roasted, not decaffeinated

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа  23  699 Footwear, n.e.s.,with outer soles of leather
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Растителни масти и масла и нивни фрекции  494  622 Vegetable fats and oils and their fractions

Шпанија вкупно  43 447  60 405 Spain total

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, намотани

 14 887  9 005 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  1 657  8 647 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Месо, свинско, замрзнато  1 987  6 612 Meat of swine, frozen

Глазирани керамички плочки за поплочување или 
обложување; глазирани керамички коцки за мозаик, на 
подлога или без подлога

 9 044  4 361 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a 
backing

Тутун целосно или делумно оджилен  562  1 691 Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

Нафтен кокс  8 855  1 262 Petroleum coke

Печатени кола  44  1 218 Printed circuits

Приемни апарати за телевизија ,со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика

 34  1 166 Reception apparatus for television,whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus

Други надворешни гуми со стрелеста или слична шара  83  869 Other pneumatic tyres having a 'herring-bone' or similar 
tread

Парфеми и тоалетни води  24  782 Perfumes and toilet waters

Други кланични производи од свинско месо, замрзнати  547  698 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, 
horses,asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen, of 
swine, frozen

Други антибиотици  9  651 Other antibiotics

Нови надворешни гуми за автобуси и камиони  85  639 Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses and lorries

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 536  631 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Тутун, неизжилен  173  579 Tobacco, not stemmed/stripped

Моторни возила за превоз на 10 или повеќе лица, 
вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно 
согорување, со палење со помош на комптерија (дизел 
или полудизел)

 53  569 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, 
including the driver, with compression-ignition internal 
combustion engine (diesel or semi-diesel)

Алкалоиди на опиум, деривати, соли  1  540 Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof

Бразил вкупно  54 087  60 349 Brazil total

Суров шеќер од шеќерна трска  36 822  21 976 Cane sugar, raw

 Исечкана живина и отпадоци, замрзната  6 667  11 700 Poultry cuts and offal, frozen

Кафе, непржено, со кофеин  3 717  9 060 Coffee, not roasted, not decaffeinated

Месо, говедско, без коски, замрзнато  1 744  4 638 Meat of bovine animals, frozen, boneless

Тутун, целосно или делумно оджилен  515  3 122 Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

 Живина, неисечена, замрзната  782  1 246 Poultry not cut in pieces, frozen

Други кланични производи од говедско месо, 
замрзнати

 673  1 226 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, 
horses,asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen, of 
bovine animals, frozen
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Црева, бабулиња и желудници од животни, освен риби  911  1 115 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), 
whole and pieces thereof

Сок од портокал  629  1 077 Orange juice

Препарати за хигиена на уста, заби и вилици  112  739 Preparations for oral or dental hygiene, including denture 
fixative pastes and powders

Булдожери и англдозери, самоодни  46  593 Bulldozers and angledozers

Чешка вкупно  23 818  51 343 Czech Republic total

Други моторни возила за превоз на лица, н.н  983  8 053 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба

 6 997  8 014 Surface-active, washing or cleaning preparations,n.e.s.,put 
up for retail sale.

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика

 110  3 475 Reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus

Други машини за автоматска обработка на податоци  38  2 080 Other automatic data processing machines

Плоснато-валани производи од железо или нелегиран 
челик, неплатинирани или необложени, не повеќе 
обработувани од топловаланите со широчина од 600мм 
или повеќе, намотани

 2 452  1 592 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils

Плочи иверки, облагородени  2 378  1 290 Particle board and similar board of wood, whether or 
not agglomerated with resins or other organic binding 
substances

Вештачки црева (за кобасичарски производи) од 
белковини или целулоза

 32  855 Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of 
cellulosic materials

Електрични акумулатори  312  838 Electric accumulators (storage batteries).

Делови за машини од подгрупа 728.3  747  795 Parts of the machinery of heading 7283

Машини за офсет-печатење  40  785 Other offset printing machinery

Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа

 4  714 Other apparatus for transmission or reception of 
voice,images or other data,including apparatus for 
communication in a wired or wireless network(such as a 
local or wide area network)

Мостни дигалки на фиксни столбови  47  709 Overhead travelling cranes on fixed support

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема  465  663 Polyethylene, having a specific gravity of 0.94 or more

Хартија за цигари во форма на ливчиња и цевки  239  612 Cigarette paper, cut to size, whether or not in the form of 
booklets or tubes

Млеко и павлака во цврсти форми, со содржина на 
маснотија, до 1.5% по маса

 179  564 Milk, in solid form, of a fat content, by weight, not 
exceeding 1.5%

Електрична енергија  -  547 Electric current

Други трактори со тркала  89  520 Other wheeled tractors

Филипини вкупно  499 915  51 031 Philippines total

Руди на никел и концентрати  499 745  48 964 Nickel ores and concentrates

Босна и Херцеговина вкупно  68 058  49 141 Bosnia and Herzegovina total

Млеко и павлака со содржина на маснотија над 1% до 
6 % по маса

 9 352  7 259 Milk and cream, of a fat content, by weight, exceeding 1% 
but not exceeding 6%

Шипки и прачки од железо или друг легиран или 
нелегиран челик, топло влани, неправилно намотани, 
н.н

 9 416  5 752 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron 
or other alloy and non-alloy steel, n.e.s
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Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по валање

 7 024  4 106 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, containing indentations, ribs, grooves or 
other deformations produced during the rolling process or 
twisted after rolling

Санитарни крпи и тампони, салфетки и пелени за 
бебиња и сл.санитарни предмети од хартија, целулозни 
вата или од листови или лента од целулозни влакна

 673  1 948 Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin 
liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Дрво од иглолисни, обработено по должината, со 
дебелина поголема од 6 мм

 8 595  1 780 Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, 
sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-
jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Други електрични спроводници за напон што не 
надминува 1 000 V

 430  1 690 Other electric conductors,for a voltage not exceeding 1 
000 V

Прачки и профили од алуминиум  336  1 590 Aluminium bars, rods and profiles

Битумен од нафта и останати остатоци од нафта  3 275  1 563 Petroleum bitumen and other residues of petroleum oils 
or of oils obtained from bituminous minerals; bituminous 
mixtures

Тоалетна хартија ,сечена, во ролни и листови  975  1 522 Toilet paper, cut to size, in rolls or in sheets

Сапуни и органски површински активни производи  676  1 380 Soap and organic surface-active products and preparations, 
in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and 
paper,wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated 
or covered with soap or detergent, for toilet use (incl. 
medicated products)

Слатки, бисквити, вафли, колачи  856  1 267 Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Кокс и полукокос, агломериран и неагломериран  3 742  1 234 Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of 
peat, whether or not agglomerated; retort carbon

Чист натриумхлорид и сол (сол за јадење и 
денатурирана) во воден раствор или не, морска вода

 6 744  1 107 Sodium chloride, pure, and common salt (including table 
salt and denatured salt), whether or not in aqueous 
solution; sea water

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или во 
форми или пакувања за малопродажба

 28  1 092 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms 
or packings for retail sale

Месо и други производи од живина приготвени или 
конзервирани

 267  992 Meat and offal (other than liver) of poultry of heading 
001.4, prepared or preserved, n.e.s.

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла се 
основните состојки на овие производи, освен отпадоци 
од масла

 676  881 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude) and preparations n.e.s., containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

Марамчиња, ливчиња за симнување шминка, крпи и 
слично, облека од хартија

 381  730 Handkerchiefs, cleansing tissues, towels, serviettes, 
tablecloths,bed sheets and other paper linen; paper 
garments and clothing accessories

Потпирачи и други елементи за скелиња од железо и 
челик

 615  699 Props and similar equipment for scaffolding, shuttering or 
pit-propping

Останати прехранбени производи што содржат какао, 
во блокови, полнети или неполнети

 183  550 Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs 
or bars, whether or not filled
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Вкупно 3 287 338 3 351 429 Total

Фероникел, вкупно  67 384  280 783 Ferro-nickel, total

Кина  21 663  85 453 China

Италија  17 355  76 909 Italy

Шпанија  10 336  43 571 Spain

Белгија  9 807  41 319 Belgium

Германија  7 047  29 242 Germany

Индија  676  2 305 India

Тајван  246  1 152 Taiwan

Велика Британија  255  833 United Kingdom

Катализатори на носачи со благородни метали или 
соединенија на благородни метали како активна 
супстанција, вкупно

 1 590  218 430 Supported catalysts with precious metal or precious metal 
compounds as the active substance total

Германија  1 457  204 619 Germany

Велика Британија  133  13 810 United Kingdom

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла 
се основните состојки на овие производи, освен 
отпадоци од масла, вкупно

 295 133  210 301 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals (other than crude) and preparations n.e.s., 
containing by weight 70% or more of petroleum oils or of 
oils obtained from bituminous minerals, these oils being 
the basic constituents of the preparations, other than 
waste oils, total

Косово1)  287 878  204 387 Kosovo1)

Албанија  2 639  1 545 Albania

Србија  1 686  1 352 Serbia

Швајцарија  666  689 Switzerland

Велика Британија  318  328 United Kingdom

Романија  292  312 Romania

Словенија  269  264 Slovenia

Чешка  232  241 Czech Republic

Турција  226  226 Turkey

Германија  169  175 Germany

Австрија  158  155 Austria

Египет  103  106 Egypt

САД  83  86 United States of America

Холандија  63  67 Netherlands

Италија  66  65 Italy

Бугарија  57  59 Bulgaria

Обединети Арапски Емирати  49  50 United Arab Emirates

Хрватска  46  50 Croatia

Шпанија  43  46 Spain

Унгарија  20  21 Hungary

Полска  12  14 Poland

Ерменија  10  10 Armenia

Израел  9  9 Israel

Франција  9  9 France

Грција  9  7 Greece

Русија  7  7 Russian Federation

Црна Гора  3  6 Montenegro
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Украина  3  3 Ukraine

Туркменистан  3  3 Turkmenistan

Босна и Херцеговина  1  3 Bosnia and Herzegovina

Литванија  2  2 Lithuania

Сан Марино  1  1 San Marino

Канада  0  0 Canada

Белгија  0  0 Belgium

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите со 
широчина од 600мм или повеќе, ненамотани, вкупно

 318 042  173 828 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, not in coils, total

Хрватска  61 940  33 369 Croatia

Италија  47 207  23 612 Italy

Шпанија  41 447  22 049 Spain

Португалија  32 335  16 723 Portugal

Србија  23 451  16 616 Serbia

Турција  18 956  9 351 Turkey

Холандија  16 380  8 675 Netherlands

Бугарија  11 037  8 135 Bulgaria

Велика Британија  15 007  7 869 United Kingdom

Полска  13 713  6 888 Poland

Грција  6 443  3 311 Greece

Германија  5 111  2 545 Germany

Словачка  4 415  2 391 Slovak Republic

Словенија  3 365  2 255 Slovenia

Романија  4 238  2 208 Romania

Чешка  2 784  1 347 Czech Republic

Албанија  1 586  1 085 Albania

Франција  1 314  830 France

Косово1)  1 202  802 Kosovo1)

Босна и Херцеговина  1 194  786 Bosnia and Herzegovina

Црна Гора  894  775 Montenegro

Данска  1 517  725 Denmark

Панама  982  514 Panama

Тунис  840  469 Tunisia

Австрија  387  301 Austria

Унгарија  279  188 Hungary

Филипини  21  10 Philippines

Тутун неизжилен, вкупно  16 566  95 223 Tobacco, not stemmed/stripped, total

Белгија  4 421  29 067 Belgium

Грција  5 129  24 745 Greece

Бугарија  3 795  22 752 Bulgaria

САД  755  4 483 United States of America

Хрватска  748  4 256 Croatia

Германија  371  2 788 Germany

Босна и Херцеговина  651  2 729 Bosnia and Herzegovina
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Португалија  201  1 722 Portugal

Бразил  168  930 Brazil

Романија  55  476 Romania

Србија  70  340 Serbia

Полска  69  239 Poland

Чешка  20  172 Czech Republic

Црна Гора  48  163 Montenegro

Азербејџан  32  135 Azerbaijan

Русија  13  117 Russian Federation

Еквадор  13  87 Ecuador

Египет  5  16 Egypt

Јапонија  1  4 Japan

Индија  0  3 India

 Женски блузи, кошули и кошули-блузи, неплетени или 
нехеклани, вкупно

 3 100  94 790 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not 
knitted or crocheted, total

Германија  1 288  56 921 Germany

Грција  1 275  17 292 Greece

Холандија  172  6 705 Netherlands

Бугарија  180  5 314 Bulgaria

Италија  47  3 212 Italy

Белгија  18  778 Belgium

Швајцарија  22  626 Switzerland

Франција  8  601 France

Австрија  10  546 Austria

Турција  10  541 Turkey

Хрватска  13  463 Croatia

Велика Британија  17  343 United Kingdom

Босна и Херцеговина  9  291 Bosnia and Herzegovina

Полска  3  240 Poland

САД  4  182 United States of America

Романија  4  110 Romania

Шведска  4  99 Sweden

Чешка  2  98 Czech Republic

Данска  3  98 Denmark

Србија  3  74 Serbia

Косово1)  5  56 Kosovo1)

Црна Гора  2  48 Montenegro

Лихтенштајн  1  39 Liechtenstein

Словенија  1  37 Slovenia

Хонг Конг  0  22 Hong Kong

Шпанија  0  15 Spain

Јапонија  0  13 Japan

Обединети Арапски Емирати  0  7 United Arab Emirates

Сингапур  0  6 Singapore

Тајван  0  5 Taiwan

Австралија  0  4 Australia
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Ирска  0  2 Ireland

Кувајт  0  1 Kuwait

Албанија  0  0 Albania

Норвешка  0  0 Norway

Машки кошули од памук, неплетени или нехеклани, 
вкупно

 2 395  81 842 Men's or boys' shirts of cotton, not knitted or crocheted, 
total

Германија  1 779  57 969 Germany

Холандија  249  9 586 Netherlands

Грција  85  2 758 Greece

Данска  81  2 643 Denmark

Белгија  49  2 131 Belgium

Швајцарија  38  1 609 Switzerland

Велика Британија  30  1 545 United Kingdom

Италија  28  1 374 Italy

САД  19  1 106 United States of America

Хрватска  8  289 Croatia

Австрија  10  232 Austria

Канада  3  160 Canada

Словенија  5  137 Slovenia

Грузија  2  106 Georgia

Косово1)  3  54 Kosovo1)

Србија  1  40 Serbia

Словачка  2  26 Slovak Republic

Чешка  0  23 Czech Republic

Босна и Херцеговина  1  21 Bosnia and Herzegovina

Австралија  0  19 Australia

Нигерија  2  7 Nigeria

Гвинеја  0  4 Guinea

Шведска  0  2 Sweden

Црна Гора  0  1 Montenegro

Руди на олово и концентрати, вкупно  55 482  68 450 Lead ores and concentrates, total

Бугарија  43 429  57 272 Bulgaria

Велика Британија  7 653  7 874 United Kingdom

Германија  2 078  3 103 Germany

Србија  136  87 Serbia

Виетнам  1 912  86 Vietnam

Кина  119  13 China

Турција  88  13 Turkey

Брунеи  68  3 Brunei

Женски панталони, работни комбинезони, доколенки 
и шорцеви, неплетени или нехеклани, вкупно

 2 506  63 195 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, not knitted or crocheted, total

Германија  1 807  47 022 Germany

Велика Британија  193  4 595 United Kingdom

Холандија  184  3 919 Netherlands

Италија  80  3 182 Italy

Грција  156  2 299 Greece
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Австрија  34  777 Austria

Шведска  14  369 Sweden

Франција  6  253 France

Швајцарија  4  173 Switzerland

Босна и Херцеговина  5  160 Bosnia and Herzegovina

Хрватска  7  123 Croatia

Полска  3  68 Poland

САД  1  40 United States of America

Србија  2  38 Serbia

Црна Гора  1  37 Montenegro

Чешка  1  37 Czech Republic

Косово1)  5  33 Kosovo1)

Бугарија  2  30 Bulgaria

Шпанија  0  18 Spain

Словенија  1  15 Slovenia

Турција  0  4 Turkey

Австралија  0  2 Australia

Ирска  0  1 Ireland

Литванија  0  0 Lithuania

Луксембург  0  0 Luxembourg

Норвешка  0  0 Norway

Други заварени цевки што не се со кружен попречен 
пресек, вкупно

 80 172  60 294 Other tubes and pipes, welded, of non-circular cross-
section, total

Србија  19 181  14 482 Serbia

Хрватска  9 140  7 083 Croatia

Босна и Херцеговина  8 223  6 179 Bosnia and Herzegovina

Бугарија  7 953  5 851 Bulgaria

Словенија  7 240  5 415 Slovenia

Германија  5 851  4 766 Germany

Косово1)  4 423  3 046 Kosovo1)

Холандија  2 896  2 127 Netherlands

Црна Гора  2 543  1 939 Montenegro

Романија  2 349  1 791 Romania

Белгија  1 768  1 339 Belgium

Грција  1 894  1 266 Greece

Албанија  1 601  970 Albania

Унгарија  1 144  854 Hungary

Италија  562  599 Italy

Словачка  681  537 Slovak Republic

Чешка  682  500 Czech Republic

Литванија  652  496 Lithuania

Австрија  627  462 Austria

Латвија  237  183 Latvia

Полска  216  160 Poland

Данска  96  75 Denmark

Франција  57  56 France
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Кипар  91  55 Cyprus

Швајцарија  47  51 Switzerland

Белорусија  20  14 Belarus

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози или 
во форми или пакувања за малопродажба, вкупно

 1 164  56 794 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in 
forms or packings for retail sale, total

Србија  237  13 750 Serbia

Босна и Херцеговина  204  11 457 Bosnia and Herzegovina

Русија  133  10 240 Russian Federation

Хрватска  176  5 562 Croatia

Албанија  114  5 088 Albania

Косово1)  128  4 426 Kosovo1)

Црна Гора  35  2 064 Montenegro

Словенија  88  1 515 Slovenia

Украина  18  1 217 Ukraine

Бугарија  18  1 132 Bulgaria

Романија  2  140 Romania

Ерменија  3  121 Armenia

Туркменистан  4  60 Turkmenistan

Азербејџан  1  13 Azerbaijan

Хонг Конг  0  4 Hong Kong

Швајцарија  0  3 Switzerland

Германија  0  0 Germany

Нигерија  0  0 Nigeria

Грузија  0  0 Georgia

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, премачкани, лакирани или обложени со 
пластична маса, со широчина 600мм и поголема, 
вкупно

 47 534  50 760 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, 
varnished or coated with plastics, of a width of 600mm or 
more, total

Романија  16 299  18 797 Romania

Србија  12 473  13 280 Serbia

Грција  5 891  6 289 Greece

Косово1)  4 732  4 857 Kosovo1)

Бугарија  2 669  2 811 Bulgaria

Хрватска  1 984  2 065 Croatia

Босна и Херцеговина  1 082  1 200 Bosnia and Herzegovina

Турција  2 080  1 095 Turkey

Словенија  131  147 Slovenia

Албанија  128  144 Albania

Црна Гора  49  53 Montenegro

Гвинеја  16  22 Guinea

Швајцарија  0  1 Switzerland

Плоснати валани производи од железо или нелегиран 
челик, обложени со цинк, на друг начин обложени, со 
широчина 600мм и поголема, вкупно

 63 615  50 674 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or 
coated with zinc, otherwise plated or coated, of a width 
of 600mm or more, total

Бугарија  24 931  20 075 Bulgaria

Грција  18 127  14 715 Greece

Србија  8 756  7 514 Serbia
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Косово1)  6 329  5 152 Kosovo1)

Турција  3 648  1 723 Turkey

Хрватска  718  586 Croatia

Босна и Херцеговина  396  354 Bosnia and Herzegovina

Луксембург  392  278 Luxembourg

Словенија  283  249 Slovenia

Романија  24  21 Romania

Германија  6  5 Germany

Албанија  4  2 Albania

Машки панталони, работни комбинезони, шорцеви и 
доколенки, вкупно

 1 918  49 835 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches 
and shorts, not knitted or crocheted, total

Германија  1 159  32 529 Germany

Австрија  128  4 952 Austria

Италија  164  3 317 Italy

Холандија  190  2 964 Netherlands

Швајцарија  114  2 551 Switzerland

Грција  95  1 556 Greece

Словенија  6  1 203 Slovenia

Велика Британија  38  345 United Kingdom

Хрватска  13  168 Croatia

Данска  2  63 Denmark

Словачка  3  44 Slovak Republic

Франција  2  35 France

Чешка  1  26 Czech Republic

Косово1)  1  23 Kosovo1)

Ирска  1  13 Ireland

Унгарија  1  12 Hungary

Шведска  0  9 Sweden

Србија  0  8 Serbia

Белгија  0  6 Belgium

Гвинеја  0  6 Guinea

Албанија  0  3 Albania

Чад  0  2 Chad

САД  0  1 United States of America

Црна Гора  0  1 Montenegro

Вино од свежо грозје, (освен пенливо вино); шира со 
спречена ферментација со додавање алкохол, вкупно

 70 016  49 424 Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape 
must with fermentation prevented or arrested by the 
addition of alcohol, total

