
 

1 
 

Надворешно-трговска соработка меѓу Република Македонија и Република Албанија 
Ноември 2017  

година 
 

 

 

 

 

 

 
НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКАТА СОРАБОТКА 

  МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 ИЖ РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА   

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ноември  2017 година, Скопје 

 

 

 



 

2 
 

Надворешно-трговска соработка меѓу Република Македонија и Република Албанија 
Ноември 2017  

година 
 

Општи показатели за Република Албанија 

1. Локација: Република Албанија е медитеранска и балканска земја во 

Југоисточна Европа. Се граничи со Црна Гора на север, со Република Косово 

на североисток, Република Македонија на исток и со Грција на југ, има 

крајбрежје на Јадранското Море на запад, и на Јонското Море на југозапад. 

 

2. Површина  

3. Вкупно:  28.748 км2 

-земјена површина:  27.398 км2; 

-водена површина: 1.350  км2. 

4. Државно уредување: парламентарна демократија, со официјално име 

Република Албанија. 

 

5. Главен Град: Тирана 

 

6. Население: 3.047.987 (2017 година) 

 

7. Религија: Албанија е мултиконфесионална, мултикултурна и мултиетничка 

земја. Најголемиот дел од населението се етнички Албанци, но има и бројно 

грчко, македонско, ромско, влашко, црногорско и др. население. 

Муслимани 70%, православни Албанци 20%, римокатолици (католици 

христијани) 10%.  

 

8. Природни ресурси: нафта, природен гас, јаглен, боксит, хромид, бакар, 

железна руда, никел, сол, дрво, хидроенергија. 

 

9. Бруто домашен производ (БДП) 

БДП (паритет на куповната моќ): 34,16 милијарди САД $ (2016 година) 

Стапка на пораст на БДП: 3,4% (2016 година) 

БДП по глава на жител: 11.800 САД $ (2016 година) 

БДП по сектори (2015): 

-земјоделство   23%;  
-индустрија       23,8%;   
-услуги              53,2%. 
 

10. Работна сила: 1,3 милион (2016 година) 
- на 134-то место во однос на другите земји во светот според работната сила.  

 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
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11. Стапка на инфлација: 1,3% (2016 година)  

12. Стапка на невработеност: 10,3% (2016 година) 

13. Јавен долг:  72% од БДП (2016 година) 

14. Земјоделие: пченица, пченка, компири, зеленчук, овошје, шеќерна репка, 

грозје, месо, млечни производи, овци. 

 

15. Индустрии: парфеми и козметички производи, храна и тутунски производи, 

текстил и облека, граѓа, масло, цемент, хемикалии, рударството, основни 

метали, хидроенергија. 

 

16. Стапка на раст на индустриското производство: 3.2% (2016 година) 

 

17. Извоз: 789 милиони САД $ (2016 година)  

- Албанија е на 163-то место во однос на другите земји во светот според 

извозот. 

- Земји во  кои извезува: Италија 50,5%, Косово 7,5%, Грција 4,2% (2016 
година). 

- Производи што ги извезува: текстил и обувки, асфалт, метали и метални 
руди, нафта, зеленчук, овошје, тутун. 
 

18. Увоз: 3, 671 милијарди САД $ (2016 година)  

- Албанија е на 131-во место во однос на другите земји во светот според 

увозот. 

- Земји од кои увезува: Италија 29%, Грција 7,8%, Кина 8,7%, Турција 7,8%,  

Германија 9,4%, Србија 4,1% (2016 година). 

- Производи што ги увезува: машини и опрема, прехранбени производи, 

текстил, хемикалии. 

 
 

Извор: ЦИА 
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Поважни договори меѓу Република Македонија и Република Албанија 

 

1. Закон за ратификација на Договорот за соработка меѓу Владата на Република 
Македонија и Советот на министрите на Република Албанија во контекст на 
процесот на пристапување кон Европската унија („Службен весник на РМ“ бр. 
10/2012). 

 
2. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 

Советот на министри на Република Албанија за порамнување на долгот на 
Република Албанија кон Република Македонија во врска со порамнувањето на 
износите на сметките во рамките на стоковата размена меѓу Република Албанија 
и поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен 
весник на РМ“ бр. 115/2012). 

 
3. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 

Советот на министри на Република Албанија за соработка на полето на 
поштенските и електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 
108/2009). 

