
Прилог 1: Список на активности за преработка на храна соодветни за 
Мерка 302 

Производство на прехрамбени 
производиОписно 

НКД Рев. 2 

Производство на мед и пчелин восок 
 

01.49 Одгледување на други животни 

Работа на кланиците кои се занимаваат 
со колење, обработување и пакување на 
месо и живина:говедско, свинско, 
јагнешко, зајачко, овчо, итн и/или живина 
Топење на маст и останати масти за 
исхрана од животинско потекло или од 
живина 
Преработка на животински изнутрици 

10.11 Преработка и конзервирање на 
месо 
10.12 Преработка и конзервирање на 
живинско  месо 
 

Производство на сушено, солено и чадено 
месо 
Производство на месни производи: 
колбаси, салами, паштети, 

10.13 Производство на животинско и 
живинско месо 

Подготовка и конзервирање на свежа 
риба, мекотели и лушпари(сушење, 
готвење, чадење, солење, саламурење, 
кавијар) 

10.20 Преработка и конзервирање на 
риба, мекотели и лушпари 

Производство на овошен џем, мармалад, 
желе, компоти, кори од овошје и други 
делови од растенија во шеќер, суво 
овошје, овошни сокови и друго 
конзервирано овошје 
 
Преработка на печурки  
 
Пржење на ореови плодови, производство 
на паста од ореови плодови 
 
Преработка на зеленчук: мелење на 
пипер, традиционално конзервирање на 
зеленчук ("ајвар", "пинџур", "лутеница", 
"малиџано" и други традиционални 
мешавини од варен зеленчук и паштети), 
конзервирање зеленчук (во масло или 
оцет), варен зеленчук , сушен зеленчук; 
 
Производство на концентрати од свежо 
овошје и зеленчук 

10.32  Производство на сокови од 
овошје и зеленчук 
10.39  Друга преработка и 
конзервирање на овошје и зеленчук 
 
 

Производство и преработка на 
растителни масла: сончогледово семе 
масло, маслени семки, маслодајно семе, 
маргарин итн.  

10.41 Производство на масла и масти 
10.42 Производство на маргарин и 
слични масти за јадење 

Производство на млечни 
производи:јогурт, кисело млеко, сирење 

10.51.Преработка на млеко и 
производство на сирења  



 
Производство на пијалоци 

Описно НКД Рев. 2 

Производство на вино и алкохолни 
пијалоци од грозје или од овошје, пиво 
 

11.01  Дестилирање, прочистување и 
мешање на алкохолни пијалоци 
11.02  Производство на вино од грозје 
11.03  Производство на јаболковина и 
вина од друго овошје 
11.04 Производство на други 
недестилирани ферментирани 
пијалаци 
11.05  Производство на пиво 

(бело сирење, меко сирење, кашкавал), 
путер, млечни намази, изварка (т.е. урда), 
павлака, сурутка 

Мелнички производи: 
Мелење на жита:производство на брашно, 
гриз, прекрупа или топчиња од пченица, 
'рж, овес, пченка и други жита 
Обработка на ориз:производство на 
бланширан, мелен, полиран, глазиран, 
делумно сварен или 
конвертиран;производство на брашно од 
ориз 
Мелење на зеленчук: производство на 
брашно од сушен мешункаст зеленчук, 
корен или трупка или од ореови плодови 
за јадење 

10.61  Производство на мелнички 
производи 

Пекарски производи: 
Производство на пекарски производи: леб 
и кифли, печива, колачи, слатки пити, 
вафли, бисквити и други суви пекарски 
производи, без разлика дали се слатки 
или солени 

10.71 Производство на леб, слатки 
(колачи, торти) во свежа состојба и 
бисквити (кекси)     
10.72 Производство на двопек и 
бисквити; производство на 
конзервирани слатки и печива   
 

Тестенини производи: 
Производство на традиционалните 
тестенини како "јуфки", "тарана", 
"кадаиф", кнедли и слични тестенини 
производи, без разлика варени или 
неварени или полнети 

10.73 Производство на макарони, њоки, 
кускус и слични тестенини 
 

Производство на билен чај 
Мешавини на чај, производство на 
екстракти и преработки базирани на чај, 
пакување чај вклучувајќи пакување чај во 
кесички, производство на лековити билки 
(нане, вербена, камилица и итн.) 

10.83 Преработка на чај и кафе   

Производство на зачини 
Производство на оцет 

10.84 Производство на зачини и други 
додатоци   
 



 

 