Србија  25 945  19 948 Serbia

Германија  27 069  12 265 Germany

Хрватска  7 930  9 139 Croatia

Чешка  2 439  1 394 Czech Republic

САД  1 488  1 041 United States of America

Босна и Херцеговина  422  933 Bosnia and Herzegovina

Словенија  717  756 Slovenia

Црна Гора  264  457 Montenegro

Словачка  567  378 Slovak Republic
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Полска  195  362 Poland

Русија  268  329 Russian Federation

Бугарија  844  293 Bulgaria

Кина  276  291 China

Косово1)  89  259 Kosovo1)

Франција  390  246 France

Албанија  98  212 Albania

Јапонија  285  188 Japan

Холандија  68  170 Netherlands

Канада  196  151 Canada

Швајцарија  35  118 Switzerland

Украина  228  115 Ukraine

Литванија  29  81 Lithuania

Австрија  18  44 Austria

Данска  16  43 Denmark

Хонг Конг  6  40 Hong Kong

Норвешка  11  38 Norway

Австралија  9  36 Australia

Белгија  11  36 Belgium

Молдавија  93  31 Moldova

Шведска  6  19 Sweden

Велика Британија  2  6 United Kingdom

Грција  0  4 Greece

Нигерија  0  2 Nigeria

Италија  0  0 Italy

Исланд  0  0 Iceland

Руди на бакар и концентрати, вкупно  41 136  48 929 Copper ores and concentrates, total

Бугарија  41 136  48 929 Bulgaria

Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко 
управување), пултови, ормани и останати основи, 
опремени со два или повеќе апарати од подгрупа 7724 
или 7725, за електрична контрола или за дистрибуција 
на електрична енергија за напон до 1000 V, вкупно

 325  46 289 Boards, panels (including numerical control panels) 
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 7724 or 7725, 
for electric control or the distribution of electicity: for a 
voltage not exceeding 1000V, total

Словачка  168  24 157 Slovak Republic

Германија  99  18 697 Germany

Јужна Кореја  15  1 743 Korea, Republic of

Кина  15  1 266 China

Србија  18  75 Serbia

Косово1)  5  67 Kosovo1)

Франција  1  62 France

Грција  1  58 Greece

Бразил  1  55 Brazil

Северна Кореја  0  30 Korea, Democratic People's Republic of

Црна Гора  0  22 Montenegro

Хонг Конг  0  8 Hong Kong

Албанија  0  8 Albania

Словенија  0  7 Slovenia
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Италија  0  5 Italy

Австралија  0  5 Australia

Белгија  0  4 Belgium

Тајван  0  4 Taiwan

Шпанија  0  3 Spain

Холандија  0  3 Netherlands

Босна и Херцеговина  1  3 Bosnia and Herzegovina

Екваторијална Гвинеја  0  2 Equatorial Guinea

Бугарија  0  1 Bulgaria

Израел  0  1 Israel

Аргентина  0  1 Argentina

Австрија  0  1 Austria

Ирска  0  0 Ireland

Јапонија  0  0 Japan

Унгарија  0  0 Hungary

Тајланд  0  0 Thailand

Полска  0  0 Poland

Шведска  0  0 Sweden

Феросиликоманган, вкупно  31 344  41 710 Ferro-silico-manganese, total

Украина  10 707  15 514 Ukraine

Романија  4 697  6 528 Romania

Австрија  2 513  3 422 Austria

Турција  2 888  3 352 Turkey

Грција  1 756  2 411 Greece

Германија  1 805  2 398 Germany

Шпанија  1 857  2 212 Spain

Италија  1 466  1 563 Italy

Холандија  826  902 Netherlands

Чешка  751  809 Czech Republic

Словенија  610  753 Slovenia

Бугарија  540  729 Bulgaria

Јапонија  514  543 Japan

Белгија  183  244 Belgium

Мароко  171  236 Morocco

Црна Гора  48  69 Montenegro

Србија  12  25 Serbia

 Женски јакни и блејзери, вкупно  812  37 576 Women's or girls' jackets and blazers, not knitted or 
crocheted, total

Германија  417  21 935 Germany

Холандија  174  6 146 Netherlands

Италија  44  2 849 Italy

Велика Британија  73  2 262 United Kingdom

Грција  47  1 543 Greece

Франција  24  1 109 France

Турција  5  322 Turkey

САД  4  255 United States of America
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Бугарија  5  252 Bulgaria

Австрија  5  203 Austria

Швајцарија  4  188 Switzerland

Хрватска  3  159 Croatia

Босна и Херцеговина  3  156 Bosnia and Herzegovina

Чешка  1  58 Czech Republic

Србија  2  49 Serbia

Косово1)  1  26 Kosovo1)

Црна Гора  0  25 Montenegro

Полска  0  12 Poland

Шпанија  0  9 Spain

Словенија  0  8 Slovenia

Данска  0  4 Denmark

Ирска  0  2 Ireland

Австралија  0  2 Australia

Саудиска Арабија  0  1 Saudi Arabia

Јапонија  0  1 Japan

Литванија  0  0 Lithuania

Норвешка  0  0 Norway

Руди на цинк и концентрати, вкупно  60 369  36 014 Zinc ores and concentrates, total

Бугарија  57 921  34 848 Bulgaria

Велика Британија  1 683  845 United Kingdom

Кина  695  287 China

Турција  70  35 Turkey

Машки јакни и блејзери, вкупно  902  35 121 Men's or boy's jackets and blazers, not knitted or 
crocheted, total

Германија  484  19 596 Germany

Австрија  110  7 690 Austria

Швајцарија  80  2 483 Switzerland

Холандија  92  2 091 Netherlands

Полска  34  1 275 Poland

Велика Британија  68  1 018 United Kingdom

Италија  13  347 Italy

Данска  4  196 Denmark

Грција  4  113 Greece

Чешка  2  108 Czech Republic

Хрватска  8  107 Croatia

Франција  1  20 France

Словенија  0  20 Slovenia

Косово1)  1  18 Kosovo1)

Словачка  1  14 Slovak Republic

САД  0  8 United States of America

Ирска  0  5 Ireland

Шведска  0  3 Sweden

Белгија  0  3 Belgium

Србија  0  2 Serbia
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Албанија  0  2 Albania

Кувајт  0  1 Kuwait

Бугарија  0  0 Bulgaria

Црна Гора  0  0 Montenegro

Обувки, н.н, со ѓон од природна кожа, вкупно  1 942  34 239 Footwear, n.e.s., with outer soles of leather, total

Италија  1 610  25 933 Italy

Германија  146  3 587 Germany

Романија  90  1 839 Romania

Шведска  36  1 156 Sweden

Србија  32  866 Serbia

Хрватска  10  370 Croatia

Босна и Херцеговина  4  164 Bosnia and Herzegovina

Косово1)  4  121 Kosovo1)

Бугарија  7  91 Bulgaria

Црна Гора  2  63 Montenegro

Албанија  0  22 Albania

Канада  0  8 Canada

Австралија  0  7 Australia

Унгарија  0  6 Hungary

Словенија  0  4 Slovenia

Шпанија  0  1 Spain

Електрична енергија, вкупно  -  33 926 Electric current, total

Словенија  -  24 506 Slovenia

Србија  -  3 892 Serbia

Грција  -  3 478 Greece

Чешка  -  1 647 Czech Republic

Швајцарија  -  403 Switzerland

Останати пекарски производи, вкупно  14 447  31 694 Other bakers' wares, total

Косово1)  2 814  6 049 Kosovo1)

Хрватска  2 007  5 532 Croatia

Босна и Херцеговина  2 022  4 796 Bosnia and Herzegovina

Србија  1 463  3 638 Serbia

Романија  1 614  2 905 Romania

Грција  784  1 388 Greece

Турција  854  1 213 Turkey

Албанија  746  1 121 Albania

Словенија  264  808 Slovenia

Црна Гора  272  724 Montenegro

Бугарија  260  616 Bulgaria

Словачка  171  383 Slovak Republic

Австралија  109  310 Australia

Азербејџан  158  266 Azerbaijan

Израел  126  231 Israel

Шведска  75  205 Sweden

Алжир  129  195 Algeria

Чешка  95  194 Czech Republic

САД  56  163 United States of America
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Т-15: Извоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-15: Export of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Канада  67  159 Canada

Германија  40  102 Germany

Холандија  52  94 Netherlands

Швајцарија  33  88 Switzerland

Кипар  38  79 Cyprus

Австрија  16  72 Austria

Ирак  42  68 Iraq

Франција  23  67 France

Унгарија  28  57 Hungary

Белгија  18  46 Belgium

Либија  19  29 Libya

Обединети Арапски Емирати  13  27 United Arab Emirates

Португалија  11  18 Portugal

Велика Британија  6  17 United Kingdom

Мароко  9  13 Morocco

Саудиска Арабија  4  9 Saudi Arabia

Либан  7  8 Lebanon

Италија  1  3 Italy

Нов Зеланд  0  0 New Zealand

Гана  0  0 Ghana

Маици, поткошули и други елеци, плетени или 
хеклани, вкупно

 1 518  28 917 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, 
total

Германија  722  13 817 Germany

Грција  645  10 383 Greece

Италија  99  3 584 Italy

Шведска  8  265 Sweden

Франција  13  204 France

Хрватска  10  193 Croatia

Бугарија  7  152 Bulgaria

Словенија  5  106 Slovenia

Косово1)  3  68 Kosovo1)

Австрија  2  64 Austria

Србија  1  23 Serbia

Холандија  1  18 Netherlands

Унгарија  1  11 Hungary

Албанија  0  8 Albania

Шпанија  0  7 Spain

Црна Гора  1  6 Montenegro

Швајцарија  0  4 Switzerland

Либерија  0  3 Liberia

Обединети Арапски Емирати  0  2 United Arab Emirates

Луксембург  0  0 Luxembourg

Босна и Херцеговина  0  0 Bosnia and Herzegovina

Романија  0  0 Romania

Гана  0  0 Ghana

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Вкупно 5 748 184 5 474 485 Total

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали, сурови, вкупно

 852 361  527 787 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, crude, total

Русија  774 555  476 207 Russian Federation

Грција  77 806  51 580 Greece

Други моторни возила за превоз на лица, н.н, вкупно  73 718  239 477 Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s., total

Германија  48 224  134 655 Germany

Франција  7 167  19 603 France

Јужна Кореја  3 054  13 170 Korea, Republic of

Јапонија  2 130  10 232 Japan

Шпанија  1 657  8 647 Spain

Италија  4 591  8 572 Italy

Турција  744  8 087 Turkey

Чешка  983  8 053 Czech Republic

Велика Британија  1 119  6 796 United Kingdom

Словачка  347  3 423 Slovak Republic

Полска  303  3 185 Poland

Белгија  236  2 264 Belgium

Романија  291  2 236 Romania

САД  391  2 145 United States of America

Индија  163  1 236 India

Јужна Африка  81  991 South Africa

Бугарија  518  918 Bulgaria

Шведска  300  890 Sweden

Иран  78  701 Iran

Швајцарија  381  684 Switzerland

Унгарија  61  605 Hungary

Словенија  328  580 Slovenia

Русија  115  538 Russian Federation

Австрија  178  498 Austria

Кина  33  266 China

Холандија  90  220 Netherlands

Северна Кореја  109  154 Korea, Democratic People's Republic of

Србија  8  42 Serbia

Мексико  4  37 Mexico

Канада  3  9 Canada

Хрватска  5  8 Croatia

Малезија  9  7 Malaysia

Босна и Херцеговина  2  4 Bosnia and Herzegovina

Црна Гора  1  4 Montenegro

Грција  1  3 Greece

Сан Марино  3  3 San Marino

Грузија  2  3 Georgia

Реунион  2  2 Reunion

Финска  2  2 Finland

Косово1)  1  2 Kosovo1)
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Еквадор  1  2 Ecuador

Андора  1  1 Andorra

Сиера Леоне  1  1 Sierra Leone

Австралија  0  1 Australia

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни 
минерали (освен сурови) и преработки н.н, со 
содржина > од 70% на нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, ако овие масла 
се основните состојки на овие производи, освен 
отпадоци од масла, вкупно

 239 285  188 438 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals (other than crude) and preparations n.e.s., 
containing by weight 70% or more of petroleum oils or of 
oils obtained from bituminous minerals, these oils being 
the basic constituents of the preparations, other than 
waste oils, total

Грција  129 938  96 843 Greece

Бугарија  83 828  62 117 Bulgaria

Израел  8 951  6 808 Israel

Италија  6 075  5 643 Italy

Турција  2 954  2 824 Turkey

Белгија  742  2 047 Belgium

Германија  585  1 927 Germany

Србија  1 092  1 448 Serbia

Франција  482  1 358 France

Словачка  668  1 096 Slovak Republic

Хрватска  441  1 026 Croatia

Босна и Херцеговина  676  881 Bosnia and Herzegovina

Шпанија  536  631 Spain

Австрија  228  567 Austria

Словенија  283  561 Slovenia

Романија  383  544 Romania

Холандија  147  490 Netherlands

Иран  790  464 Iran

САД  96  233 United States of America

Полска  81  173 Poland

Швајцарија  43  136 Switzerland

Русија  79  112 Russian Federation

Јапонија  24  107 Japan

Унгарија  40  91 Hungary

Велика Британија  29  84 United Kingdom

Чешка  23  46 Czech Republic

Шведска  6  43 Sweden

Литванија  22  39 Lithuania

Австралија  2  29 Australia

Албанија  18  22 Albania

Украина  12  20 Ukraine

Индија  6  9 India

Данска  3  7 Denmark

Канада  0  5 Canada

Кина  4  4 China

Јужна Кореја  0  1 Korea, Republic of

Северна Кореја  0  0 Korea, Democratic People's Republic of
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Ирска  0  0 Ireland

Тајван  0  0 Taiwan

Куба  0  0 Cuba

Плоснато-валани производи од железо или 
нелегиран челик, неплатинирани или необложени, 
необработувани повеќе од топловаланите со 
широчина од 600мм или повеќе, намотани, вкупно

 285 272  173 308 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, 
plated or coated, not further worked than hot-rolled of a 
width of 600mm or more, in coils, total

Романија  137 651  82 486 Romania

Украина  80 964  49 090 Ukraine

Србија  34 551  21 807 Serbia

Шпанија  14 887  9 005 Spain

Полска  6 050  3 876 Poland

Либија  4 538  2 488 Libya

Русија  2 627  1 633 Russian Federation

Чешка  2 452  1 592 Czech Republic

Унгарија  431  422 Hungary

Грција  555  405 Greece

Австрија  185  221 Austria

Швајцарија  199  133 Switzerland

Турција  74  52 Turkey

Италија  45  39 Italy

Германија  26  33 Germany

Бугарија  37  26 Bulgaria

Благородни метали во колоидна состојба; 
соединенија, органски или неоргански, од благородни 
метали, хемиски дефинирани или недефинирани; 
амалгами од благородни метали, вкупно

 3  116 475 Colloidal precious metals; compounds, inorganic or 
organic, of precious metals, whether or not chemically 
defined; amalgams of precious metals, total

Велика Британија  3  116 249 United Kingdom

Германија  0  194 Germany

Србија  0  31 Serbia

САД  0  0 United States of America

Хрватска  0  0 Croatia

Шпанија  0  0 Spain

Електрична енергија, вкупно  -  115 681 Electric current, total

Швајцарија  -  57 911 Switzerland

Србија  -  31 332 Serbia

Словенија  -  21 137 Slovenia

Бугарија  -  4 753 Bulgaria

Чешка  -  547 Czech Republic

Грција  -  1 Greece

Руди на никел и концентрати, вкупно 1 210 300  110 177 Nickel ores and concentrates, total

Филипини  499 745  48 964 Philippines

Индонезија  393 068  44 288 Indonesia

Турција  152 828  12 203 Turkey

Албанија  144 599  4 035 Albania

Грција  20 060  687 Greece

Платина и легури од платина, необработена или во 
прав, вкупно

 2  97 444 Platinum and platinum alloys, unwrought or in powder 
form, total

Велика Британија  2  97 444 United Kingdom
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Други отпадоци и остатоци од железо, неспоменати на 
друго место, вкупно

 269 654  68 702 Ferrous waste and scrap, n.e.s., total

Бугарија  166 360  42 915 Bulgaria

Србија  101 963  25 400 Serbia

Косово1)  1 299  377 Kosovo1)

Грција  25  8 Greece

Босна и Херцеговина  7  2 Bosnia and Herzegovina

Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози, или 
во форми или пакувања за малопродажба, вкупно

 2 645  67 318 Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in 
forms or packings for retail sale, total

Словенија  283  18 734 Slovenia

Германија  286  7 793 Germany

Србија  1 563  6 085 Serbia

Франција  89  5 804 France

Хрватска  68  4 969 Croatia

САД  14  4 403 United States of America

Швајцарија  19  4 218 Switzerland

Велика Британија  11  1 745 United Kingdom

Турција  88  1 742 Turkey

Ирска  70  1 556 Ireland

Италија  33  1 305 Italy

Босна и Херцеговина  28  1 092 Bosnia and Herzegovina

Романија  4  811 Romania

Белгија  5  788 Belgium

Индија  7  761 India

Грција  11  675 Greece

Холандија  1  538 Netherlands

Кипар  4  522 Cyprus

Канада  0  519 Canada

Полска  4  436 Poland

Австрија  17  368 Austria

Данска  1  346 Denmark

Шпанија  1  287 Spain

Мексико  0  277 Mexico

Шведска  1  253 Sweden

Финска  0  234 Finland

Бугарија  9  219 Bulgaria

Бразил  1  148 Brazil

Австралија  0  123 Australia

Црна Гора  17  80 Montenegro

Унгарија  5  77 Hungary

Кина  1  69 China

Малта  0  46 Malta

Порто Рико  0  42 Puerto Rico

Русија  2  42 Russian Federation

Словачка  0  42 Slovak Republic

Португалија  0  32 Portugal
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Бангладеш  0  28 Bangladesh

Сингапур  0  25 Singapore

Јужна Кореја  0  19 Korea, Rep.

Израел  0  17 Israel

Косово1)  1  15 Kosovo1)

Чиле  0  15 Chile

Албанија  0  13 Albania

Јапонија  0  6 Japan

Исланд  0  1 Iceland

Габон  0  0 Gabon

Телефонски апарати вклучувајќи и телефони за 
целуларни мрежи или за други безжични мрежи, 
вкупно

 181  44 198 Telephone sets, including telephones for cellular networks 
or for other wireless networks, total

Кина  123  26 980 China

Романија  24  5 177 Romania

Јужна Кореја  12  3 830 Korea, Republic of

Унгарија  6  2 892 Hungary

Финска  3  1 572 Finland

Тајван  2  1 436 Taiwan

Канада  2  830 Canada

Индија  5  717 India

Бугарија  0  139 Bulgaria

Австрија  0  102 Austria

Германија  1  88 Germany

Обединети Арапски Емирати  1  73 United Arab Emirates

Велика Британија  0  51 United Kingdom

Малезија  2  51 Malaysia

Грција  0  29 Greece

Швајцарија  0  29 Switzerland

Словенија  0  26 Slovenia

САД  0  24 United States of America

Шведска  0  20 Sweden

Турција  0  19 Turkey

Јапонија  0  17 Japan

Франција  0  14 France

Мексико  0  14 Mexico

Виетнам  0  11 Vietnam

Тајланд  0  8 Thailand

Данска  0  8 Denmark

Хрватска  0  8 Croatia

Полска  0  7 Poland

Хонг Конг  0  6 Hong Kong

Северна Кореја  0  4 Korea, Democratic People's Republic of

Австралија  0  3 Australia

Израел  0  3 Israel

Италија  0  2 Italy
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Филипини  0  2 Philippines

Србија  0  1 Serbia

Чешка  0  1 Czech Republic

Сингапур  0  1 Singapore

Украина  0  1 Ukraine

Тунис  0  1 Tunisia

Шпанија  0  0 Spain

Кувајт  0  0 Kuwait

Литванија  0  0 Lithuania

Саудиска Арабија  0  0 Saudi Arabia

Белгија  0  0 Belgium

Моторни возила за превоз на стока, н.н, вкупно  11 475  42 512 Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s., total

Германија  7 053  22 388 Germany

Италија  1 456  5 911 Italy

Турција  454  3 905 Turkey

Франција  871  3 406 France

Шведска  479  1 201 Sweden

Словенија  137  1 181 Slovenia

Холандија  370  784 Netherlands

Кина  85  527 China

Јапонија  98  446 Japan

Србија  30  425 Serbia

Полска  53  405 Poland

Тајланд  28  347 Thailand

Јужна Кореја  74  296 Korea, Republic of

Белгија  43  266 Belgium

Шпанија  31  240 Spain

Хрватска  23  147 Croatia

Јужна Африка  9  129 South Africa

Чешка  14  100 Czech Republic

Индија  10  80 India

Велика Британија  18  57 United Kingdom

Романија  7  54 Romania

Швајцарија  26  46 Switzerland

Данска  25  42 Denmark

Австрија  24  35 Austria

Бугарија  28  35 Bulgaria

Португалија  4  29 Portugal

САД  2  8 United States of America

Словачка  6  8 Slovak Republic

Литванија  13  7 Lithuania

Северна Кореја  2  4 Korea, Democratic People's Republic of

Норвешка  3  3 Norway

Природен гас , во гасовита состојба, вкупно  79 059  42 213 Natural gas, in the gaseous state, total