 
4. Закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на туризмот меѓу 

Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/2006). 

 
5. Закон за ратификација на Тристраната конвенција во врска со Транс балканскиот 

нафтоводен систем меѓу Република Албанија, Република Бугарија и Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 74/2007). 

 
6. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Република Албанија за одбегнување на двојното оданочување по 
однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална 
евазија („Службен весник на РМ“ бр. 16/1998). 

 
7. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Република Албанија за поттикнување и заемна заштита на 
инвестициите („Службен весник на РМ“ бр. 15/1998). 

 
8. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Република Албанија за правна помош во граѓанските и кривичните 
предмети („Службен весник на РМ“ бр. 16/1998).  
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Надворешно-трговска размена меѓу Р. Македонија и Р. Албанија 
 

Јануари-август  2017 година  (во САД $) 
Вкупна размена Извоз Увоз Трговско салдо 

91.848.786,00 45.321.046,00 46.527.740,00 -1.206.694,00 

Јануари – август  2016 година  (во САД $) 

Вкупна размена Извоз Увоз Трговско салдо 

63.050.242,00 39.196.667,00 23.853.575,00 15.343.092,00 

 
Вкупната трговска размена во првите 8 месеци од  2017 година изнесува 91,8 

милиони  САД $, што зголемување од 45% споредено со истиот период минатата 
2016 година. Извозот изнесува 45,3 милиони САД $, што претставува зголемување 
од 15,6%, додека увозното салдо изнесува 46,5 милиони САД $, или зголемување од  
95% во споредба со истиот период минатата година. 

За првите осум месеци од 2017 година, евидентиран е негативен биланс во 
трговската размена од 1,2 милион САД $. 

Во привте осум месеци од 2017 година, Албанија е 24-ти трговски партнер на 

Македонија, додека за истиот период 2016 година била 26-ти трговски партнер.  

Застапеност на производите во размената во 2017 година 
 
   Во поглед на застапеноста на производите во размената, во првите осум 
месеци од 2017 година, во структурата на извозот најзастапени се:  
 

 Други отпадоци и остатоци од железо, неспомнати на друго место - 4,7  
милиони САД$; 

 Рафинирано сончогледово масло и негови фракции– 2,5 милиони САД $; 

 Производи од гипс и од мешавини на база на гипс – 2,3 милиони САД $; 

 Лекови, н.н, кои се подготвени во измерени дози, или во форми или 
пакувања за малопродажба - 2,2  милиони САД $; 

 Цевки и црева, крути - 2,2 милиони САД $; 

 Плоснато-валани производи од железо или нелегиран челик, 
неплатинирани или необложени, не повеќе обработувани од топло-
валаните со ширина од 600мм или повеќе, не намотани - 1,7 милиони 
САД $; 

 Други заварени цевки што не се со кружен попречен пресек - 1,2 милиони 
САД $; 

 Говеда:Други говеда, освен чистокрвни за приплод - 1,2 милиони САД $; 

 Активен квасец и други препарати - 1,1 милиони САД $; 

 Вода (вклучувајќи минерална и газирана) со додаток на шеќер или други 
средства за засладување или ароматизација, останати безалкохолни 
пијалаци , неспомнати на друго место – 1,1 милиони САД $; 
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  Во поглед на застапеноста на производите во размената, во првите осум 
месеци од 2017  година, во структурата на увозот најзастапени се:  
 

 Шипки и прачки од железо и нелегиран челик,не повеќе обработувани од 
топло-валани, со вдлабнатини, засеци, жлебови или други деформации 
добиени во процесот на валање или усукани после валање– 16,4 
милиони САД $; 

 Портланд цемент - 6,2 милиони САД $; 

 Руди на никел и концентрати - 5,6 милиони САД $; 

 Легури на алуминиум - 2,2  милиони САД $; 

 Нерафинирано олово и легури на олово - 1,9 милиони САД $; 

 Домати, свежи или разладени - 1,2 милиони САД $; 

 Керамички ѕидарски тули – 1 милион САД $; 

Приказ на директни инвестиции од Р. Албанија во Р. Македонија 

 
 
 

 
 
 
 

Извор: Народна банка на Република Македонија  
http://www.nbrm.mk/?ItemID=1606A76E6CDE70498EDB00F49CBC75F7 

Според  податоците на Народната банка на Република Македонија за 

движењата на странските директни инвестиции во земјава, Албанија во 2014 година 

има остварено повеќе инвестиции во земјава во износ од 2,20 милиони САД долари 

во однос на другите години.  