Русија  79 050  42 206 Russian Federation

Бугарија  9  7 Bulgaria
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Други ткаенини со 85% памук или повеќе, белени, 
обоени, печатени или на друг начин изработени, со 
маса до 200г/м2 од предива во различни бои, вкупно

 1 831  41 879 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, 
weighing not more than 200 g/m2, of yarns of different 
colours, total

Турција  259  7 588 Turkey

Кина  466  6 055 China

Италија  137  5 369 Italy

Германија  147  4 985 Germany

Австрија  113  4 196 Austria

Холандија  122  3 071 Netherlands

Португалија  85  2 639 Portugal

Грција  294  2 618 Greece

Тајланд  45  1 056 Thailand

Белгија  25  1 029 Belgium

Швајцарија  26  848 Switzerland

Чешка  13  431 Czech Republic

Велика Британија  43  371 United Kingdom

Египет  10  333 Egypt

Шпанија  7  263 Spain

Франција  6  229 France

Индија  7  223 India

Монголија  4  173 Mongolia

Словенија  3  83 Slovenia

Хонг Конг  5  81 Hong Kong

Пакистан  8  73 Pakistan

Бугарија  0  33 Bulgaria

Кувајт  1  26 Kuwait

Тајван  1  20 Taiwan

Данска  1  17 Denmark

Јапонија  0  15 Japan

Индонезија  0  12 Indonesia

Полска  0  7 Poland

Јужна Кореја  1  7 Korea, Republic of

Узбекистан  0  7 Uzbekistan

Словачка  1  5 Slovak Republic

Бразил  0  5 Brazil

САД  0  5 United States of America

Туркменистан  1  3 Turkmenistan

Тунис  0  2 Tunisia

Хрватска  0  1 Croatia

Бангладеш  0  0 Bangladesh

 Исечкана живина и отпадоци, замрзната, вкупно  29 827  36 103 Poultry cuts and offal, frozen, total

Бразил  6 667  11 700 Brazil

САД  10 394  10 541 United States of America

Словенија  2 203  4 166 Slovenia

Грција  4 197  3 032 Greece
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Т-16: Узвоз на најзастапени производи по земји во 2010
T-16: Import of main products by countries, 2010

во '000 САД долари in '000 US $

Производ/земја

Количество 
во тони

Вредност 
Product/Country

Quantity in 
tonnes

Value 

Канада  2 041  2 143 Canada

Холандија  2 557  2 114 Netherlands

Полска  172  441 Poland

Германија  483  369 Germany

Италија  420  358 Italy

Хрватска  119  345 Croatia

Србија  118  345 Serbia

Португалија  77  178 Portugal

Белгија  250  165 Belgium

Бугарија  80  133 Bulgaria

Турција  17  30 Turkey

Унгарија  13  29 Hungary

Франција  20  15 France

Останати производи за исхрана, н.н, вкупно  8 364  35 673 Other food preparations, n.e.s, total

Полска  318  5 768 Poland

Германија  1 011  5 191 Germany

Грција  2 189  3 999 Greece

Италија  915  2 609 Italy

Франција  414  2 330 France

Австрија  372  2 286 Austria

Хрватска  483  1 992 Croatia

Србија  561  1 879 Serbia

Бугарија  514  1 447 Bulgaria

САД  163  1 398 United States of America

Данска  450  1 183 Denmark

Велика Британија  33  1 162 United Kingdom

Словенија  104  886 Slovenia

Ирска  108  505 Ireland

Холандија  165  482 Netherlands

Унгарија  169  468 Hungary

Русија  17  332 Russian Federation

Швајцарија  11  267 Switzerland

Чешка  90  254 Czech Republic

Кина  11  254 China

Белгија  41  177 Belgium

Турција  82  147 Turkey

Словачка  50  117 Slovak Republic

Канада  3  87 Canada

Романија  33  82 Romania

Босна и Херцеговина  13  73 Bosnia and Herzegovina

Јапонија  0  52 Japan

Индија  1  51 India

Црна Гора  0  44 Montenegro

Шпанија  1  38 Spain

Шведска  2  36 Sweden

Панама  10  28 Panama
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Бразил  21  22 Brazil

Австралија  0  10 Australia

Косово1)  8  8 Kosovo1)

Тајланд  1  5 Thailand

Естонија  0  2 Estonia

Израел  0  2 Israel

Финска  0  1 Finland

Луксембург  0  0 Luxembourg

Мексико  0  0 Mexico

Сингапур  0  0 Singapore

Авганистан  0  0 Afghanistan

Други полупроизводи од железо или нелегиран челик, 
до 0.25% јаглерод, со содржина по маса помала од 
0,25%на јаглерод, на правоаголен (освен квадратен) 
попречен пресек, вкупно

 81 222  35 440 Semi-finished products of iron or non-alloy steel, 
containing by weight less than 0.25% of carbon, other, of 
rectangular (other than square) cross-section, total

Украина  81 222  35 440 Ukraine

Други примарни форми од железо (освен железо од 
глава 671.33) или нелегиран челик, вкупно

 66 465  34 087 Other primary forms of iron (other than iron of heading 
671.33) or non-alloy steel, total

Грција  66 465  34 087 Greece

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден 
радиодифузен приемник или со апарати за снимање 
или репродукција на звук или слика, вкупно

 1 732  32 364 Reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video 
recording or reproducing apparatus, total

Кина  842  8 286 China

Јужна Кореја  252  5 971 Korea, Republic of

Чешка  110  3 475 Czech Republic

Франција  30  2 764 France

Словачка  69  2 598 Slovak Republic

Полска  86  2 471 Poland

Турција  104  2 415 Turkey

Унгарија  69  1 894 Hungary

Шпанија  34  1 166 Spain

Бугарија  28  464 Bulgaria

Хонг Конг  5  210 Hong Kong

Литванија  4  113 Lithuania

Јапонија  3  81 Japan

Малезија  7  75 Malaysia

Финска  0  61 Finland

Швајцарија  66  55 Switzerland

Германија  1  45 Germany

Британски Девствени Острови  10  38 British Virgin Islands

Кипар  2  38 Cyprus

Тајван  1  37 Taiwan

Албанија  1  22 Albania

Романија  1  20 Romania

Словенија  0  18 Slovenia

Велика Британија  0  10 United Kingdom

Србија  0  9 Serbia
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САД  1  8 United States of America

Грција  0  5 Greece

Норвешка  0  4 Norway

Австрија  5  4 Austria

Босна и Херцеговина  0  2 Bosnia and Herzegovina

Италија  0  2 Italy

Канада  0  2 Canada

Русија  0  1 Russian Federation

Белгија  0  1 Belgium

Холандија  0  1 Netherlands

Северна Кореја  0  0 Korea, Democratic People's Republic of

Обединети Арапски Емирати  0  0 United Arab Emirates

Хрватска  0  0 Croatia

Луксембург  0  0 Luxembourg

Шведска  0  0 Sweden

Авганистан  0  0 Afghanistan

Кувајт  0  0 Kuwait

Површински активни препарати за перење и чистење, 
н.н, подготвени за малопродажба, вкупно

 25 852  31 203 Surface-active, washing or cleaning preparations, n.e.s., 
put up for retail sale, total

Чешка  6 997  8 014 Czech Republic

Хрватска  7 255  7 376 Croatia

Србија  5 313  5 136 Serbia

Грција  622  1 771 Greece

Италија  740  1 513 Italy

Романија  916  1 428 Romania

Германија  630  1 321 Germany

Бугарија  1 334  1 242 Bulgaria

Унгарија  624  1 108 Hungary

Полска  376  740 Poland

Австрија  291  464 Austria

Турција  498  383 Turkey

Франција  42  257 France

Словенија  66  108 Slovenia

Шпанија  22  101 Spain

Шведска  16  50 Sweden

Босна и Херцеговина  69  46 Bosnia and Herzegovina

Велика Британија  8  30 United Kingdom

Белгија  8  29 Belgium

Кина  3  19 China

Тајланд  3  17 Thailand

Холандија  5  11 Netherlands

Швајцарија  5  10 Switzerland

Албанија  5  9 Albania

Луксембург  1  5 Luxembourg

Јапонија  0  4 Japan

САД  1  3 United States of America
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Украина  1  3 Ukraine

Данска  0  2 Denmark

Обединети Арапски Емирати  0  1 United Arab Emirates

Монако  0  1 Monaco

Русија  0  0 Russian Federation

Индија  0  0 India

Ирска  0  0 Ireland

Малезија  0  0 Malaysia

Други плетени или хеклани материјали, н.н, вкупно  2 883  28 082 Other knitted or crocheted fabrics, n.e.s., total

Грција  1 252  8 565 Greece

Германија  308  5 409 Germany

Италија  167  4 430 Italy

Турција  720  4 192 Turkey

Кина  114  1 151 China

Австрија  119  1 013 Austria

Франција  27  604 France

Јужна Кореја  29  563 Korea, Republic of

Тајван  27  395 Taiwan

Холандија  20  290 Netherlands

Велика Британија  18  255 United Kingdom

Јапонија  7  225 Japan

Полска  12  220 Poland

Индонезија  9  183 Indonesia

Тајланд  9  169 Thailand

Бугарија  26  137 Bulgaria

Шпанија  2  59 Spain

Швајцарија  3  58 Switzerland

Белгија  3  39 Belgium

Хрватска  1  34 Croatia

Португалија  2  30 Portugal

Обединети Арапски Емирати  5  15 United Arab Emirates

Чешка  1  12 Czech Republic

Тунис  0  10 Tunisia

Романија  0  5 Romania

Данска  0  5 Denmark

Србија  1  5 Serbia

Бразил  0  4 Brazil

Казахстан  0  1 Kazakhstan

Хонг Конг  0  1 Hong Kong

Бангладеш  0  1 Bangladesh

Јужна Африка  0  1 South Africa

Литванија  0  1 Lithuania

Иран  0  0 Iran

САД  0  0 United States of America

Ниуе  0  0 Niue

Унгарија  0  0 Hungary
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Други апарати за предавање или прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа вкупно

 229  27 876 Other apparatus for transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a 
local or wide area network), total

Кина  87  7 918 China

Германија  69  6 136 Germany

Шведска  14  2 679 Sweden

САД  4  2 341 United States of America

Израел  4  1 209 Israel

Малезија  1  865 Malaysia

Мексико  2  850 Mexico

Чешка  4  714 Czech Republic

Тајван  9  713 Taiwan

Бугарија  9  646 Bulgaria

Хонг Конг  4  541 Hong Kong

Австрија  1  429 Austria

Естонија  1  414 Estonia

Ирска  2  375 Ireland

Велика Британија  2  292 United Kingdom

Тајланд  1  219 Thailand

Франција  1  218 France

Јапонија  1  179 Japan

Словенија  2  141 Slovenia

Италија  2  108 Italy

Србија  3  101 Serbia

Данска  0  84 Denmark

Јужна Кореја  1  69 Korea, Republic of

Канада  0  67 Canada

Грција  1  63 Greece

Белгија  0  57 Belgium

Словачка  0  55 Slovak Republic

Полска  0  49 Poland

Косово1)  1  48 Kosovo1)

Турција  0  45 Turkey

Сингапур  0  38 Singapore

Филипини  0  36 Philippines

Холандија  0  35 Netherlands

Виетнам  0  27 Vietnam

Хрватска  0  21 Croatia

Норвешка  0  17 Norway

Индија  0  15 India

Унгарија  0  13 Hungary

Шпанија  0  12 Spain

Литванија  0  11 Lithuania

Швајцарија  0  9 Switzerland

Тунис  0  6 Tunisia
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Романија  0  3 Romania

Финска  0  3 Finland

Индонезија  0  2 Indonesia

Бразил  0  1 Brazil

Порто Рико  0  1 Puerto Rico

Авганистан  0  0 Afghanistan

Русија  0  0 Russian Federation

Латвија  0  0 Latvia

Ирак  0  0 Iraq

Нов Зеланд  0  0 New Zealand

Доминиканска Република  0  0 Dominican Republic

Сурово масло од сончоглед, вкупно  30 411  27 201 Sunflower crude oil, total

Бугарија  28 510  25 447 Bulgaria

Русија  1 853  1 709 Russian Federation

Србија  47  46 Serbia

Германија  0  0 Germany

Друга репка или шеќерна трска и хемиски чиста 
сахароза, во цврста форма, друго, вкупно

 38 855  26 972 Other beet or cane sugar and chemically pure sucrose, in 
solid form, other, total

Србија  38 368  26 751 Serbia

Индија  250  112 India

Бразил  225  92 Brazil

Италија  3  5 Italy

Хрватска  3  4 Croatia

Германија  1  3 Germany

Холандија  1  2 Netherlands

Грција  0  1 Greece

Тајланд  2  1 Thailand

Австрија  0  0 Austria

Бугарија  0  0 Bulgaria

Шведска  0  0 Sweden

САД  0  0 United States of America

Шипки и прачки од железо и нелегиран челик, 
необработувани повеќе од топловалани, со 
вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани по 
валање, вкупно

 44 305  24 870 Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further 
worked than hot-rolled, containing indentations, ribs, 
grooves or other deformations produced during the 
rolling process or twisted after rolling, total

Бугарија  26 241  14 501 Bulgaria
Босна и Херцеговина  7 024  4 106 Bosnia and Herzegovina
Албанија  4 853  2 665 Albania
Грција  2 898  1 752 Greece
Украина  2 114  1 170 Ukraine
Романија  1 040  591 Romania
Турција  126  77 Turkey
Австрија  9  8 Austria
Италија  0  0 Italy
Швајцарија  0  0 Switzerland

1) Косово/UNSCR 1244
1) Kosovo/UNSCR 1244
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720260 Фероникел  67 384  280 783 Ferro-nickel

381512 Катализатори на подлога со благороден метал или 
со соединенија на благородни метали како активна 
материја

 1 590  218 430 Supported catalysts, with precious metal or precious 
metal compounds as the active substance

271019 Масла добиени од нафта и масла добиени од 
битуменозни минерали (освен сурови) и производи 
на друго место неспоменати или опфатени, кои 
содржат 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали, други

 232 875  161 564 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals(other than crude) and preparations not 
elsewhere specified or included, containing by weight 
70 % or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

720851 Топловалани плоснати производи, од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
неплатинирани или непресвлечени, друго, 
ненамотани (табли), само топловалани, со дебелина 
што надминува 10 мм

 235 040  127 457 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or 
coated, other, not in coils, not further worked than hot-
rolled, of a thickness exceeding 10 mm

240110 Тутун, неоджилен/нережан  16 156  94 371 Tobacco, not stemmed/stripped

620520 Кошули за мажи или момчиња од памук  2 395  81 842 Men's or boys' shirts, of cotton

260700 Руди на олово и концентрати  55 482  68 450 Lead ores and concentrates.

730661 Заштитни цевки (касинг) и производствени цевки 
(тубинг) што се користат при дупчење за добивање 
на нафта или гас: со правоаголен (вклучувајќи 
квадратен) напречен пресек

 80 052  60 198 Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas: 
of square or rectangular cross-section

300490 Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 
3005 или 3006) што се состојат од измешани 
или неизмешани производи за терапевтска 
или профилактичка употреба, приготвени во 
измерени дози (вклучувајќи ги и оние во форма на 
трансдермален систем на апликации)

 1 164  56 794 Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 
or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for 
therapeutic or prophylactic uses, put up in measured 
doses (including those in the form of transdermal 
administration systems) or in forms or packings for 
retail trade

721070 Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
платинирани или пресвлечени, обоени, лакирани 
или пресвлечени со пластична маса

 47 534  50 760 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, clad, painted, varnished or coated 
with plastics

721049 Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или 
поголема, платинирани или пресвлечени, поинаку 
пресвлечени или прекриени со цинк, друго

 63 615  50 674 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, clad, otherwise plated or coated 
with zinc, other

260300 Руди на бакар и концентрати  41 136  48 929 Copper ores and concentrates.

271011 Лесни масла и преработки  62 258  48 737 Light petroleum oils and preparations

620630 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, од памук

 1 658  47 375 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of 
cotton

853710 Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, 
за напон што не надминува 1 000 V

 325  46 289 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other 
bases, for a voltage not exceeding 1 000 V

720852 Топловалани плоснати производи, од железо 
или нелегиран челик, со широчина 600 мм или 
поголема, неплатинирани или непресвлечени, 
друго, ненамотани (табли), само топловалани, 
со дебелина од 4,75 мм или поголема, но што не 
надминува 10 мм

 82 632  46 110 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated 
or coated, other, not in coils, not further worked than 
hot-rolled, of a thickness of 4.75 mm or more but not 
exceeding 10 mm

620640 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, од вештачки или синтетички влакна

 1 361  42 488 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of 
man-made fibres

720230 Феросиликоманган  31 344  41 710 Ferro-silico-manganese

260800 Руди на цинк и концентрати  60 369  36 014 Zinc ores and concentrates.

271600 Електрична енергија  -  33 926 Electrical energy. (optional heading)
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620463 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за жени или девојчиња 
од синтетички влакна

 1 468  32 345 Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of 
synthetic fibres, for women or girls

190590 Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски 
производи, со додаток на какао или без додаток на 
какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, 
обланди, оризова хартија и слични производи, друго

 14 447  31 694 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, 
whether or not containing cocoa; communion wafers, 
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical 
use, sealing wafers, rice paper and similar products, 
other

220429 Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; 
шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009, друго

 59 924  31 554 Other wine; grape must with fermentation prevented or 
arrested by the addition of alcohol

070200 Домат, свеж или разладен  52 089  28 214 Tomatoes, fresh or chilled.

240220 Цигари што содржат тутун  3 759  27 859 Cigarettes containing tobacco

620333 Јакни и сакоа за мажи или момчиња од синтетички 
влакна

 621  27 840 Men's or boy's jackets and blazers, of synthetic fibres

252329 Друг портланд-цемент  313 556  26 737 Other portland cement

730630 Други цевки и шупливи профили (на пример, со 
отворени споеви или заварени, заковани или 
затворени на сличен начин), заварени, со кружен 
напречен пресек, од железо или нелегиран челик

 28 485  25 323 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, 
open seam or welded, riveted or similarly closed), of 
iron or steel, welded, of circular cross-section, of iron or 
non-alloy steel

620343 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за мажи или момчиња 
од синтетички влакна

 764  23 608 Men's or boy's trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of synthetic fibres

620342 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за мажи или момчиња 
од памук

 1 075  23 532 Men's or boy's trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of cotton

842139 Машини и апарати за филтрирање или 
пречистување гасови, друго

 104  22 824 Other machinery and apparatus for filtering or purifying 
gases

620462 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-
панталони и шорцеви за жени или девојчиња од памук

 736  21 662 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of cotton

720221 Феросилициум со содржина поголема по маса од 
55% силициум

 18 783  21 189 Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of 
silicon

640610 Лице (горниште) и делови на лицето (горништето), 
освен вметката за зајакнување

 375  21 071 Uppers and parts thereof, other than stiffeners

721420 Други прачки од железо или нелегиран челик, 
само ковани, топловалани, топловлечени или 
топлоекструдирани вклучувајќи ги оние што се 
усучени по валањето, со вдлабнатини, ребра, 
жлебови или други деформации добиени во 
процесот на валање

 33 761  19 901 Bars and rods, of iron or non-alloy steel, with 
indentations, ribs, groves or other deformations 
produced during the rolling process

220210 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или други средства за 
засладување или ароматизација

 45 908  19 863 Waters, including mineral waters and aerated waters, 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured

251512 Мермер и травертин, сечен со пила или на друг 
начин, во блокови или плочи, со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма

 50 260  19 284 Marble and travertine merely cut, by sawing or 
otherwise, into blocks or slabs of a rectangular 
(including square) shape

020410 Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени  2 669  18 613 Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled

740400 Отпадоци и остатоци од бакар  3 126  18 494 Copper waste and scrap.

620433 Јакни и сакоа за жени или девојчиња од синтетички 
влакна

 400  17 968 Women's or girls' jackets and blazers, of synthetic fibres

220421 Други вина; шира од грозје со запрена ферментација 
со додавање алкохол, во садови од 2 литри или 
помала

 10 092  17 870 Other wine; grape must with fermentation prevented 
or arrested by the addition of alcohol, in containers 
holding 2 l or less

200599 Друг зеленчук и мешавина на зеленчук: друго  9 458  17 445 Other vegetables and mixtures of vegetables:Other

080810 Јаболка, свежи  90 105  17 301 Apples, fresh

300420 Лекови што содржат други антибиотици  247  15 599 Medicaments containing other antibiotics
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640399 Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, 
кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од 
кожа, други обувки, други

 710  15 581 Other footwear with outer soles of rubber, plastics, 
leather or composition leather and uppers of leather

610910 Поткошули и маици по кратки ракави, плетени или 
хеклани, од памук

 995  15 008 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, 
of cotton

640510 Други обувки со лице (горниште) од кожа или 
вештачка кожа

 596  14 466  Footwear with uppers of leather or composition 
leather

720916 Плоснати валани производи, од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
ладно валани (ладноредуцирани), неплатинирани 
или непресвлечени, во макари, само ладно валани 
(ладноредуцирани) со дебелина што надминува 1 
мм, но помала од 3 мм

 21 221  14 119 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not 
clad, plated or coated, in coils, not further worked than 
cold-rolled (cold-reduced), of a thickness exceeding 1 
mm but less than 3 mm

610990 Поткошули и маици по кратки ракави, плетени или 
хеклани, од други текстилни материјали

 523  13 909 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, 
of other textile materials

730890 Други конструкции од железо или челик  10 721  13 874 Structures and parts of structures, of iron or steel

070960 Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta  34 002  13 749 Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, 
fresh or chilled.