Најзначајни се двете албански инвестиции во Република Македонија во 
секторот осигурување („Инсиг Македонија“ АД - Скопје и „Албсиг“ АД - Скопје).  

Стоковна размена (2010 / 2016 година) 

             Во САД $ 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Извоз  
72.384.132,00 

 
87.052.371,00 

 
75.639.267,00 

 
78.456.235,00 

 
74.652.369,00 

 
65.966.001,00 

 
62.756.435,00 

 
Увоз 

22.897.170,00 39.459.650,00 35.026.184,00 
 

38.157.308,00 
 

47.708.252,00 
 

44.829.446,00 
 

41.518.172,00 

 
Вкупно 

95.281.302,00 126.512.021,00 110.665.451,00 
 

116.613.543,00 
 

122.360.621,00 
 

110.795.447,00 
 

104.274.607,00 

Трг. 
салдо 

+49.486 +47.593 +40.613 
 

+40.298 
 

+26.944 
 

+21.136 
 

+21.238 

- Споредувајќи го периодот од 2005 до 2016 година, во надворешно-трговската 
размена меѓу Република Македонија и Република Албанија, може да се забележи 
константен трговски суфицит на македонска страна, но и негово намалување. 
Најголемиот суфицит е забележан во 2010 година во износ од 49 милиони САД $.  

Во мил. САД $ 

Земја 2012 2013 2014 1.01.2015 - 30.09.2015 

Албанија -0,18 0,87 2,20 0,83 

http://www.nbrm.mk/?ItemID=1606A76E6CDE70498EDB00F49CBC75F7
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За 2016 година евидентиран е позитивен биланс во трговската размена со 
Албанија од 21 милион САД$.  

Во вкупната надворешно-трговска размена, Албанија  е дваесет и шести  
трговски партнер во 2016 година. 

 
Поважни економски настани и актуелности поврзани  

со економската соработка со Република Албанија 
 

11.12.2015 година - Меморандум за соработка меѓу Македонија и 
Албанија во областа на енергетиката 
 

Министерот за економија во Владата на РМ, Незири и министерот за 
енергетика и индустрија на Албанија, Ѓикнури потпишаа Меморандум со кој се 
продолжуваат добрососедските односи меѓу двете земји. Станува збор за важен 
чекор кон воспоставување на регионалниот пазар на електрична енергија. 

Албанскиот министер за енергетика и индустрија Ѓикнури истакна дека двете 
држави имаат извонреден прогрес за реализација на проектот за изградба на 
интерконекцијата Битола – Елбасан и очекува дека во 2017 година ќе има конкретни 
чекори. 

Овој проект е дел од иницијативата на Европската комисија за 
воспоставување на пренослив коридор на електрична енергија исток-запад, помеѓу 
Бугарија, Македонија, Албанија, Црна Гора и Италија. 
 

15.4.2015 година - Нова ИПА-Програма за прекугранична соработка 
помеѓу Македонија и Албанија  

Европската унија ќе одвои 11.900.000 евра за новата ИПА прекугранична 
програма помеѓу Македонија и Албанија за периодот од 2014-2020 година, од кои 
10.710.000,00 евра се предвидени за добитиници на грантови кои ќе поднесат 
проектни предлози.  

Промоцијата на новата ИПА-Програма за прекугранична соработка помеѓу 
Македонија и Албанија се одржа во Струга во присуство на претставници на владите 
на двете држави. 

Целта на Програмата е да се стимулира инклузивен и одржлив социо-
економски развој на прeкуграничната област. Програмата се фокусира на три 
тематски приоритети на ИПА 2 регулативата: поттикнување на туризмот и 
културното и природно наследство, подобрување на конкурентноста, економијата, 
трговијата и инвестициите и заштита на животната средина, унапредување на 
приспособувањето на климатските промени и миграцијата, заштита и управување со 
ризик. 
 

10.02.2014 година - Делегација на стопански комори, асоцијации и 
здруженија од Албанија во посета на Стопанската комора на Македонија - 
ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КЛУЧНА ЗА ПОГОЛЕМА ТРГОВСКА РАЗМЕНА  
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Голема делегација на стопанските комори, асоцијации и здруженија од 
Албанија ја посетија Стопанската комора на Македонија со цел да се интензивира 
економската соработка на компаниите од двете земји (10.02.2014 година). Оваа 
посета е продолжување на позитивната практика меѓу двете држави за поддршка во 
реализирање на поинтензивна економска соработка. 