070490 Зелка, карфиол, келераба, кељ и сличен зелковиден 
зеленчук за јадење, свежи или разладени, друго

 63 213  12 820 Other cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar 
edible brassicas, fresh or chilled.

080610 Грозје, свежо  31 668  12 577 Grapes, fresh

851610 Електрични проточни или акумулациони грејачи на 
вода и потопувачки грејачи

 4 956  12 556 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

940161 Други седишта, со дрвени скелети, тапацирани  3 977  11 944 Other seats, with wooden frames: upholstered

321490 Китови (стаклорезачки, за калемење и др.), смолни 
малтери, други маси за затнување; полнила за 
молерско-фарбарски работи; неогноотпорни 
препарати за површинска обработка на фасади, 
внатрешни ѕидови, подови, тавани или слично, 
друго

 72 958  11 889 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings; non-
refractory surfacing preparations for faзades, indoor 
walls, floors, ceilings or the like, other

160100 Колбаси и слични производи, од месо, од други 
месни делови за јадење или од крв, прехранбени 
производи базирани врз овие производи

 4 148  11 707 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products.

610620 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, плетени или хеклани, од вештачки или 
синтетички влакна

 527  10 808 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
knitted or crocheted, of man-made fibres

391721 Цевки и црева, крути, од полимери на етилен  5 842  10 545 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of ethylene

630210 Рубелина за постела, плетена или хеклана  1 041  10 495 Bed linen, knitted or crocheted

151219 Масла од сончоглед или шафран и нивни фракции, 
друго

 9 031  10 473 Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof, 
other

680911 Производи од гипс или од мешавина врз база на 
гипс, во табли, листови, плочи, плочки и слични 
производи, неукрасени, пресвлечени или зајакнати 
само со хартија или картон

 56 777  10 183 Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not 
ornamented, of plaster or compositions based on 
plaster, faced or reinforced with paper or paperboard 
only

620453 Здолништа и здолништа-панталони од синтетички 
влакна

 396  10 044 Women's or girls' skirts and divided skirts, of synthetic 
fibres

640351 Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, 
кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) 
од кожа, други обувки со ѓонови од кожа што го 
покриваат глуждот

 523  9 498 Other footwear with outer soles of leather, covering 
the ankle

620443 Фустани од синтетички влакна  241  9 489 Women's or girls' dresses, of synthetic fibres

621133 Друга облека за мажи или момчиња од вештачки 
или синтетички влакна

 379  9 340 Other garments, men's or boys', of man-made fibres

610610 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, плетени или хеклани, од памук

 603  9 309 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
knitted or crocheted, of cotton
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640391 Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, 
кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од 
кожа, други обувки што го покриваат глуждот

 708  9 110 Other footwear with outer soles of rubber, plastics, 
leather or composition leather and uppers of leather, 
covering the ankle

621132 Друга облека за мажи или момчиња од памук  435  8 711 Other garments, men's or boys', of cotton

071080 Друг зеленчук, замрзнат  8 238  8 681 Other vegetables (uncooked or cooked by steaming or 
boiling in water), frozen.

690210 Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични 
огноотпорни керамички производи за вградување, 
освен оние од силикатно фосилно брашно или од 
слични силикатни земји со содржина по маса на 
елементите Mg, Ca или Cr, поединечно или вкупно, 
поголема од 50% 

 16 599  8 663 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods, other than those 
of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, 
containing by weight, singly or together, more than 50 
% of the elements Mg, Ca or Cr

200190 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на 
растенија за јадење, приготвени или конзервирани 
во оцет или оцетна киселина, друго

 6 304  8 607 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid, other

160590 Черупкари, мекотели и други водни без'рбетници, 
приготвени или конзервирани, друго

 1 328  8 498 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, 
prepared or preserved, other

870899 Делови и прибор за моторни возила од тар. броеви 
8701 до 8705, друго

 1 540  8 357 Parts and accessories of the motor vehicles of headings 
87.01 to 87.05; Other parts and accessories

854449 Други електрични проводници за напон што не 
надминува 80 V, други

 2 082  8 115 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 
80 V

720441 Струганици, опилки, отсечоци и исечоци и слично, 
од железо или челик, вклучувајќи ги и оние во бали

 28 610  8 075 Other ferrous waste and scrap, turnings, shavings, 
chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and 
stampings, whether or not in bundles

180690 Чоколада и други прехранбени производи што 
содржат какао, друго

 2 688  7 996 Chocolate and other food preparations containing 
cocoa, other

620211 Капути, мантили за дожд, наметки, пелерини и 
слични производи за жени или девојчиња од волна 
или од фини животински влакна

 198  7 772 Women's or girls' overcoats, raincoats, car-coats, capes, 
cloaks and similar articles, of wool or fine animal hair

901839 Шприцеви, игли, катетри, канили и слично, друго  1 567  7 714 Other syringes, needles, catheters, cannulae and the 
like

620432 Јакни и сакоа за жени или девојчиња од памук  159  7 576 Women's or girls' jackets and blazers, of cotton

732189 Печки за загревање на простории, шпорети, 
решеткасти огништа, кујнски печки (вклучувајќи 
и со помошен казан за централно греење), скари, 
мангали, гасни решоа, грејачи за чинии и слични 
неелектрични апарати за домаќинство и нивни 
делови, од железо или челик

 1 314  7 551 Stoves, heaters, grates, fires, wash boilers, braziers 
and similar appliances, of iron or steel, for solid fuel or 
other source of energy (excl. liquid or gaseous fuel, and 
cooking appliances, whether or not with oven, separate 
ovens, plate warmers, central heating boilers, hot water 
cylinders and large cooking appliances)

620431 Јакни и сакоа за жени или девојчиња од волна или 
фини животински влакна

 159  7 523 Women's or girls' jackets and blazers, of wool or fine 
animal hair

860721 Воздушни кочници и нивни делови  366  7 496 Air brakes and parts thereof of railway or tramway 
locomotives or rolling-stock

210690 Прехранбени производи, неспоменати на друго 
место или опфатени, друго

 3 553  7 308 Other food preparations not elsewhere specified or 
included.

621143 Друга облека за жени или девојчиња од вештачки 
или синтетички влакна

 363  7 300 Other garments, women's or girls', of man-made fibres

070700 Краставици и корнишони, свежи или разладени  15 774  7 280 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.

940490 Носачи на мадраци; постелнини и слични стоки 
(на пример, мадраци, јоргани, перини, перници и 
перничиња), со пружини или полнети со кој и да 
е материјал или од целуларна гума или пластична 
маса, вклучувајќи и пресвлечени, друго

 2 092  7 208 Mattress supports; articles of bedding and similar 
furnishing(for example, mattresses, quilts, eiderdowns, 
cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or 
stuffed or internally fitted with any material or of 
cellular rubber or plastics, whether or not covered. 
Other

720449 Други отпадоци и остатоци од железо или челик  32 642  7 120 Other ferrous waste and scrap

080711 Лубеници, свежи  43 188  7 110 Watermelons, fresh
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521142 Ткаенини од памук, со содржина помала од 85% по 
маса памук, мешани главно или само со вештачки 
или синтетички влакна, со маса поголема од 200 г/
м2, од предиво со различни бои, ткаенини “деним” 
(тексас)

 1 615  6 965 Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing more than 200 g/m2, of yarns of 
different colours, denim

170490 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), 
без какао, друго

 2 973  6 884 Sugar confectionery (including white chocolate), not 
containing cocoa, other

271311 Нафтен кокс, некалциниран (суров)  30 450  6 688 Petroleum coke not calcined

260400 Руди на никел и концентрати  60 181  6 681 Nickel ores and concentrates.

721499 Други прачки од железо или нелегиран челик, 
само ковани, топловалани, топловлечени или 
топлоекструдирани вклучувајќи ги оние што се 
усучени по валањето, други

 9 931  6 335 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not 
further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or 
hot-extruded, but including those twisted after rolling, 
other

870821 Сигурносни појаси  851  6 129 Safety seat belts

081190 Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено 
во вода или пареа, замрзнато, со додаток или 
без додаток на шеќер или други материи за 
засладување, друго

 4 826  5 865 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or 
boiling in water, frozen, whether or not containing 
added sugar or other sweetening matter, other

620332 Јакни и сакоа за мажи или момчиња, од памук  231  5 818 Men's or boy's jackets and blazers, of cotton

391733 Други цевки и црева што не се зајакнати ниту 
комбинирани со други материјали, со прибор

 2 686  5 733 Other tubes, pipes and hoses, of plastics, not reinforced 
or otherwise combined with other materials, with 
fittings

850710 Оловни акумулатори за задвижување на клипни 
мотори

 2 645  5 727 Lead-acid, of a kind used for starting piston engines

732119 Апарати за варење и греалки за чинии: други, 
вклучувајќи апарати на цврсти горива

 3 429  5 479 Appliances for baking, frying, grilling and cooking and 
plate warmers, for domestic use, of iron or steel, for 
solid fuel or other source of energy

720917 Плоснато-валани производи, од железо или 
нелегиран челик, со широчина 600 мм или 
поголема, ладновалани (ладноредуцирани), 
неплатинирани или непресвлечени, во макари, само 
ладновалани (ладноредуцирани) со дебелина од 0,5 
мм или поголема, но кои не надминуваат 1мм

 7 619  5 452 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not 
clad, plated or coated, in coils, not further worked than 
cold-rolled (cold-reduced), of a thickness of 0.5 mm or 
more but not exceeding 1 mm

730719 Леан прибор за цевки (на пример, спојници, колена, 
муфови), од железо или челик, други

 2 111  5 403 Cast fittings of iron or steel, other

620469 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за жени или девојчиња 
од други текстилни материјали

 202  5 288 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of other textile materials

620442 Фустани од памук  113  5 168 Women's or girls' dresses, of cotton

210210 Активен квасец  4 986  5 059 Active yeasts

190531 Слатки бисквити  2 195  5 055 Sweet biscuits

680291 Мермер, травертин и алабастер за други намени  6 999  5 008 Marble, travertine and alabaster, other

071239 Други печурки и трифли, сушени, цели, сечени во 
парчиња, кршени или во прав, но неприготвени 
понатаму

 163  4 980 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in 
powder, but not further prepared, other mushrooms

640590 Други обувки, други  171  4 803 Other footwear , other

731420 Решетки, мрежи и огради, заварени на местата на 
вкрстување, од жица со максимална димензија на 
напречниот пресек од 3 мм или поголема и кои 
имаат отвори големи 100 см2 или поголеми

 7 209  4 694 Grill, netting and fencing, welded at the intersection, 
of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 
mm or more and having a mesh size of 100 cm2 or more

620452 Здолништа и здолништа-панталони од памук  132  4 636 Skirts and divided skirts, of cotton, for women or girls

620439 Јакни и сакоа за жени или девојчиња од други 
текстилни материјали

 93  4 509 Women's or girls' jackets and blazers, of other textile 
materials

070959 Други печурки (габи) и трифли  596  4 479 Other mushrooms, fresh or chilled.



140 Статистички преглед  7.4.12.02 (717)

Т-17: Извоз на стоки од Република Македонија во 2010
T-17: Export of goods from the Republic of Macedonia, 2010

во 000 САД долари In ‘000 US $

ХС-6
HS-6

Назив

Количество 
во тони

Вредност
Name

Quantity in 
tonnes

Value

610711 Гаќи (долги или кратки) за мажи или момчиња од 
памук, плетени или хеклани

 279  4 445 Men's or boys' underpants and briefs, knitted or 
crocheted, of cotton

731700 Шајки, клинци, клинчиња за цртачки табли, 
брановидни шајки, заострени крампони (освен оние 
од тар. број 8305) и слични предмети, од железо 
или челик, со или без глава од друг материјал, 
исклучувајќи такви производи со глави од бакар

 6 153  4 441 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples 
(other than those of heading 83.05) and similar articles, 
of iron or steel, whether or not with heads of other 
material, but excluding such articles with heads of 
copper.

681599 Други производи од камен или од други минерални 
материјали (вклучувајќи јаглеродни влакна, 
производи од јаглеродни влакна и производи од 
тресет), на друго место неспоменати или опфатени, 
друго

 4 490  4 433 Other articles of stone or of other mineral substances 
(including carbon fibres, articles of carbon fibres and 
articles of peat), not elsewhere specified or included.

870893 Вклучно-исклучни спојници и нивни делови  708  4 411 Clutches and parts thereof

720429 Отпадоци и остатоци од легиран челик, друго  10 431  4 284 Waste and scrap of alloy steel, other

620530 Кошули за мажи или момчиња од вештачки или 
синтетички влакна

 107  4 205 Men's or boys' shirts, of man-made fibres

220300 Пиво добиено од слад  7 978  4 119 Beer made from malt.

842112 Центрифуги за сушење (цедење) алишта  15  4 009 Clothes-dryers, centrifugal

190532 Вафли и обланди  1 987  4 003 Waffles and wafers

200110 Краставици и корнишони, приготвени или 
конзервирани во оцет или оцетна киселина

 3 417  3 995 Cucumbers and gherkins, prepared or preserved by 
vinegar or acetic acid.

620461 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за жени или девојчиња 
од волна или фини животински влакна

 101  3 901 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of wool or fine animal hair

381600 Огноотпорни цементи, огноотпорни малтери, 
огноотпорни бетони и слични огноотпорни маси, 
освен производите од тар. број 3801

 5 259  3 901 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions, other than products of heading 38.01.

080930 Праски, вклучувајќи нектарини, свежи  5 824  3 789 Peaches, including nectarines, fresh

730531 Други цевки за нафтоводи или гасоводи, заварени, 
надолжно заварени

 2 915  3 758 Other tubes and pipes (for example, welded, riveted 
or similarly closed), having circular cross-sections, the 
external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron 
or steel, welded, longitudinally welded

430390 Облека, прибор за облека и други производи од 
крзно, друго

 60  3 619 Clothing accessories and other articles of furskin, other

620451 Здолништа и здолништа-панталони од волна или 
фини животински влакна

 101  3 578 Skirts and divided skirts, of wool or fine animal hair, for 
women or girls

760200 Отпадоци и остатоци, од алуминиум  2 351  3 560 Aluminium waste and scrap.

390760 Поли(етилен терефталат)  4 301  3 560 Poly(ethylene terephthalate)

251511 Мермер и травертин, суров или грубо цепен  24 687  3 510 Marble and travertine, crude or roughly trimmed

271113 Бутан, течен  2 667  3 485 Butanes, liquefied

330499 Препарати за разубавување или шминкање и 
препарати за негување кожа (освен лекови), 
вклучувајќи и препарати за заштита од сонце или 
за зајакнување на пигментацијата при сончање или 
за бронзирање на кожа; препарати за маникир или 
педикир, друго

 415  3 408 Beauty or make-up preparations and preparations 
for the care of the skin (other than medicaments), 
including sunscreen or sun tan preparations; manicure 
or pedicure preparations.Other

382490 Подготвени врзивни средства за леарски калапи 
или леарски јадра; хемиски производи и препарати 
на хемиската индустрија или на сродни индустрии 
(вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници 
на природни производи), неспоменати или 
опфатени на друго место

 2 671  3 387 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical 
products and preparations of the chemical or allied 
industries (including those consisting of mixtures of 
natural products), not elsewhere specified or included, 
other

853630 Други апарати за заштита на електрични струјни 
кола

 145  3 365 Other apparatus for protecting electrical circuits for a 
voltage not exceeding 1 000 volts 
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281121 Јаглерод диоксид  41 808  3 357 Carbon dioxide

021019 Свинско месо, друго  583  3 338 Meat of swine, other

392330 Балони, шишиња, шишенца и слични производи  1 754  3 336 Carboys, bottles, flasks and similar articles

870210 Моторни возила за превоз на десет или повеќе 
лица, вклучувајќи го и возачот со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел)

 255  3 298 Motor vehicles for the transport of ten or more 
persons, including the driver, with compression-ignition 
internal combustion piston engine (diesel or semi-
diesel)

280440 Кислород  14 729  3 256 Oxygen

630260 Тоалетна или кујнска рубелина, од фротир или 
слични ткаенини, од памук

 377  3 192 Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or 
similar terry fabrics, of cotton

940360 Друг дрвен мебел  1 529  3 183 Other wooden furniture

621040 Друга облека за мажи или момчиња  31  3 126 Other men's or boys' garments

040690 Друго сирење  998  3 113 Other cheese

761699 Други производи од алуминиум  566  3 097 Other articles of aluminium.

630533 Вреќи и вреќички, за пакување стоки од вештачки 
или синтетички материјали, друго, од полиетиленски 
или полипропиленски ленти или слични форми

 963  3 082 Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, 
of man-made textile materials, other, of polyethylene or 
polypropylene strip or the like

691090 Мијалници, лавабоа, столбови за лавабоа, кади, 
бидеа, клозетски шолји, котлиња за вода, писоари и 
слични санитарни производи, друго

 2 960  3 061 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, 
baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, 
urinals and similar sanitary fixtures, other

854460 Други електрични спроводници за напон што 
надминува 1000 V

 786  3 024 Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 
V

940350 Дрвен мебел за спални соби  2 305  2 993 Wooden furniture of a kind used in the bedroom

854810 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни 
батерии и електрични акумулатори; потрошени 
примарни ќелии, потрошени примарни батерии и 
потрошени електрични акумулатори

 3 201  2 868 Waste and scrap of primary cells, primary batteries 
and electric accumulators; spent primary cells, spent 
primary batteries and spent electric accumulators

690510 Ќерамиди од керамика  19 368  2 861 Roofing tiles of ceramic

610690 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, плетени или хеклани од други текстилни 
материјали

 124  2 850 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
knitted or crocheted, of other textile materials

520710 Предиво од памук (освен конец за шиење) 
подготвено за продажба на мало што по маса 
содржи 85% или повеќе памук

 252  2 843 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail 
sale, containing 85% or more by weight of cotton

170410 Гуми за џвакање, вклучувајќи ги и оние пресвлечени 
со шеќер

 752  2 800 Chewing gum, whether or not sugar-coated

220290 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или други средства за 
засладување или ароматизација, друго

 5 078  2 791 Waters, including natural or artificial mineral waters and 
aerated waters, not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured; Other

261800 Гранулирана згура од производство на железо или 
челик

 96 071  2 790 Granulated slag (slag sand) from the manufacture of 
iron or steel.

392010 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од 
пластични маси, што не се со клеточна структура, 
незајакнати, неламинирани, без подлога или што не 
се комбинирани со други материјали, од полимери 
на етилен

 584  2 633 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, 
non-cellular and not reinforced, laminated, supported 
or similarly combined with other materials, of polymers 
of ethylene

551120 Предиво (освен конец за шиење) од вештачки или 
синтетички влакна, сечени, подготвено за продажба 
на мало, од синтетички влакна, сечени, со содржина 
помалку од 85% по маса такви влакна

 298  2 630 Yarn (other than sewing thread) of man-made staple 
fibres, put up for retail sale, of synthetic staple fibres, 
containing less than 85% by weight of such fibres

940190 Делови за седишта (освен оние од тар. број 9402), 
вклучувајќи ги и оние што можат да се претворат во легла

 1 462  2 630 Parts of seats (other than those of heading 94.02), 
including those convertible into beds
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060210 Невжилени резници и гранчиња за калемење, 
калеми

 33  2 603 Unrooted cuttings and slips

620459 Здолништа и здолништа-панталони од други 
текстилни материјали

 62  2 585 Skirts and divided skirts, of other textile materials, for 
women or girls

611020 Џемпери со или без закопчување, пуловери, елеци и 
слични производи, плетени или хеклани, од памук

 144  2 580 Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar 
articles, knitted or crocheted, of cotton

481920 Кутии на составување од небрановидна хартија или 
картон

 1 340  2 549 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated 
paper or paperboard

410210 Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи, или 
солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно 
обработени или понатаму обработени), со волна

 1 045  2 523 Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, 
limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, 
parchment-dressed or further prepared), with wool on

610443 Фустани од синтетички влакна, плетени или хеклани  139  2 521 Women's or girls' dresses of synthetic fibres, knitted or 
crocheted

841490 Делови за воздушни или вакуум пумпи, воздушни 
или гасни компресори и вентилатори

 458  2 507 Parts of air or vacuum pumps or other gas compressors 
and fans

620610 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, од свила или од отпадоци од свила

 29  2 494 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of 
silk or silk waste

100630 Ориз, полубланширан или бланширан, полиран или 
неполиран или глазиран

 2 698  2 490 Semi-milled or wholly milled rice, whether or not 
polished or glazed

392020 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од 
пластични маси што не се со клеточна структура, 
незајакнати, неламинирани, без подлога или што не 
се комбинирани со други материјали, од полимери 
на пропилен

 459  2 456 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
propylene

853400 Печатени кола  13  2 420 Printed circuits.

210390 Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии 
и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од 
синап и приготвен синап (сенф), друго

 1 035  2 386 Sauces and preparations therefor; mixed condiments 
and mixed seasonings; mustard flour and meal and 
prepared mustard. Other

620341 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за мажи или момчиња 
од волна или фини животински влакна

 71  2 366 Men's or boy's trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of wool or fine animal hair

950430 Други игри што се пуштаат во работа со метални 
пари, банкноти (хартија од вредност), жетони 
или други слични производи, освен опрема за 
автоматски куглани

 49  2 360 Other games, operated by coins, banknotes (paper 
currency), discs or other similar articles, other than 
bowling alley equipment

200860 Цреши и вишни, приготвени поинаку или 
конзервирани, со додавање или без додавање 
шеќер или други средства за засладување или 
алкохол, неспоменати или опфатени на друго место

 1 880  2 314 Cherries, otherwise prepared or preserved, whether or 
not containing added sugar or other sweetening matter 
or spirit, not elsewhere specified or included.

721710  Жица, од железо или нелегиран челик, 
непресвлечена или непрекриена, полирана или 
неполирана

 3 239  2 302 Wire of iron or non-alloy steel, not plated or coated, 
whether or not polished

620323 Комплети за мажи или момчиња од синтетички 
влакна

 36  2 301 Men's or boy's ensembles, of synthetic fibres

121190 Растенија и делови на растенија (вклучувајќи семиња 
и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, 
кршени или мелени, видови што првенствено се 
употребуваат во парфимеријата, фармацијата или за 
инсектицидни, фунгицидни или слични цели, друго

 401  2 299 Plants and parts of plants (including seeds and fruits), 
of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or 
for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or 
dried, whether or not cut, crushed or powdered, other

391620 Монофиламенти со најголема димензија на 
напречниот пресек што надминува 1 мм, прачки, 
стапови и профилни форми од пластични маси, 
површински обработени или необработени, но 
необработувани поинаку, од полимер на винилхлорид

 673  2 291 Monofilament of which any cross-sectional dimension 
exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether 
or not surface-worked but not otherwise worked, of 
polymers of vinyl chloride



143Statistical review 7.4.12.02 (717)

Т-17: Извоз на стоки од Република Македонија во 2010
T-17: Export of goods from the Republic of Macedonia, 2010

во 000 САД долари In ‘000 US $

ХС-6
HS-6

Назив

Количество 
во тони

Вредност
Name

Quantity in 
tonnes

Value

620113 Капути, мантили за дожд, наметала, пелерини и 
слични производи од вештачки или синтетички 
влакна, за мажи или момчиња

 26  2 265 Men's or boys' overcoats, raincoats, car-coats, capes, 
cloaks and similar articles, of man-made fibres

620690 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, од други текстилни материјали

 49  2 251 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of 
other textile materials

620193 Капути, наметки, пелерини, ветровки со качулка, 
освен производите од тар. број 6203, друго, од 
вештачки или синтетички влакна

 41  2 227 Men's or boys' other wind-jackets and similar articles, 
other than those of heading 62.03., of man-made fibres

070310 Кромид и алма  8 609  2 219 Onions and shallots, fresh or chilled.

730830 Врати, прозорци и рамки за нив и прагови за врати, 
од челезо или челик

 916  2 192 Doors, windows and their frames and thresholds for 
doors

200990 Мешавина на сокови  3 125  2 181 Mixtures of juices, unfermented and not containing 
added spirit, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter.

620111 Капути, мантили за дожд, наметала, пелерини и 
слични производи од волна или од фини животински 
влакна, за мажи или момчиња

 68  2 178 Men's or boys' overcoats, raincoats, car-coats, capes, 
cloaks and similar articles, of wool or fine animal hair

382440 Подготвени адитиви за цементи, малтери или 
бетони

 2 342  2 169 Prepared additives for cements, mortars or concretes

847989 Други машини и механички уреди, друго  136  2 164 Other machines and mechanical appliances having 
individual functions, not specified or included 
elsewhere in this Chapter

392321 Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од полимери на 
етилен

 928  2 139 Sacks and bags (including cones) of polymers of 
ethylene

610831 Ношници и пижами за жени или девојчиња од 
памук, плетени или хеклани

 154  2 109 Women's or girls' nightdresses and pyjamas, of cotton, 
knitted or crocheted

720926 Плоснати валани производи, од железо или 
нелегиран челик, со широчина 600 мм или поголема, 
ладновалани (ладноредуцирани), неплатинирани 
или непресвлечени, ненамотани (во табли), само 
ладновалани (ладноредуцирани) со дебелина што 
надминува 1 мм, но помала од 3 мм

 2 881  2 089 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), 
not clad, plated or coated, not in coils, not further 
worked than cold-rolled (cold-reduced), of a thickness 
exceeding 1 mm but less than 3 mm

760421 Прачки и профили, од легури на алуминиум, 
шупливи профили

 643  2 073 Aluminium bars, rods and profiles, of aluminium alloys, 
hollow profiles

721720  Жица од железо или нелегиран челик, пресвлечена 
или прекриена со цинк

 2 659  2 071 Wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with 
zinc

210500 Сладолед и друг мраз за јадење, со додаток или без 
додаток на какао

 649  2 069 Ice cream and other edible ice, whether or not 
containing cocoa.

871200 Велосипеди и други слични возила (вклучувајќи и 
доставни трицикли), без моторен погон

 577  2 064 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), 
not motorised.

721691 Профили од железо или нелегиран челик, друго, 
ладно добиени или ладно довршени од плоснати 
валани производи

 1 653  2 060 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel, 
other, cold-formed or cold-finished from flat-rolled 
products

410150 Цели крупни и ситни кожи, со маса што надминува 
16 кг

 1 089  2 056 Whole hides and skins of bovine (including buffalo) or 
equine animals, of a weight exceeding 16 kg

620444 Фустани од вештачки влакна  55  2 044 Women's or girls' dresses, of synthetic fibres
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270900 Нафта и масла добиени од битуменозни минерали, 
сурови

 852 361  527 787 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, crude.

271019 Масла добиени од нафта и масла добиени од 
битуменозни минерали (освен сурови) и производи 
на друго место неспоменати или опфатени, кои 
содржат 70% или повеќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали, други

 205 176  161 356 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals(other than crude) and preparations not 
elsewhere specified or included, containing by weight 
70% or more of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than waste oils

284390 Други соединенија; амалгами  3  116 249 Other compounds; amalgams of precious metals.

271600 Електрична енергија  -  115 681 Electrical energy. (optional heading)

260400 Руди на никел и концентрати 1 210 300  110 177 Nickel ores and concentrates.

870332 Други возила со клипен мотор со внатрешно 
согорување, на палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел), со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1500 см3, но не надминува 2500 см3

 33 400  104 576 Other vehicles, with compression-ignition internal 
combustion piston engine (diesel or semi-diesel), of a 
cylinder capacity exceeding 1 500 cc but not exceeding 
2 500 cc

720839 Топло валани плоснати производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
неплатинирани или непресвлечени, друго, во 
макари, само топловалани, со дебелина помала од 
3 мм

 167 537  101 358 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated 
or coated, other, in coils, not further worked than hot-
rolled, of a thickness of less than 3 mm

711011 Платина необработена или во прав  2  97 444 Platinum, unwrought or in powder form

720449 Други отпадоци и остатоци од железо или челик  269 654  68 702 Other ferrous waste and scrap

300490 Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 
3005 или 3006) што се состојат од измешани 
или неизмешани производи за терапевтска 
или профилактичка употреба, приготвени во 
измерени дози (вклучувајќи ги и оние во форма на 
трансдермален систем за апликација) или пакувани

 2 645  67 318 Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 
or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for 
therapeutic or prophylactic uses, put up in measured 
doses (including those in the form of transdermal 
administration systems) or in forms or packings for 
retail trade

870322 Други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување, со палење 
со помош на свеќички, со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1000 см3 но не надминува 1500 см3

 14 381  51 959 Other vehicles, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine, of a cylinder capacity 
exceeding 1 000 cc but not exceeding 1 500 cc

720838 Топло валани плоснати производи, од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
неплатинирани или непресвлечени, друго, во 
макари, само топло валани, со дебелина од 3 мм 
или поголема, но помала од 4,75 мм

 81 327  49 096 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated 
or coated, other, in coils, not further worked than hot-
rolled, of a thickness of 3 mm or more but less than 
4.75 mm

851712 Телефони за целуларни мрежи (мобилна 
телефонија) или за други бежични мрежи

 135  42 669 Telephones for cellular networks "mobile telephones" 
or for other wireless networks

271121 Природен гас  79 059  42 213 Natural gas in gaseous state

870323 Други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување, со палење 
со помош на свеќички, со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1500 см3, но не надминува 3000 см3

 18 915  41 932 Other vehicles, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine, of a cylinder capacity 
exceeding 1 500 cc but not exceeding 3 000 cc

720712 Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 
содржина помала од 0,25% по маса јаглерод , друго, 
со правоаголен (освен квадратен) напречен пресек

 81 222  35 440 Semi-finished products of iron or non-alloy steel, 
containing by weight less than 0.25% of carbon, other, 
of rectangular (other than square) cross-section

210690 Прехранбени производи, на друго место неспомнати 
или опфатени, друго

 7 747  34 753 Other food preparations not elsewhere specified or 
included.

020714 Парчиња и делови од живина за јадење од тар. број 
0105, замрзнати

 29 219  34 726 Meat and edible offal, of fowls of the species Gallus 
domesticus cuts and offal, frozen

720690  Железо и нелегиран челик во инготи или други 
примарни форми (исклучувајќи го железото од тар. 
број 7203, друго

 66 465  34 087 Other primary forms (excluding iron of heading 72.03) 
of iron and non-alloy steel
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340220 Органски површински активни средства, приготвени 
за продажба на мало

 24 908  29 071 Organic surface-active agents,preparations put up for 
retail sale

151211 Сурово масло од сончоглед, пречистено или 
непречистено, но хемиски немодификувано

 30 411  27 201 Sunflower oil, crude

271011 Лесни масла и преработки  34 109  27 081 Light petroleum oils and preparations

170199 Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и 
хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, друго

 38 855  26 972 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid 
form, other

520842 Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², од 
предиво со различни бои со платнен преплет, со 
маса поголема од 100 г/м²

 1 137  26 235 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, of 
yarns of different colours, plain weave, weighing more 
than 100 g/m2

721420 Други прачки од железо или нелегиран челик, само 
ковани, топло валани, топло влечени или топло 
екструдирани, вклучувајќи ги оние што се усучени 
по валањето, со вдлабнатини, ребра, жлебови или 
други деформации добиени во процесот на валање

 44 305  24 870 Bars and rods, of iron or non-alloy steel, with 
indentations, ribs, groves or other deformations 
produced during the rolling process

852872 Применети апарати за телевизија, со или без 
вграден радиодифузен приемник или со апарати за 
снимање или репродукција на звук или слика: други, 
во боја

 1 538  23 993 Reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or 
video recording or reproducing apparatus:Other, colour

901890 Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, 
забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и 
сцинтиграфски апарати, други електромедицински 
апарати и инструменти за испитување на видот, 
друго

 1 466  23 944 Other instruments and appliances used in medical, 
surgical, dental or veterinary sciences, including 
scintigraphic apparatus, other electro-medical 
apparatus and sight-testing instruments.

851762 Машини за прием, конверзија и предавање или 
регенерација на глас, слики или други податоци, 
вклучувајќи и апарати за вклучување-исклучување 
(“switching”) и насочување (“routing”)

 192  23 655 Machines for the reception, conversion and 
transmission or regeneration of voice, images or 
other data, incl. switching and routing apparatus (excl. 
telephone sets, telephones for cellular networks or for 
other wireless networks)

020329 Свинско месо, замрзнато, друго  8 913  23 340 Meat of swine, frozen, chilled or frozen, other

847130 Портабл дигитални машини за автоматска обработка 
на податоци, со маса не поголема од 10 кг, што 
се состојат од најмалку една централна единица, 
тастатура и дисплеј

 184  23 142 Portable digital automatic data-processing machines, 
weighing not more than 10 kg

020120 Говедско месо, свежо или разладено, други парчиња 
со коски

 7 464  23 002 Meat of bovine animals, fresh or chilled, other cuts with 
bone in

721391 Топло валана жица, во макари, од железо или 
нелегиран челик, друга, со кружен напречен пресек 
со пречник помал од 14 мм

 38 548  22 913 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of 
iron or non-alloy steel, other, of circular cross-section 
measuring less than 14 mm in diameter

170111 Суров шеќер од шеќерна трска, без дополнителни 
средства за ароматизација или материи за 
бојосување, во цврста состојба

 36 889  22 027 Raw sugar not containing added flavouring or colouring 
matter:Cane sugar

390120 Полиетилен со специфична густина од 0,94 или 
поголема

 15 417  21 802 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more

720837 Топло валани плоснати производи, од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
неплатинирани или непресвлечени, друго, во 
макари, само топло валани, со дебелина од 4,75мм 
или поголема, но што не надминува 10 мм

 34 765  21 456 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated 
or coated, other, in coils, not further worked than 
hot-rolled, of a thickness of 4.75 mm or more but not 
exceeding 10 mm

271113 Бутан, течен  25 772  20 967 Butanes, liquefied

270119 Друг камен јаглен  156 655  19 585 Other coal

870421 Моторни возила за превоз на стоки, други, со 
клипен мотор со внатрешно согорување, на палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел), со 
бруто-маса што не надминува 5 т

 4 438  19 506 Motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
(diesel or semi-diesel), g.v.w. not exceeding 5 tonnes
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690890 Глазирани керамички плочки за поплочување и 
ѕидно обложување; глазирани керамички коцкички 
и слично, за мозаик врз подлога или без подлога, 
друго

 45 877  18 970 Other glazed ceramic flags and paving, hearth or wall 
tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether 
or not on a backing.

870120 Друмски влекачи за полуприколки  4 162  18 764 Road tractors for semi-trailers

690919 Керамички производи за лабораториска, хемиска 
или друга техничка употреба, друго

 1 167  18 480 Ceramic wares for laboratory, chemical or other 
technical uses, other

870333 Други возила со клипен мотор со внатрешно 
согорување, на палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел), со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 2500 см3

 2 926  18 186 Other vehicles, with compression-ignition internal 
combustion piston engine (diesel or semi-diesel), off a 
cylinder capacity exceeding 2 500 cc

481840 Санитарни крпи и тампони, пелени за бебиња и 
слични санитарни предмети

 4 871  17 073 Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners 
for babies and similar sanitary articles

870210 Моторни возила за превоз на десет или повеќе 
лица, вклучувајќи го и возачот, со клипен мотор со 
внатрешно согорување, на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел)

 6 021  17 040 Motor vehicles for the transport of ten or more 
persons, including the driver, with compression-ignition 
internal combustion piston engine (diesel or semi-
diesel)

252329 Друг портланд цемент  171 556  16 535 Other portland cement

300210 Антисеруми и други фракции на крв и модификувани 
имунолошки производи, без оглед на тоа дали 
се добиени или не се добиени со биотехнолошки 
процеси

 10  16 185 Antisera and other blood fractions and modified 
immunological products, whether or not obtained by 
means of biotechnological processes

390110 Полиетилен со специфична густина помала од 0,94  10 808  15 843 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94

880240 Авиони и други воздухоплови, со празна 
неоперативна маса што надминува 15000 кг

 63  15 510 Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight 
exceeding 15 000 kg

391620 Монофиламенти со најголема димензија на 
напречниот пресек што надминува 1 мм, прачки, 
стапови и профилни форми од пластични маси, 
површински обработени или необработени, но 
поинаку необработувани, од полимер на винил 
хлорид

 5 963  15 255 Monofilament of which any cross-sectional dimension 
exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether 
or not surface-worked but not otherwise worked, of 
polymers of vinyl chloride

840690 Делови за други турбини  190  14 725 Parts of steam turbines and other vapour turbines

090111 Кафе, непечено, со кофеин  6 340  14 140 Coffee, not roasted, not decaffeinated

870331 Други возила со клипен мотор со внатрешно 
согорување, на палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел), со зафатнина на цилиндарот 
што не надминува 1500 см3

 1 771  14 072 Other vehicles, with compression-ignition internal 
combustion piston engine (diesel or semi-diesel), of a 
cylinder capacity not exceeding 1 500 cc

230400 Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени 
при екстракција на масло од соја, немелени, мелени 
или пелетизирани

 27 698  14 015 Oil-cake and other solid residues, whether or not 
ground or in the form of pellets, resulting from the 
extraction of soyabean oil.

410712 Штавена кожа понатаму обработена после штавење 
или крастинг, вклучувајќи пергаментно обработена 
кожа од говеда (вклучувајќи биволи) или копитари, 
без влакна, цепени или нецепени, освен кожа од 
тар. број 4114, цели крупни и ситни кожи, лицеви 
цепеници

 475  13 812 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather, of bovine 
(including buffalo) or equine animals, without hair on, 
whether or not split, other than leather of heading 
41.14., whole hides and skins grain splits

271320 Битумен од нафта  28 678  13 788 Petroleum bitumen

271311 Нафтен кокс, некалциниран (суров)  94 107  13 749 Petroleum coke, not calcined

110100 Брашно од пченица или наполица  46 660  13 441 Wheat or meslin flour.

240120 Тутун, делумно или целосно оджилен/режан  2 816  13 323 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

260200 Руди на манган и концентрати, вклучувајќи 
феругинозни манганови руди и концентрати со 
содржина 20% и повеќе манган, сметано на сува 
маса

 56 893  13 231 Manganese ores and concentrates, including 
ferruginous manganese ores and concentrates with a 
manganese content of 20% or more, calculated on the 
dry weight.

711021 Паладиум необработен или во прав  1  13 210 Palladium, unwrought or in powder form
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220290 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или други средства за 
засладување или ароматизација, друго

 22 380  13 177 Waters, including natural or artificial mineral waters and 
aerated waters, not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured; Other

100190 Друга пченица (за сеидба)  55 276  12 945 Other wheat and meslin.

870423 Моторни возила за превоз на стоки, други, со 
клипен мотор со внатрешно согорување, на палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел), со 
бруто-маса што надминува 20 т

 3 523  12 912 Motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
(diesel or semi-diesel), g.v.w. exceeding 20 tonnes

330210 Мешавини на миризливи материи и мешавини 
(вклучувајќи и алкохолни раствори) врз база на 
една или повеќе од тие материи, за употреба во 
индустријата на храна и пијалаци

 1 081  12 905 Mixtures of odoriferous substances and mixtures 
(including alcoholic solutions) with a basis of one or 
more of these substances, of a kind used in the food or 
drink industries

701090 Друга амбалажа од стакло  22 730  12 734 Other containers, of glass

520849 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², од 
предиво со различни бои, други ткаенини

 590  12 365 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, of 
yarns of different colours, other fabrics

790111 Цинк, нелегиран со содржина по маса од 99,99% или 
повеќе на цинк

 5 187  12 199 Zinc, not alloyed, containing by weight 99.99% or more 
of zinc

382490 Подготвени врзни средства за леарски калапи или 
леарски јадра; хемиски производи и препарати на 
хемиската индустрија или на сродни индустрии 
(вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешавини 
на природни производи), на друго место 
неспомнати или опфатени

 1 526  12 047 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical 
products and preparations of the chemical or allied 
industries (including those consisting of mixtures of 
natural products), not elsewhere specified or included, 
other

481920 Кутии на составување од небрановидна хартија или 
картон

 3 338  11 958 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated 
paper or paperboard

190590 Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски 
производи, со додаток на какао или без додаток на 
какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, 
обланди, оризова хартија и слични производи, друго

 5 029  11 841 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, 
whether or not containing cocoa; communion wafers, 
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical 
use, sealing wafers, rice paper and similar products, 
other

040120 Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден 
шеќер или други материи за засладување, со 
содржина на маснотија што надминува 1%, но не 
надминува 6% по маса

 16 156  11 768 Milk and cream, not concentrated nor containing added 
sugar or other sweetening matter of a fat content, by 
weight, exceeding 1% but not exceeding 6%

730890 Други конструкции од железо или челик  6 640  11 655 Structures and parts of structures, of iron or steel

851770 Машини за прием, конверзија и предавање или 
регенерација на глас, слики или други податоци, 
вклучувајќи и апарати за вклучување во жична и без 
жична мрежа:Делови

 65  11 622 Apparatus for the transmission or reception of voice, 
images or other data, incl. apparatus for communication 
in a wired or wireless network :Parts

950430 Други игри што се пуштаат во работа со метални 
пари, банкноти (хартии од вредност), жетони 
или други слични производи, освен опрема за 
автоматски куглани

 255  11 606 Other games, operated by coins, banknotes (paper 
currency), discs or other similar articles, other than 
bowling alley equipment

271112 Пропан, течен  15 171  11 540 Propane, liquefied

392330 Балони шишиња, шишенца и слични производи  5 600  11 540 Carboys, bottles, flasks and similar articles

180690 Чоколада и други прехранбени производи што 
содржат какао, друго

 3 548  11 520 Chocolate and other food preparations containing 
cocoa, other, in blocks, slabs or bars, other

520939 Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% 
или повеќе памук, со маса поголема од 200 г/м², 
бојадисани, други ткаенини

 1 126  11 225 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing more than 200 g/m2, dyed, 
other fabrics

080300 Банани, вклучувајќи плантажни, свежи или суви  16 188  11 224 Bananas, including plantains, fresh or dried.

310520 Минерални или хемиски ѓубрива што содржат три 
ѓубриви елементи, азот, фосфор и калиум

 24 912  10 998 Mineral or chemical fertilisers containing the three 
fertilising elements nitrogen, phosphorus and 
potassium
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970300 Оригинални скулптури и бисти, од кој било 
материјал

 105  10 922 Original sculptures and statuary, in any material.

300431 Лекови што содржат инсулин  35  10 901 Medicaments containing insulin

854231 Електронски интегрирани кола како процесори 
и контролори,комбинирани или не со 
меморија,конвертори,засилувачи и др.

 16  10 840 Electronic integrated circuits as processors and 
controllers, whether or not combined with memories, 
converters, amplifiers, etc.

401110 Нови надворешни пневматски гуми за 
патнички автомобили (вклучувајќи каравани и 
натпреварувачки автомобили)

 1 845  10 703 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 
motor cars (including station wagons and racing cars)

870190 Трактори други  3 335  10 678 Tractors, other

180632 Други производи од какао, во табли или прачки, 
неполнети

 2 201  10 595 Chocolate and other food preparations containing 
cocoa, other, in blocks, slabs or bars, not filled

590390 Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
прекриени или ламинирани со пластични маси, 
освен оние од тар. број 5902, друго

 431  10 591 Textile fabrics impregnated, coated, covered or 
laminated with plastics, other than those of heading 
59.02, other

852851 Други монитори кои исклучиво или главно се 
користат со машини за автоматска обработка на 
податоци од тар. број 8471

 309  10 590 Monitors of a kind solely or principally used in an 
automatic data-processing machine of heading 8471 
(excl. with cathode ray tube)

100590 Пченка, друга  47 607  10 585 Maize (corn), other

551511 Други ткаенини од синтетички влакна, сечени, 
од полиестерски влакна, сечени, во мешавина 
претежно или само со сечени влакна од вискозен 
рајон

 956  10 505 Other woven fabrics of synthetic staple fibres, of 
polyester staple fibres, mixed mainly or solely with 
viscose rayon staple fibres

848180 Други уреди за цевоводи, котли, резервоари, каци 
или слично

 813  10 236 Other taps, cocks, valves and similar appliances

151219 Масла од сончоглед или шафраника и нивни 
фракции, друго

 8 888  9 981 Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof, 
other

392690 Други производи од пластични маси и производи од 
други материјали од тар. броеви 3901 до 3914

 1 745  9 942 Other articles of plastics and articles of other materials 
of headings 39.01 to 39.14.

440710 Дрво обработено по должината, со режење, 
глодање или со сечење или лупење, вклучувајќи 
рендисано, брусено, рабно споено, со дебелина 
поголема од 6 мм, од иглолисни видови

 47 107  9 866 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, 
whether or not planed, sanded or end-jointed, of a 
thickness exceeding 6 mm, coniferous

441011 Бродски штици  23 530  9 662 Particle board of wood

847330 Делови и прибор за машини од тар. број 8471  251  9 488 Parts and accessories of the machines of heading No 
8471

392010 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од 
пластични маси што не се со клеточна структура, 
незајакнати, неламинирани, без подлога или што не 
се комбинирани со други материјали, од полимери 
на етилен

 3 995  9 483 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, 
non-cellular and not reinforced, laminated, supported 
or similarly combined with other materials, of polymers 
of ethylene

871639 Други приколки и полуприколки за превоз на стоки  4 040  9 441 Other trailers and semi-trailers for the transport of 
goods 

300420 Лекови што содржат други антибиотици  171  9 372 Medicaments containing other antibiotics

190531 Слатки бисквити  4 635  9 202 Sweet biscuits

392020 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од 
пластични маси, што не се со клеточна структура, 
незајакнати, неламинирани, без подлога или што не 
се комбинирани со други материјали, од полимери 
на пропилен

 2 767  9 066 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-
cellular and not reinforced, laminated, supported or 
similarly combined with other materials, of polymers of 
propylene

852352 Полупроводнички медиум:"Smart cards"  51  9 060 Semiconductor media: "smart cards"

040690 Друго сирење  2 257  9 025 Other cheese

401120 Нови надворешни пневматски гуми за патнички 
автомобили за автобуси или камиони

 1 971  8 888 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on buses 
or lorries

240220 Цигари што содржат тутун  817  8 871 Cigarettes containing tobacco
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870422 Моторни возила за превоз на стоки, други, со 
клипен мотор со внатрешно согорување, на палење 
со помош на компресија (дизел или полудизел), со 
бруто-маса што надминува 5 т, но не надминува 20 т

 3 273  8 798 Motor vehicles for the transport of goods, with 
compression-ignition internal combustion piston engine 
(diesel or semi-diesel), g.v.w. exceeding 5 tonnes but 
not exceeding 20 tonnes

540761 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе полиестер филаменти или, пак, по маса 
содржат 85% или повеќе нетекстурирани полиестер 
филаменти

 329  8 600 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of polyester filaments, containing 85% or more by 
weight of non-textured polyester filaments

600410 Плетени или хеклани материјали со ширина што 
надминува 30см, со содржина од 5% или повеќе по 
маса еластомерно предиво или нишки од каучук или 
гума, освен оние од тар. број 6001, со содржина од 
5% или повеќе по маса еластомерно предиво, но без 
нишки од гума

 432  8 531 Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, 
containing by weight 5% or more of elastomeric yarn 
or rubber thread, other than those of heading 60.01, 
containing by weight 5% or more of elastomeric yarn 
but not containing rubber thread

180631 Други производи од какао, во табли или прачки, 
полнети

 2 134  8 461 Chocolate and other food preparations containing 
cocoa, other, in blocks, slabs or bars, filled

901812 Ултрасонични скенери  12  8 449 Ultrasonic scanning apparatus

852871 Применети апарати за телевизија, со или без 
вграден радиодифузен приемник или со апарати за 
снимање или репродукција на звук или слика: кои 
не се наменети за вградуване на видео дисплеј или 
екран

 194  8 370 Reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or 
video recording or reproducing apparatus, not designed 
to incorporate a video display or screen

520832 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², 
бојадисани, со платнен преплет, со маса поголема 
од 100 г/м²

 447  8 353 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, 
dyed, plain weave, weighing more than 100 g/m2

270400 Кокс и полукокс од камен јаглен, од мрк јаглен, 
од лигнит или од тресет, неагломериран или 
агломериран; ретортен јаглен

 26 884  8 177 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, 
whether or not agglomerated; retort carbon.

853400 Печатени кола  188  8 096 Printed circuits.

852580 Телевизиски камери, дигитални фотоапарати и 
видео камери за снимање

 61  7 942 Television cameras, digital cameras and video camera 
recorders

600622 Други плетени или хеклани ткаенини од памук, 
бојадисани

 1 262  7 736 Other knitted or crocheted fabrics, of cotton, dyed

847149 Други дигитални машини за автоматска обработка 
на податоци, друго, испорачани како системи

 165  7 633 Other digital automatic data-processing machines, 
presented in the form of system

160100 Колбаси и слични производи, од месо, од други 
месни делови за јадење или од крв, сложени 
прехранбени производи врз основа на овие 
производи

 2 765  7 592 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 
blood; food preparations based on these products.

551422 Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со 
содржина помалку од 85% по маса такви влакна, 
во мешавина претежно или само со памук, со маса 
што надминува 170 г/м², бојадисани, трижичен или 
четирижичен кепер, вклучувајќи и вкрстен кепер, од 
полиестерски влакна

 718  7 519 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 
less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly 
or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2, 
dyed 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of 
polyester staple fibres

720429 Отпадоци и остатоци од легиран челик, друго  25 949  7 491 Waste and scrap of alloy steel, other

851660 Други печки; шпорети, решоа и плочи за вриење; 
скари и ражни

 1 451  7 395 Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, 
grillers and roasters

988877  Нераспределено  246  7 317 Unclassified

640620 Ѓонови и топуци, од каучук, гума или пластична маса  727  7 234 Outer soles and heels, of rubber or plastics

847170 Мемориски единици  81  7 206 Storage units
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521132 Ткаенини од памук, со содржина помалку од 85% по 
маса памук, мешани главно или само со вештачки 
или синтетички влакна, со маса поголема од 200 г/
м², бојадисани, трижичен или четирижичен кепер, 
вклучувајќи вкрстен кепер

 648  7 192 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing more than 200 g/m2, dyed, 
3-thread or 4-thread twill, including cross twill

842199 Други делови за центрифуги вклучувајќи центрифуги 
за сушење; машини и апарати за филтрирање или 
пречистување течности или гасови

 196  7 172 Other parts of centrifuges, filtering / purifying 
machinery and apparatus for liquids / gases

854449 Други електрични проводници за напон што не 
надминува 80 V, други

 1 456  7 123 Other electric conductors, for a voltage not exceeding 
80 V

760120 Легури на алуминиум  2 770  7 108 Unwrought aluminium alloys

640399 Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, 
кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од 
кожа, други обувки, други

 267  7 084 Other footwear with outer soles of rubber, plastics, 
leather or composition leather and uppers of leather

940360 Друг дрвен мебел  3 451  7 074 Other wooden furniture

160232 Други приготвени или конзервирани производи од 
месо, од месни делови за јадење или од крв, од 
домашна живина од видот gallus domesticus

 1 634  7 067 Homogenised preparations of fowls of the species 
Gallus domesticus

845011 Машини за перење алишта за домаќинствата, со 
капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг, 
потполно автоматски

 2 162  7 038 Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 
kg, fully-automatic washing machines

844399 Делови и прибор за принтери : Други  153  6 997 Parts and accessories of printers:Other

410711 Штавена кожа обработена понатаму по штавење или 
крастинг вклучувајќи пергаментно обработена кожа, 
од говеда (вклучувајќи биволи) или копитари, без 
влакна, цепени или нецепени, освен кожа од тар. 
број 4114, цели крупни и ситни кожи, лицеви кожи 

 208  6 967 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather, of bovine 
(including buffalo) or equine animals, without hair on, 
whether or not split, other than leather of heading 
41.14., whole hides and skins full grains

310230 Амониумнитрат вклучувајќи и амониумнитрат во 
воден раствор

 23 789  6 962 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

902214 Други апарати за медицинска, хируршка или 
ветеринарна употреба

 44  6 940 Apparatus based on the use of X-rays, whether or not 
for medical, for medical, surgical or veterinary uses

481810 Тоалетна хартија  4 195  6 913 Toilet paper

540110 Конец за шиење од вештачки или синтетички 
филаменти, неподготвен или подготвен за продажба 
на мало, од синтетички филаменти

 275  6 894 Sewing thread of man-made filaments, whether or not 
put up for retail sale, of synthetic filaments

551299 Ткаенини со содржина 85% или повеќе по маса 
синтетички влакна, сечени, други

 319  6 853 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% 
or more by weight of synthetic staple fibres, other

854140 Фотоосетливи полупроводнички елементи 
вклучувајќи и фотонапонски ќелии составени 
или несоставени во модули или плочи; диоди за 
емитување светлина

 63  6 829 Photosensitive semiconductor devices, including 
photovoltaic cells whether or not assembled in modules 
or made up into panels; light emitting diodes

321490 Китови (стаклорезачки, за калемење и др.), смолни 
малтери, други маси за затнување; полнила за 
молерско-фарбарски работи; неогноотпорни 
препарати за површинска обработка на фасади, 
внатрешни ѕидови, подови, тавани или слично, 
друго

 24 596  6 820 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings; non-
refractory surfacing preparations for faзades, indoor 
walls, floors, ceilings or the like, other

842240 Други машини за пакување или завивање 
(вклучувајќи и машини за топло завивање)

 164  6 814 Other packing or wrapping machinery (including heat-
shrink wrapping machinery)

520932 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% 
или повеќе памук, со маса поголема од 200 г/м², 
бојадисани, трижичен или четирижичен кепер, 
вклучувајќи вкрстен кепер

 518  6 798 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing more than 200 g/m2, dyed, 
3-thread or 4-thread twill, including cross twill

511130 Други ткаенини од влачена волна или од влачени 
фини животински влакна, во мешавина претежно 
или само со сечени вештачки или синтетички влакна

 367  6 778 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal 
hair, other, mixed mainly or solely with man-made 
staple fibres
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940161 Други седишта, со дрвени скелети, тапацирани  1 573  6 684 Other seats, with wooden frames: upholstered

230990 Производи што се употребуваат за исхрана на 
животни, друго

 6 371  6 680 Preparations of a kind used in animal feeding, other

740811  Жица од рафиниран бакар, со максимална 
димензија на напречниот пресек што надминува 6 
мм

 824  6 611 Copper wire, of refined copper, of which the maximum 
cross-sectional dimension exceeds 6 mm

020230 Месо, говедско, замрзнато, други парчиња, без 
коски

 2 371  6 563 Meat of bovine animals, frozen, boneless

300439 Лекови што содржат хормони или други производи 
од тар. број 2937, но не содржат антибиотици, друго

 12  6 489 Medicaments containing hormones or other products 
of heading 29.37, but not containing antibiotics, other

853710 Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, 
за напон што не надминува 1 000 V

 144  6 358 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other 
bases, for a voltage not exceeding 1 000 V

320810 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база на 
полиестер

 1 370  6 353 Paints and varnishes, based on polyesters

210390 Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии 
и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од 
синап и приготвен синап (сенф), друго

 2 252  6 348 Other sauces and preparations therefor; mixed 
condiments and mixed seasonings

847810 Машини за подготовка или преработка на тутун, 
неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа 
глава

 466  6 312 Machinery for preparing or making up tobacco, not 
specified or included elsewhere in this Chapter.

760421 Прачки и профили, од легури на алуминиум, 
шупливи профили

 1 399  6 061 Aluminium bars, rods and profiles, of aluminium alloys, 
hollow profiles

382200 Дијагностички или лабораторски реагенси 
на подлога и приготвени дијагностички или 
лабараториски реагенси без оглед на тоа дали се 
или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 
или 3006; сертифицирани референтни материјали

 151  5 995 Diagnostic or laboratory reagents on a backing, 
prepared diagnostic or laboratory reagents whether or 
not on a backing, other than those of heading 30.02 or 
30.06; certified reference materials

330510 Шампони  1 835  5 918 Shampoos

210500 Сладолед и друг мраз за јадење, со додаток или без 
додаток на какао

 2 147  5 902 Ice cream and other edible ice, whether or not 
containing cocoa.

950300 Трицикли, тротинети, автомобили со педали и 
слични играчки на тркала; колички за кукли

 1 474  5 851 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys, 
and dolls' carriages (excl. normal bicycles with ball 
bearings)

200570 Маслинки, приготвен или конзервиран на друг 
начин освен во оцет или оцетна киселина, 
незамрзнати, освен производите од тар. број 2006

 2 516  5 799 Olives prepared or preserved otherwise than by vinegar 
or acetic acid, not frozen, other than products of 
heading 20.06.

960621 Копчиња од пластична маса, непресвлечени со 
текстилен материјал

 121  5 795 Buttons of plastics, not covered with textile material

847150 Дигитални единици освен оние од тар. подброеви 
8471 41 или 8471 49, кои содржат или не содржат во 
исто куќиште една или две од следниве единици: 
мемориски единици, влезни единици, излезни 
единици

 63  5 791 Processing units other than those of sub-heading 
8471.41 or 8471.49, whether or not containing in the 
same housing one or two of the following types of unit: 
storage units, input units, output units

690210 Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични 
огноотпорни керамички производи за вградување, 
освен оние од силикатно фосилно брашно или 
од слични силикатни земји со содржина по маса, 
поединечно или вкупно, поголема од 50% на 
елементите Mg, Ca или Cr

 4 290  5 696 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods, other than those 
of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, 
containing by weight, singly or together, more than 50% 
of the elements Mg, Ca or Cr

251990 Природен магнезиум карбонат (магнезит)  10 408  5 686 Other natural magnesium carbonate (magnesite);

190190 Екстракт на слад; прехранбени производи од 
брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без 
додаток на какао или со содржина помала од 40% по 
маса на какао, пресметано на потполно одмастена 
основа, на друго место неспоменати ниту опфатени, 
друго

 2 795  5 624 Other food preparations of flour, groats, meal, starch 
or malt extract, not containing cocoa or containing less 
than 40% by weight of cocoa calculated on a totally 
defatted basis, not elsewhere specified or included
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151620 Растителни масти и масла и нивни фракции, 
делумно или наполно хидрогенизирани, 
интерестерификувани, реестерификувани или 
елеидинизирани, пречистени или непречистени , но 
понатаму неприготвени

 4 254  5 616 Vegetable fats and oils and their fractions, partly or 
wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or 
elaidinised, whether or not refined, but not further 
prepared.

080520 Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатсумас-
мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди 
на агруми, свежи или сушени

 8 139  5 605 Mandarins (including tangerines and satsumas); 
clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh 
or dried

842952 Машини со надградба што ротираат 360 степени  2 531  5 600  Machinery with a 360 degree revolving superstructure

330499 Препарати за разубавување или шминкање и 
препарати за негување на кожа (освен лекови), 
вклучувајќи и препарати за заштита од сонце или 
за зајакнување на пигментацијата при сончање или 
за бронзирање на кожа; препарати за маникир или 
педикир, друго

 523  5 559 Beauty or make-up preparations and preparations 
for the care of the skin (other than medicaments), 
including sunscreen or sun tan preparations; manicure 
or pedicure preparations.Other

520839 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², 
бојадисани, други ткаенини

 724  5 499 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, 
dyed, other fabrics

870321 Други возила, со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување, со палење 
со помош на свеќички, со зафатнина на цилиндарот 
што не надминува 1000 см3

 1 822  5 415 Other vehicles, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine, of a cylinder capacity not 
exceeding 1 000 cc

847490 Делови за машини за сортирање, просејување,  1 510  5 377 Parts:Mixing or kneading machines

330590 Други препарати за коса  809  5 354 Preparations for use on the hair, other

854460 Други електрични проводници, за напон што 
надминува 1000 V

 476  5 266 Other electric conductors, for a voltage exceeding 1 
000 V

850440 Статички конвертори (претворувачи)  251  5 254 Static converters

847989 Други машини и механички уреди, друго  253  5 220 Other machines and mechanical appliances 

330300 Парфеми и тоалетни води  287  5 196 Perfumes and toilet waters

481159 Хартија и картон, премачкани, импрегнирани или 
прекриени со пластични маси (исклучувајќи лепила), 
друго

 1 273  5 162 Paper and paperboard coated, impregnated or covered 
with plastics (excluding adhesives), other

030378 Ослиќ (Merluccius spp, Urophycis spp.), освен џигер и 
икра, замрзнати

 2 774  5 142 Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.), frozen

380892 Фунгициди  562  5 132 Fungicides

841510 Уреди за климатизација, прозорски или ѕидни, 
самостојни или “сплит системи”

 894  5 128 Air conditioning machines: window or wall types, self-
contained

411310 Кожа понатаму обработена после штавење или 
крастинг, вклучувајќи пергаментно обработена кожа, 
без волна или влакна, цепени или нецепени, освен 
кожа од тар. број 4114, од кози и јариња

 171  5 114 Leather further prepared after tanning or crusting, 
including parchment-dressed leather, of other animals, 
without wool or hair on, whether or not split, other 
than leather of heading 41.14. of goats or kids

854511 Електроди за печки  1 256  5 111 Electrodes, of a kind used for furnaces

190532 Вафли и обланди  2 298  5 099 Waffles and wafers

540752 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе текстурирани полиестер филаменти, 
бојадисани

 498  5 098 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of textured polyester filaments, dyed

852340 Оптички медиум  199  5 094 Optical media

540754 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе текстурирани полиестер филаменти, 
печатени

 141  5 092 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of textured polyester filaments, printed

481910 Кутии од брановидна хартија или картон  4 155  5 033 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or 
paperboard

120991 Семе од зеленчук  42  5 031 Vegetable seeds
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220210 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или други средства за 
засладување или ароматизација

 8 264  5 029 Waters, including mineral waters and aerated waters, 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured

551513 Други ткаенини од синтетички влакна, сечени, 
од полиестерски влакна, сечени, во мешавина 
претежно или само со волна или со фини 
животински влакна

 199  5 014 Other woven fabrics of synthetic staple fibres, of 
polyester staple fibres, mixed mainly or solely with wool 
or fine animal hair

680293 Гранит за други намени  9 974  4 991 Granite, other

300410 Лекови што содржат пеницилини или нивни 
деривати, со структура на пеницилинска киселина, 
или стрептомицини или нивни деривати

 188  4 986 Medicaments containing penicillins or derivatives 
thereof, with a penicillanic acid structure, or 
streptomycins or their derivatives

390311 Полистирол за експандирање  2 895  4 957 Polystyrene, expansible

392350 Затнувачи, поклопки, капаци и други затворачи  1 093  4 916 Stoppers, lids, caps and other closures

080510 Портокали, свежи или сушени  9 971  4 904 Oranges, fresh or dried

220300 Пиво добиено од слад  6 946  4 893 Beer made from malt.

960719 Патент затворачи, други  137  4 826 Other slide fasteners

842951 Натоварувачи со предна лопата  1 535  4 812 Front-end shovel loaders

441192 Плочи влакнатици со средна густина (МДФ): Друго: 
Со густина што надминува 0.8 г/см3: Механички 
необработувани или површински непрекриени

 6 962  4 800 Fibreboard of wood or other ligneous materials, 
whether or not agglomerated with resins or other 
organic bonding agents, of a density of > 0,8 g/cm3, not 
mechanically worked or surface-covered

210410 Супи и чорби и препарати за тие производи  1 198  4 792 Soups and broths and preparations therefor

850710 Оловни акумулатори за задвижување на клипни 
мотори

 2 016  4 792 Lead-acid, of a kind used for starting piston engines

200520 Компир, приготвен или конзервиран на друг начин 
освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, 
освен производите од тар. број 2006

 1 180  4 780 Potatoes prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen, other than products 
of heading 20.06.

721070 Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
платинирани или пресвлечени, обоени, лакирани 
или пресвлечени со пластична маса

 4 392  4 768 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, clad, painted, varnished or coated 
with plastics

530919 Ткаенини од лен, со содржина по маса 85% или 
повеќе лен, други

 160  4 762 Woven fabrics of flax, containing 85% or more by 
weight of flax, other

841810 Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со 
посебни врати

 1 214  4 730 Combined refrigerator-freezers, with separate external 
doors

170490 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), 
без какао, друго

 1 700  4 711 Sugar confectionery (including white chocolate), not 
containing cocoa, other

940350 Дрвен мебел за спални соби  3 246  4 671 Wooden furniture of a kind used in the bedroom

830241 Градежни окови од прости метали  726  4 650 Other mountings, fittings and similar articles, suitable 
for buildings

490199 Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени 
материјали, вклучувајќи и слободни листови, друго

 295  4 642 Printed books, brochures, leaflets and similar printed 
matter, whether or not in single sheets, other

090121 Кафе, печено, со кофеин  872  4 637 Coffee, roasted, not decaffeinated

842230 Машини за полнење, затворање, херметичко 
затворање или етикетирање шишиња, лименки, 
кутии, вреќи или други контејнери; машини за 
капислирање шишиња, тегли, цевки и слични 
контејнери; машини за газирање на пијалаци

 204  4 629 Machinery for filling, closing, sealing, or labelling 
bottles, cans, boxes, bags or other containers; 
machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar 
containers; machinery for aerating beverages

520512 Едножично предиво од памук од нечешлани влакна 
со нумерација помала од 714,29 децитекси, но 
не помала од 232,56 (метричка нумерација што 
надминува 14, но не надминува 43)

 1 419  4 628 Cotton yarn (other than sewing thread),of uncombed 
fibres, measuring less than 714.29 decitex but not less 
than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but 
not exceeding 43)

290919 Ациклични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или 
нитрозо деривати, друго

 5 311  4 596 Other acyclic ethers and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
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392310 Кутии, сандаци, гајби и слични производи  1 662  4 551 Boxes, cases, crates and similar articles

120220 Кикиритки, непржени или непечени, кршени или 
дробени, лупени, вклучувајќи кршени или дробени

 3 897  4 540 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether 
or not shelled or broken, shelled, whether or not 
broken

180500 Какао во прав, без додаден шеќер или други 
материи за засладување

 1 687  4 532 Cocoa powder, not containing added sugar or other 
sweetening matter.

520522 Едножично предиво од памук, од чешлани влакна 
со нумерација помала од 714,29 децитекси, но 
не помала од 232,56 (метричка нумерација што 
надминува 14, но не надминува 43)

 1 362  4 460 Cotton yarn (other than sewing thread), measuring less 
than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex 
(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 )

151710 Маргарин, исклучувајќи течен маргарин  3 098  4 435 Margarine, excluding liquid margarine

320890 Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на 
синтетички полимери или хемиски модификувани 
природни полимери, дисперзирани или растворени 
во неводен медиум; раствори дефинирани со 
забелешката 4 кон оваа Глава, друго

 1 250  4 352 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified 
natural polymers, dispersed or dissolved in a non-
aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this 
Chapter, other

841850 Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за 
ладење или замрзнување

 626  4 342 Other refrigerating or freezing chests

480256 Друга хартија и картон, без содржина на влакна 
добиени со механичка или хемиско-механичка 
постапка или со содржина на тие влакна не 
поголема од 10% по маса од вкупната содржина на 
влакната со маса од 40 г/м² или поголема, но не 
поголема од 150 г/м² ,во листови со една страна 
непоголема од 435мм и друга страна непоголема од 
297мм во незавиена форма

 4 004  4 341 Other paper and paperboard, not containing fibres 
obtained by a mechanical or chemi-mechanical process 
or of which not more than 10% by weight of the total 
fibre content consists of such fibres, weighing 40 g/m2 
or more but not more than 150 g/m2, in sheets with 
one side not exceeding 435 mm and the other side not 
exceeding 297 mm in the unfolded state

520851 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², 
печатени со платнен преплет, со маса не поголема 
од 100 г/м²

 87  4 305 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, 
printed, plain weave, weighing not more than 100 g/m2

550200 Кабли од вештачки филаменти  856  4 294 Artificial filament tow

521031 Ткаенини од памук што по маса содржат помалку 
од 85% памук, во мешавина претежно или само 
со вештачки или синтетички влакна, со маса не 
поголема од 200 г/м², бојадисани, со платнен 
преплет

 245  4 276 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing not more than 200 g/m2, dyed, 
plain weave

340111 Сапун за тоалетна употреба (вклучувајќи ги 
производите со лековити материи)

 1 934  4 272 Soap for toilet use (including medicated products)

020712 Месо и делови за јадење, од живина од тар. број 
0105, несечено во парчиња,замрзнато

 2 332  4 270 Meat and edible offal, of fowls of the species Gallus 
domesticus not cut in pieces, frozen

441019  Плочи од дрво, друго  10 811  4 267 Other board of wood

390210 Полипропилен  3 333  4 253 Polypropylene

481092 Друга хартија и картон, повеќеслојни  4 884  4 212 Other paper and paperboard, multi-ply

600632 Други плетени или хеклани ткаенини од синтетички 
влакна, бојадисани

 452  4 144 Other knitted or crocheted fabrics, of synthetic fibres, 
dyed

940320 Друг метален мебел  1 481  4 120 Other metal furniture

330720 Дезодоранси за лична употреба и препарати против 
потење

 397  4 119 Personal deodorants and antiperspirants

850110 Електромотори со моќност што не надминува 37,5 W  78  4 100 Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

381590 Иницијатори на реакција, забрзувачи на реакција и 
каталитички препарати, неспоменати или опфатени 
на друго место, друго

 221  4 067 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic 
preparations, not elsewhere specified or included, 
other

847720 Екструдери  236  4 054 Extruders

392190 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, со 
клеточна структура од пластични маси, друго

 787  4 029 Other plates, sheets, film, foil and strip, of 
plastics:Cellular:Other
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540744 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе филаменти од најлон или од други 
полиамиди, печатени

 42  4 003 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of filaments of nylon or other polyamides, printed

441114 Плочи влакнатици со средна густина (МДФ), 
со дебелина што надминува 9 мм. Механички 
необработувани или површински непрекриени

 6 010  3 984 Medium density fibreboard "MDF" of wood, of a 
thickness > 9 mm, not mechanically worked or surface-
covered

160414 Туни, трупови пругавци и паламиди (Sarda spp.), 
приготвени или конзервирани, цели или во 
парчиња, но немелени

 1 193  3 965 Prepared or preserved tunas, skipjack and bonito (Sarda 
spp.) whole or in pieces, but not minced

842833 Други елеватори и транспортери што работат 
континуирано, за стоки или материјал, други, со 
лента

 745  3 934 Other continuos-action elevators and conveyors, for 
goods or materials: Other, belt type

844313 Други машини за принтање оффсет  431  3 924 Other offset printing machinery

580632 Други тесни ткаенини, од вештачки или синтетички 
влакна

 302  3 916 Other woven fabrics, of man-made fibres

190219 Теста, неварени, неполнети ниту поинаку 
приготвени, други

 4 619  3 883 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, 
other

250100 Сол (вклучувајќи сол за јадење и денатурирана сол) 
и чист натриумхлорид, вклучувајќи во воден раствор 
или со додаток на антиагломерациски средства или 
на средства за подобра флуидност; морска вода

 42 011  3 873 Salt (including table salt and denatured salt) and pure 
sodium chloride, whether or not in aqueous solution 
or containing added anti-caking or free-flowing agents; 
sea water.

700529 Друго неармирано стакло, друго  9 991  3 865 Other non-wired glass

050400 Црева, бабулиња и желудници од животни (освен 
од риби), цели или во парчиња, свежи, разладени, 
замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени

 2 542  3 862 Guts, bladders and stomachs of animals (other than 
fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, 
salted, in brine, dried or smoked.

481019 Хартија и картон за пишување, печатење или за 
други графички цели, без влакна, добиени со 
механичка или хемиско-механичка постапка или кои 
од вкупното количество влакна содржат не повеќе 
од 10% по маса такви влакна, други

 3 489  3 859 Paper and paperboard of a kind used for writing, 
printing or other graphic purposes, not containing fibres 
obtained by a mechanical or chemi-mechanical process 
or of which not more than 10% by weight of the total 
fibre content consists of such fibres, other

380891 Инсектициди  435  3 852 Insecticides

870410 Самоистоварни дампери конструирани за работа 
надвор од патната мрежа

 389  3 849 Dumpers designed for off-highway use

580710 Етикети, значки и слични производи од текстилен 
материјал, во метража, во ленти или сечени со 
определени форми или големини, невезени, ткаени

 91  3 819 Labels, badges and similar articles of textile materials, 
in the piece, in strips or cut to shape or size, not 
embroidered, woven

151190 Палмово масло и негови фракции, пречистено или 
непречистено, но хемиски немодификувано, друго

 3 448  3 817 Palm oil and its fractions, whether or not refined, but 
not chemically modified, other

761699 Други производи од алуминиум  682  3 816 Other articles of aluminium.

901839 Шприцеви, игли, катетри, канили и слично, друго  178  3 791 Other syringes, needles, catheters, cannulae and the 
like 

761290 Алуминиумски буриња, барабани, конзерви, кутии и 
слични контејнери 

 513  3 782 Other aluminium casks, drums, cans, boxes and similar 
containers

392113 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, со 
клеточна структура од полиуретан

 1 280  3 778 Other plates, sheets, film, foil and strip, of 
plastics,cellular of polyurethanes

640299 Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од 
каучук, гума или пластична маса, други

 1 182  3 775 Other footwear with outer soles and uppers of rubber 
or plastics

870830 Кочници и серво кочници и нивни делови  590  3 768 Brakes and servo-brakes and their parts

843149 Други делови погодни за употреба исклучиво или 
главно со машини од тар. броеви 8425 до 8430

 627  3 710 Other parts sutable for use with the machinery of 
Ch.8425 to 8430

610910 Поткошули и маици (T-shirts), плетени или хеклани, 
од памук

 631  3 668 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted, 
of cotton

830890 Други производи од прости метали, вклучувајќи 
и делови на облека, обувки, рачни торби, патни 
предмети или други готови производи

 112  3 643 Other clasps, frames with clasps, buckles, buckle-
clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, 
including parts



156 Статистички преглед  7.4.12.02 (717)

Т-18: Узвоз на стоки во Република Македонија во 2010
T-18: Import of goods in the Republic of Macedonia, 2010

во 000 САД долари In ‘000 US $

ХС-6
HS-6

Назив

Количество 
во тони

Вредност
Name

Quantity in 
tonnes

Value

844332 Други принтери, со можност за поврзување со 
машина за автоматска обработка на податоци или во 
мрежа: Печатари

 149  3 628 Printers capable of connecting to an automatic data 
processing machine or to a network

480100 Новинска хартија во ролни или листови  5 806  3 596 Newsprint, in rolls or sheets.

621710 Друг готов прибор за облека, освен оние од тар. број 
6212

 97  3 561 Other made up clothing accessories; other than those 
of heading 62.12, accessories

540742 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе филаменти од најлон или од други 
полиамиди, бојадисани

 134  3 527 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of filaments of nylon or other polyamides, dyed

732690 Други производи од железо или челик  1 554  3 514 Other articles of iron or steel

551599 Други ткаенини од синтетички влакна, сечени, други 
ткаенини, други

 109  3 512 Other woven fabrics of synthetic staple fibres

550320 Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечешлани 
ниту преработувани поинаку за предење, од 
полиестер

 2 306  3 504 Synthetic staple fibres, not carded, combed or 
otherwise processed for spinning, of polyesters

590320 Текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 
прекриени или ламинирани со пластични маси, 
освен оние од тар. број 5902, со полиуретан

 214  3 503 Textile fabrics impregnated, coated, covered or 
laminated with plastics, other than those of heading 
59.02, with polyurethane

870530 Пожарникарски возила  211  3 491 Fire fighting vehicles

080550 Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia), свежи или сушени

 4 803  3 484 Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia), fresh or dried

940510 Лустери и други електрични плафонски или ѕидни 
светлечки тела, освен за осветлување на јавни 
отворени простори или собраќајници

 532  3 479 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting 
fittings, excluding those of a kind used for lighting public 
open spaces or thoroughfares

520822 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², 
белени, со платнен преплет, со маса поголема од 
100 г/м²

 273  3 468 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, 
bleached, plain weave, weighing more than 100 g/m2

732119 Апарати за варење и греалки за чинии: други, 
вклучувајќи апарати на цврсти горива

 1 428  3 460 Appliances for baking, frying, grilling and cooking and 
plate warmers, for domestic use, of iron or steel, for 
solid fuel or other source of energy

110710 Слад, непржен  7 075  3 458 Malt, not roasted

380130 Јаглеродни пасти за електроди и слични пасти за 
обложување печки

 5 191  3 416 Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes 
for furnace linings

600644 Други плетени или хеклани ткаенини од вештачки 
влакна, печатени

 126  3 409 Other knitted or crocheted fabrics, of artificial fibres, 
printed

294190 Други антибиотици  19  3 398 Antibiotics, other

441820 Врати и нивни рамки и прагови  1 550  3 396 Doors and their frames and thresholds of wood, 
including cellular wood panels

551429 Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со 
содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во 
мешавина претежно или само со памук, со маса што 
надминува 170 г/м², бојадисани, други ткаенини

 153  3 396 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 
less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly 
or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2, 
dyed other woven fabrics

551339 Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со 
содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во 
мешавина претежно или само со памук, со маса што 
не надминува 170 г/м²,од предива со различни бои, 
други ткаенини

 656  3 387 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or 
solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2, 
of yarns of different colours, other woven fabrics

960610 Копци и нивни делови  76  3 379 Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and 
parts therefor

847141 Други дигитални машини за автоматска обработка 
на податоци што имаат најмалку една централна 
единица во исто куќиште, како и една влезна и 
излезна единица или една комбинирана влезно-
излезна единица

 76  3 359 Other digital automatic data-processing machines, 
comprising in the same housing at least a centr. unit 
and input /output unit

841821 Фрижидери за домаќинството, компресиони  831  3 359 Refrigerators, household type: compression type
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521039 Ткаенини од памук што по маса содржат помалку 
од 85% памук, во мешавина претежно или само 
со вештачки или синтетички влакна, со маса не 
поголема од 200 г/м², бојадисани, други ткаенини

 159  3 347 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing not more than 200 g/m2, dyed, 
other fabrics

870324 Други возила со клипен мотор (освен ротационен 
клипен мотор) со внатрешно согорување, со палење 
со помош на свеќички, со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 3000 см3

 504  3 336 Other vehicles, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine, of a cylinder capacity 
exceeding 3 000 cc

300432 Лекови што содржат кортикостероидни хормони, 
нивни деривати и структурни аналози

 26  3 333 Medicaments containing corticosteroid hormones, their 
derivatives and structural analogues

854232  Електрични интегрирани кола: Мемории  4  3 324 Electronic integrated circuits:Memories

390410 Поливинилхлорид неизмешан со други материи  2 854  3 315 Poly(vinyl chloride), not mixed with any other 
substances

440929 Дрво, профилирано, по должината на кој и да било 
раб, крај или лице, вклучувајќи стругано со ренде, 
брусено или рабно споено: Друго

 3 073  3 312 Wood, continuously shaped, along any of its edges, 
ends or faces, whether or not planed, sanded or end-
jointed: Other

500720 Други ткаенини што содржат 85% или повеќе по 
маса свила или други отпадоци од свила, освен 
бурет-свила

 24  3 312 Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk 
or of silk waste other than noil silk

482110 Етикети од хартија или картон, од сите видови, 
печатени

 190  3 305 Paper or paperboard lables of all kinds, printed

730661 Заштитни цевки (касинг) и производствени цевки 
(тубинг) што се користат при дупчење за добивање 
на нафта или гас, со правоаголен (вклучувајќи 
квадратен) напречен пресек

 3 776  3 289 Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas: 
Of square or rectangular cross-section

640699 Други делови на обувки од други материјали  376  3 266 Parts of footwear of other materials

902139 Други вештачки делови на телото, друго  6  3 239 Other artificial parts of the body

600642 Други плетени или хеклани ткаенини од вештачки 
влакна, бојадисани

 280  3 237 Other knitted or crocheted fabrics, of artificial fibres, 
dyed

310210 Уреа, вклучувајќи и уреа во воден раствор  9 130  3 237 Urea, whether or not in aqueous solution

851761 Други апарати за предавање и прием на глас, 
слики или други податоци вклучувајќи апарати за 
комуникација во жичена или безжична мрежа: 
Базни станици

 27  3 217 Base stations of apparatus for the transmission or 
reception of voice, images or other data

830990 Затки и капаци (вклучувајќи и крунски затки, 
навојни затки и затки низ кои се сипува), капсули за 
шишиња, капаци од лим, со или без навој, пломби и 
друг прибор за пакување, од прости метали, друго

 694  3 202 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw 
caps and pouring stoppers), capsules for bottles, 
threaded bungs, bung covers, seals and other packing 
accessories, of base metal, other

040510 Путер  713  3 189 Butter

902830 Електрични броила  73  3 178 Electricity meters

321410 Стакларски кит, кит за калемење, смолни малтери, 
други маси за затнување; полнила за молеро-
фарбарски работи

 1 946  3 140 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking 
compounds and other mastics; painters' fillings

330610 Забни пасти  425  3 140 Dentifrices

480524 Тестлајнер (рециклиран линер-картон) со маса од 
150 г/м² или помала

 5 696  3 126 Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m2 or 
less

901920 Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, 
аеросолна терапија, вештачко дишење или други 
терапевтски апарати за дишење

 18  3 114 Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, 
artificial respiration or other therapeutic respiration 
apparatus

730840 Елементи за скелиња, оплата, потпирање или јамско 
потпирање

 2 081  3 107 Equipment for scaffolding, shuttering, propping or 
pitpropping

880230 Авиони и други воздухоплови, со празна 
неоперативна маса што надминува 2000 кг, а што не 
надминува 15000 кг

 4  3 104 Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight 
exceeding 2 000 kg but not exceeding 15 000 kg
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851610 Електрични проточни или акумулациони грејачи на 
вода и потопувачки грејачи

 540  3 084 Electric instantaneous or storage water heaters and 
immersion heaters

720927 Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
ладновалани (ладноредуцирани), неплатинирани 
или непресвлечени, ненамотани (во табли), само 
ладновалани (ладноредуцирани) со дебелина од 0,5 
мм или поголема, но што не надминуваат 1м

 3 929  3 068 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width 
of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not 
clad, plated or coated, not in coils, not further worked 
than cold-rolled (cold-reduced), of a thickness of 0.5 
mm or more but not exceeding 1 m

640391 Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, 
кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од 
кожа, други обувки што го покриваат глуждот

 102  3 041 Other footwear with outer soles of rubber, plastics, 
leather or composition leather and uppers of leather, 
covering the ankle

620342 Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви за мажи или момчиња 
од памук

 454  3 011 Men's or boy's trousers, bib and brace overalls, 
breeches and shorts, of cotton

842121 Машини и апарати за филтрирање или 
пречистување на течности за филтрирање или 
пречистување на вода

 70  3 008 Filtering or purifying machinery for water

690220 Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични 
огноотпорни керамички производи за вградување, 
освен оние од силикатно фосилно брашно или 
од слични силикатни земји со содржина по 
маса поголема од 50% алуминиумоксид (Al2О3), 
силициумдиоксид (SiО2) или мешавина

 2 729  3 004 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory 
ceramic constructional goods, other than those 
of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, 
containing by weight more than 50% of alumina (Al2O3), 
of silica (SiO2) or of a mixture or compound of these 
products

521049 Ткаенини од памук што по маса содржат помалку 
од 85% памук, во мешаница претежно или само 
со вештачки или синтетички влакна, со маса не 
поголема од 200 г/м², од предиво со различни бои, 
други ткаенини

 125  3 002 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing not more than 200 g/m2, of yarns 
of different colours, other fabrics

740819 Жица од рафиниран бакар, друга  383  2 984 Copper wire, of refined copper, other

020319 Месо свинско свежо или разладено, друго (со или 
без коски)

 900  2 983 Meat of swine, fresh, chilled, other

853690 Електрични апарати за вклучување и исклучување 
или за заштита на електрични струјни кола или за 
остварување на приклучување за или во електрични 
струјни кола 

 99  2 982 Other electrical apparatus for switching or protecting 
electrical circuits, or for making connections to or in 
electrical circuits

842211 Машини за миење садови за домаќинството  556  2 982 Dish washing machines of the household type

842911 Булдожери и англодозери, гасеничари  558  2 962 Bulldozers and angledozers: Track laying

540792 Други ткаенини од синтетички филамент предива, 
бојадисани

 270  2 952 Other woven fabrics, dyed

521041 Ткаенини од памук што по маса содржат помалку 
од 85% памук, во мешавина претежно или само 
со вештачки или синтетички влакна, со маса не 
поголема од 200 г/м², од предиво со различни бои, 
со платнен преплет

 132  2 926 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing not more than 200 g/m2, of yarns 
of different colours, plain weave

300220 Вакцини за хумана медицина  5  2 885 Vaccines for human medicine

847180 Други единици од машините за автоматска 
обработка на податоци

 28  2 853 Other units of automatic data-processing machines

300450 Други лекови што содржат витамини или други 
производи од тар. број 2936

 74  2 847 Other medicaments containing vitamins or other 
products of heading 29.36

854370 Електрични машини и апарати со индивидуална 
функција, неспоменати или невклучени на друго 
место. Други машини и апарати

 51  2 843 Electrical machines and apparatus, having individual 
functions, not specified or included elsewhere in this 
Chapter: Other machines and apparatus
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940290 Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски 
мебел (на пример, операциони маси, маси за 
прегледи, болнички кревети со механички уреди, 
забарски столови); берберски столови и слични 
столови, со обртно, наклонувачко и подигнувачко 
движење и делови, друг

 107  2 841 Other medical, surgical, dental or veterinary furniture 
(for example, operating tables, examination tables, 
hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); 
barbers' chairs and similar chairs, having rotating as 
well as both reclining and elevating movements; parts 
of the foregoing articles

310240 Мешавини на амониумнитрат со калциумкарбонат 
или други неоргански неѓубриви материи

 11 650  2 838 Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate 
or other inorganic non-fertilising substances

220110 Минерална вода и газирана вода  10 589  2 835 Mineral waters and aerated waters

960711 Патент-затворачи со запци од прости метали  62  2 829 Slide fasteners fitted with chain scoops of base metal

732611 Отковки или отпресоци, понатаму необработувани, 
топки и слични производи за мелници

 2 744  2 822 Other articles of iron or steel, grinding balls and similar 
articles for mills

847420 Машини за дробење или мелење  578  2 821 Crushing or grinding machines for mineral substances

392329 Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни), од други 
пластични маси

 634  2 803 Sacks and bags (including cones) of other plastics

551412 Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со 
содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во 
мешаница претежно или само со памук, со маса што 
надминува 170 г/м² небелени или белени, трижичен 
или четирижичен кепер, вклучувајќи и вкрстен 
кепер, од полиестерс

 291  2 783 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 
less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly 
or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2, 
unbleached or bleached, 3-thread or 4-thread twill, 
including cross twill, of polyester staple fibres

480300 Тоалетна хартија, хартија за симнување шминка, 
хартија за крпи, сервиети и шамивчиња и слична 
хартија за употреба во домаќинството или за 
санитарни цели, целулозна вата, листови и ленти 
од целулозни влакна, вклучувајќи и набрани, 
крепирани, плисирани

 2 506  2 765 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and 
similar paper of a kind used for household or sanitary 
purposes, cellulose wadding and webs of cellulose 
fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, 
perforated, surface-coloured, surface-decorated or 
printed, in rolls or sheets

540822 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе вештачки филаменти или ленти или слични 
производи, бојадисани

 137  2 763 Other woven fabrics of artificial filament yarn, dyed

160413 Сардини, сардинели или папалини, приготвени или 
конзервирани, цели или во парчиња, но немелени

 721  2 759 Prepared or preserved sardines, sardinella and brisling 
or sprats whole or in pieces, but not minced

850819 Правосмукалки со вграден електричен мотор: Други  403  2 753 Vacuum cleaners with self-contained electric 
motor:Other

560392 Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, 
пресвлечен, прекриен или ламиниран, од вештачки 
или синтетички филаменти, друг, со маса поголема 
од 25 г/м², но не поголема од 70 г/м²

 167  2 749 Nonwovens, whether or not impregnated, coated, 
covered or laminated, other, weighing more than 25 g/
m2 but not more than 70 g/m2

690790 Неглазирани керамички плочки за поплочување или 
ѕидно обложување; неглазирани керамички коцки 
за мозаик и слично, врз подлога или без подлога, 
друго

 6 184  2 721 Other unglazed ceramic flags and paving, hearth or 
wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, 
whether or not on a backing.

360200 Подготвени експлозиви, освен барут  2 375  2 717 Prepared explosives, other than propellent powders.

281820 Алуминиумоксид, освен вештачки корунд  384  2 700 Aluminium oxide, other than artificial corundum

511230 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини 
животински влакна, други, во мешаница претежно 
или само со сечени вештачки или синтетички влакна

 78  2 691 Woven fabrics of combed wool or of combed fine 
animal hair, other, mixed mainly or solely with man-
made staple fibres

903180 Инструменти, апарати и машини за мерење или 
контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место 
во оваа Глава; проектори на профили, други

 27  2 687 Other measuring or checking instruments, appliances 
and machines, not specified or included elsewhere in 
this Chapter; profile projectors

690510 Ќерамиди од керамика  17 928  2 672 Roofing tiles of ceramic

392321 Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од полимери на 
етилен

 704  2 668 Sacks and bags (including cones) of polymers of 
ethylene

847160 Влезни или излезни единици што содржат или не 
содржат мемориски единици во исто куќиште

 176  2 653 Input / output units, whether/ not containing storage 
units in the same housing
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160590 Черупкари, мекотели и други водни без'рбетници, 
приготвени или конзервирани, друго

 484  2 640 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, 
prepared or preserved, other

170390 Меласи добиени при екстракција или рафинирање 
на шеќер, друго

 20 315  2 615 Molasses resulting from the extraction or refining of 
sugar:Other

392590 Градежни производи за вградување од пластични 
маси, неспомeнати или неопфатени на друго место, 
друго

 618  2 583 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or 
included, other

210112 Екстракти, есенции и концентрати на кафе и 
препарати врз база на тие екстракти

 521  2 560 Preparations with a basis of extracts, essences or 
concentrates or with a basis of coffee

842123 Филтри за масло или гориво за мотори со внатрешно 
согорување

 206  2 508 Oil or petrol-filters for internal combustion engines

321519 Други печатарски бои  415  2 506 Printing ink, other

760200 Отпадоци и остатоци, од алуминиум  1 554  2 503 Aluminium waste and scrap.

391740 Прибор за цевки и црева  357  2 490 Fittings, of plastics.

841989 Други машини, уреди и опрема, друго  214  2 485 Other machinery, plant and equipment: other

940429 Мадраци од други материјали  498  2 482 Mattresses of other materials

841370 Други центрифугални пумпи  221  2 465 Other centrifugal pumps

550810 Конец за шиење од вештачки или синтетички 
влакна, сечени, подготвен или неподготвен за 
продажба на мало, од синтетички влакна, сечени

 216  2 437 Sewing thread of man-made staple fibres, whether or 
not put up for retail sale, of synthetic staple fibres

120740 Семе од сусам  1 468  2 429 Sesamum seeds

020629 Други делови од говеда за фармацевтски и други 
намени

 1 762  2 426 Edible offal of bovine animals, frozen, other

732189 Печки за загревање на простории, шпорети, 
решеткасти огништа, кујнски печки (вклучувајќи 
и со помошен казан за централно греење), скари, 
мангали, гасни решоа, грејачи за чинии и слични 
неелектрични апарати за домаќинство и нивни 
делови, од железо или челик

 1 136  2 385 Stoves, heaters, grates, fires, wash boilers, braziers 
and similar appliances, of iron or steel, for solid fuel or 
other source of energy (excl. liquid or gaseous fuel, and 
cooking appliances, whether or not with oven, separate 
ovens, plate warmers, central heating boilers, hot water 
cylinders and large cooking appliances)

870829 Други делови и прибор за каросерии (вклучувајќи и 
за кабини), друго

 300  2 384 Other parts and accessories of bodies (including cabs) 
of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05.

854810 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни 
батерии и електрични акумулатори; потрошени 
примарни ќелии, потрошени примарни батерии и 
потрошени електрични акумулатори

 3 638  2 383 Waste and scrap of primary cells, primary batteries 
and electric accumulators; spent primary cells, spent 
primary batteries and spent electric accumulators

151790 Маргарин; мешавини за јадење или препарати од 
масти или масла од животинско или растително 
потекло или од фракции на различни масти или 
масла од оваа глава, освен мастите или маслата за 
јадење и нивните фракции од тар. број 1516, друго

 1 504  2 381 Edible mixtures or preparations of animal or vegetable 
fats or oils or of fractions of different fats or oils of this 
Chapter, other than edible fats or oils or their fractions 
of heading 15.16, other

480257 Друга хартија и картон, со маса од 40 г/м² или 
поголема, но не поголема до 150 г/м²

 2 208  2 377 Other paper and paperboard, weighing 40 g/m2 or 
more but not more than 150 g/m2

511219 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини 
животински влакна што по маса содржат 85% или 
повеќе волна или фини животински влакна, други

 53  2 369 Woven fabrics of combed wool or of combed fine 
animal hair, containing 85% or more by weight of wool 
or of fine animal hair, other

521152 Ткаенини од памук, со содржина помалку од 85% по 
маса памук, мешани главно или само со вештачки 
или синтетички влакна, со маса поголема од 200 г/
м², печатени, трижичен или четирижичен кепер, 
вклучувајќи вкрстен кепер

 108  2 367 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing more than 200 g/m2, printed, 
3-thread or 4-thread twill, including cross twill

730830 Врати, прозорци и рамки за нив и прагови за врати 
од железо или челик

 861  2 364 Doors, windows and their frames and thresholds for 
doors

540233 Текстурирано предиво, од полиестер  930  2 343 Textured yarn, of polyesters

391239 Целулозни етери, друго  354  2 334 Cellulose ethers, other
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320910 Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на 
акрилни или винилни полимери, дисперзирани или 
растворени во воден медиум

 3 598  2 332 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on synthetic polymers or chemically modified 
natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous 
medium

392490 Трпезни садови, кујнски садови и прибор, други 
производи за домаќинството и тоалетни производи, 
од пластични маси, друго

 753  2 317 Tableware, kitchenware, other household articles and 
toilet articles, of plastics, other

844331 Машини што вршат две или повеќе функции на 
печатење, копирање или трансмисија на факсимил, 
поврзани во мрежа или на машина за автоматска 
обработка на податоци

 192  2 314 Machines which perform two or more of the functions 
of printing, copying or facsimile transmission, capable 
of connecting to an automatic data processing machine 
or to a network

170230 Гликоза (декстроза) и гликозен сируп, без содржина 
на фруктоза или со содржина на фруктоза помалку 
од 20% по маса во сува состојба

 4 259  2 314 Glucose and glucose syrup, not containing fructose or 
containing in the dry state less than 20% by weight of 
fructose

620630 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, од памук

 256  2 303 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of 
cotton

852859 Други монитори:Друго  64  2 302 Other monitors:Other

320820 Премачкувачки средства (бои и лакови), врз база 
на акрилни или винилни полимери, дисперзирани 
или растворени во неводен медиум; раствори 
дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава

 525  2 291 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) 
based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or 
dissolved in a non-aqueous medium; solutions as 
defined in Note 4 to this Chapter

480810 Хартија и картон, брановидни, вклучувајќи и 
дупчени

 2 806  2 290 Corrugated paper and paperboard, whether or not 
perforated

392620 Облека и прибор за облека (вклучувајќи нараквици, 
ракавици без прсти и ракавици со еден прст)

 151  2 289 Articles of apparel and clothing accessories (including 
gloves, mittens and mitts) 

721499 Други прачки од железо или нелегиран челик, само 
ковани, топло валани, топло влечени или топло 
екструдирани, вклучувајќи ги оние што се усучени по 
валањето, други

 3 043  2 285 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not 
further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or 
hot-extruded, but including those twisted after rolling, 
other

020649 Други делови од свињи, свежи, разладени или 
замрзнати

 1 876  2 285 Edible offal of swine, frozen, other

940540 Други електрични ламби и светлечки тела  350  2 279 Other electric lamps and lighting fittings

731815 Други завртки, со или без свои навртки или 
подлошки, од железо или челик

 829  2 277 Threaded articles, of iron or steel, other screws and 
bolts, whether or not with their nuts or washers

190110 Производи за исхрана на деца, во пакување за 
продажба на мало

 296  2 264 Preparations for infant use, put up for retail sale

480592 Друга непремачкана хартија и картон, во ролни или 
листови, понатаму необработена или доработена, 
друга, со маса поголема од 150 г/м², но помала од 
225 г/м²

 3 026  2 261 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or 
sheets, not further worked or processed than as 
specified in Note 3 to this Chapter, weighing more than 
150 g/m2 but less than 225 g/m2

551321 Ткаенини од синтетички влакна сечени, со содржина 
помалку од 85% по маса такви влакна, во мешаница 
претежно или само со памук, со маса што не 
надминува 170 г/м², бојадисани, од полиестерски 
влакна, сечени, со платнен преплет

 185  2 259 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less 
than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or 
solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2, 
dyed, of polyester staple fibres, plain weave

441113 Плочи-влакнатици со средна густина (МДФ), со 
дебелина поголема од 5 мм, но помала од 9 мм: 
Механички необработувани или површински 
непрекриени

 3 080  2 253 Medium density fibreboard "MDF" of wood, of a 
thickness > 5 mm but <= 9 mm, not mechanically 
worked or surface-covered

481320 Хартија за цигари, сечена или несечена во 
определени големини или во форма на книшки или 
цевчиња : во ролни со широчина што не надминува 
5 см

 573  2 251 Cigarette paper, whether or not cut to size or in the 
form of booklets or tubes, in rolls of a width not 
exceeding 5 cm

380893 Хербициди, средства против 'ртење и регулатори за 
раст на растенијата

 252  2 232 Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth 
regulators

600633 Други плетени или хеклани ткаенини од синтетички 
влакна, од предива со различни бои

 232  2 225 Other knitted or crocheted fabrics, of synthetic fibres, 
of yarns of different colours
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870893 Вклучно-исклучни спојници и нивни делови  408  2 224 Clutches and parts thereof

040390 Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир 
и друго ферментирано или закиселено млеко и 
павлака, концентрирани или неконцентрирани, 
или со содржина на додаден шеќер или други 
материи за засладување, или ароматизирани или со 
додадено овошје, јатчесто овошје или какао

 1 509  2 204 Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other 
fermented or acidified milk and cream, whether or 
not concentrated or containing added sugar or other 
sweetening matter or flavoured or containing added 
fruit, nuts or cocoa.

842810 Лифтови и скипови  266  2 197 Lifts and skip hoists

760429 Прачки и профили, од легури на алуминиум, друго  484  2 191 Aluminium bars, rods and profiles, of aluminium alloys, 
other

180400 Путер, маснотии и масло од какао  372  2 189 Cocoa butter, fat and oil.

848340 Запченици и запчести преносници исклучувајќи 
назабени тркала, клинест синџир и други 
трансмисиски елементи испорачани посебно; 
навојни вретена со топчиња или валци; менувачки 
кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и 
претворачи на обртниот момент

 81  2 173 Gears and gearing, other than toothed wheels, chain 
sprockets and other transmission elements presented 
separately; ball or roller screws; gear boxes and other 
speed changers, including torque converters

853669 Вклучници и штекери и друго  172  2 165 Lamp-holders, plugs and sockets, other

390950 Полиуретани  672  2 162 Polyurethanes

340290 Органски површински активни средства (освен 
сапун); површински активни препарати, препарати 
за перење (вклучувајќи помошни препарати за 
перење) и препарати за чистење, со додаток или 
без додаток на сапун, освен оние од тар. број 3401, 
друго

 992  2 161 Organic surface-active agents (other than soap); 
surface-active preparations, washing preparations 
(including auxiliary washing preparations) and cleaning 
preparations, whether or not containing soap, other 
than those of heading 34.01., other

370130 Други плочи и план-филм, чија една страна 
надминува 255 мм

 202  2 158 Other plates and film, with any side exceeding 255 mm

481013 Хартија и картон за пишување, печатење или за 
други графички цели, без влакна, добиени со 
механичка или хемиско-механичка постапка или кои 
од вкупното количество влакна содржат не повеќе 
од 10% по масата такви влакна во ролни

 2 681  2 157 Paper and paperboard of a kind used for writing, 
printing or other graphic purposes, not containing fibres 
obtained by a mechanical or chemi-mechanical process 
or of which not more than 10% by weight of the total 
fibre content consists of such fibres, in rolls

760711 Алуминиумски фолии (вклучувајќи и печатени или 
со подлога од хартија, картон, пластична маса или од 
слични материјали) со дебелина што не надминува 
0,2 мм (несметајќи ја подлогата), без подлога, 
валани, но необработени понатаму 

 387  2 141 Aluminium foil (whether or not printed or backed with 
paper, paperboard, plastics or similar backing materials) 
of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 
mm, not backed, rolled but not further worked

510529 Волнен топс и друга чешлана волна, друго  315  2 134 Wool tops and other combed wool, other

340130 Органско-површински активни производи и 
препарати за миење кожа, во форма на течност или 
крем и приготвени за продажба на мало, со или без 
содржина на сапун

 944  2 131 Organic surface-active products and preparations for 
washing the skin, in the form of liquid or cream and put 
up for retail sale, whether or not containing soap

871631 Приколки-цистерни и полуприколки-цистерни  309  2 131 Tanker trailers and tanker semi-trailers

390720 Други полиетри  964  2 111 Other polyethers

410210 Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи, или 
солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно 
обработени или обработени понатаму), со волна

 1 326  2 107 Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, 
limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, 
parchment-dressed or further prepared), with wool on

520852 Ткаенини од памук што по маса содржат 85% или 
повеќе памук, со маса не поголема од 200 г/м², 
печатени со платнен преплет, со маса поголема од 
100 г/м²

 152  2 095 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2, 
printed, plain weave, weighing more than 100 g/m2

760511  Жица од нелегиран алуминиум со максимална 
димензија на напречниот пресек што надминува 
7мм

 793  2 093 Aluminium wire, of aluminium, not alloyed, of which 
the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm

903210 Термостати  73  2 075 Thermostats
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481820 Шамивчиња, ливчиња за симнување шминка и крпи  936  2 074 Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels

870590 Моторни возила за специјални намени, други  516  2 066 Other special purpose motor vehicles, other 

540769 Други ткаенини што по маса содржат 85% или 
повеќе полиестерски филаменти, друго

 180  2 059 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of polyester filaments, other

851629 Електрични апарати за загревање простории и 
електрични апарати за загревање почва, друго

 341  2 054 Electric space heating apparatus and electric soil 
heating apparatus, other

040630 Сирење топено, освен стругано или во прав  417  2 051 Cheese and curd, processed cheese, not grated or 
powdered

511211 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини 
животински влакна што по маса содржи 85% или 
повеќе волна или фини животински влакна со маса 
што не надминува 200 г/м²

 48  2 049 Woven fabrics of combed wool or of combed fine 
animal hair, containing 85% or more by weight of wool 
or of fine animal hair, of a weight not exceeding 200 g/
m2

521139 Ткаенини од памук, со содржина помалку од 85% по 
маса памук, мешани главно или само со вештачки 
или синтетички влакна, со маса поголема од 200 г/
м², бојадисани, други ткаенини

 103  2 046 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed mainly or solely with man-
made fibres, weighing more than 200 g/m2, dyed, other 
fabrics

481029 Хартија и картон за пишување, печатење или други 
графички цели, кои од вкупното количество влакна 
содржат повеќе од 10% од масата на влакната 
добиени со механичка или хемиско-механичка 
постапка, друго

 2 278  2 035 Paper and paperboard of a kind used for writing, 
printing or other graphic purposes, of which more than 
10% by weight of the total fibre content consists of 
fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical 
process, other

220830 Виски  193  2 031 Whiskies

252210 Вар негасена  22 104  2 024 Quicklime

848210 Топчести лежишта  177  2 022 Ball bearings

040210 Млеко и павлака, концентрирани или со додаден 
шеќер или други материи за засладување, во прав, 
гранули или во други цврсти форми, со содржина на 
маснотија што не надминува 1,5% по маса

 663  2 018 Milk and cream, concentrated or containing added 
sugar or other sweetening matter in powder, granules 
or other solid forms, of a fat content, by weight, not 
exceeding 1.5%

540772 Други ткаенини што содржат 85% или повеќе 
синтетички филаменти по маса, бојадисани

 330  2 014 Other woven fabrics, containing 85% or more by weight 
of synthetic filaments, dyed

610690 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, плетени или хеклани од други текстилни 
материјали

 182  2 005 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
knitted or crocheted, of other textile materials

842481 Други уреди за исфрлање, дисперзија или 
распрснување течности или прав за земјоделството 
или хортикултурата

 428  2 003 Mechanical appliances for projecting, dispersing or 
spraying liquids or powders;Agricultural or horticultural 
appliances

430219 Цели крзна, со или без глава, опашка, шепи или 
ноџиња, несоставени, други

 26  2 003  Whole skins, with or without head, tail or paws, not 
assembled, other

210111 Екстракти, есенции и концентрати на кафе  187  2 003 Extracts, essences and concentrates, of coffee, and 
preparations with a basis of these extracts, essences or 
concentrates or with a basis of coffee
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