Претставниците на повеќе албански комори, кои што се во составот на 
делегацијата, сметаат дека двете влади мора да направат поголеми напори за 
интензивирање на условите за соработка и инвестиции во поголеми 
инфраструктурни проекти. Тие сметаат дека не се инвестира доволно во патното 
поврзување меѓу двете држави и се отворени за натамошни заеднички иницијативи 
за соработка. 
 

5.02.2014 година - Една третина од парите за туризам ги трошиме во 

Албанија   

Македонските граѓани за туристички посети и активности минатата година 

потрошиле околу 500 милиони евра кај соседните земји, од кои дури 30 отсто во 

Албанија, - истакна македонскиот амбасадор во Тирана Стојан Карајанов на средба 

со албанската министерка за урбан развој и туризам Еглентина Ѓермени. На 

средбата Ѓермени побарала Албанија и Македонија да креираат заедничка 

туристичка понуда со која ќе излезат пред туристите од трети земји, а Карајанов ги 

поканил албанските туристички оператори да се претстават на Саемот на туризмот, 

што ќе се одржи во Скопје. 

10.01.2014 година - Македонија бара подобра соработка со Албанија за 
заштита на Охридското Езеро, Албанија смета дека амбициите на Субрата се 
поопасни  
 

Официјална Тирана стравува дека амбициозниот проект за изградба на 

луксузен комплекс на Субрата Рој во туристичко-развојната зона која треба да се 

формира на брегот од Охридското Езеро во Љубаништа, непосредно до границата 

со Албанија, може да ја загрози заедничката иницијатива за прогласување на 

регионот Охрид – Преспа за биосферен резерват под заштита на УНЕСКО. Од 

консултантската компанија која ја изработи студијата за влијанието врз животната 

средина, истакнаа дека согласно ЕСПО-конвенцијата, Македонија во континуитет ја 

запознава Албанија со сите детали поврзани со проектот за формирање на 

туристичката развојна зона Љубаништа 1, кој се наоѓа во прва фаза и сметаат дека 

со интензивирање на комуникацијата можат да се надминат сите отворени прашања. 

- „Од она што го видовме на терен, сега има голема деградација на земјиштето, со 

оглед на тоа дека се работи за национален парк, а пренаменети се земјените 

површини во површини со овошни насади, кои предизвикуваат сериозни проблеми 

со продукција на еутрофикација и нутриенти во Охридското Езеро,- рече 

Аврамовски. Инаку туристичката развојна зона Љубаништа 1 опфаќа површина од 
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28,6 хектари, во најголем дел земјоделско земјиште. Покрај оваа предвидени се 

најмалку уште две вакви зони. 

 

16.12.2013 година - Договорени мерки за заштита на охридската пастрмка 

на министерско ниво меѓу Македонија и Албанија  

На 16.12.2013 година во Скопје, ресорните министри за земјоделство на 

Македонија и Албанија, Љупчо Димовски и Едмонд Панарити, договориле засилени 

мерки за заштитата на охридската пастрмка. Двете министерства се согласни дека 

се неопходни засилени мерки за заштита на овој автохтон вид на фауна во езерото. 

Ќе се спроведуваат ригорозни контроли на риболовот од албанска страна, ова меѓу 

другото, е договорено на средбата. Исто така ќе следат и заеднички иницијативи за 

зачувување на биодиверзитетот во Преспанското Езеро. Според Димовски, 

Македонија на албанскиот пазар може да пласира градинарски производи и овошје, 

а оттаму да увезе морски плодови, лимони, портокали, маслинки и маслиново масло. 

6.11.2013 година - Груевски - Рама: Приоритет на Македонија и Албанија                              

е економската соработка  

- Македонија останува проактивно ангажирана за унапредување на 

добрососедските односи и регионалната соработка.  Веруваме дека сите 

предизвици може да бидат надминати со конструктивна политика во духот на 

европската соработка и духот на доброседството, а врз основа на принципите на 

почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и мирно решавање на 

предизвиците во отворен дијалог, - рече македонскиот премиер. Заемно 

било оценето дека постои континуитет на политичкиот дијалог, меѓусебно 

почитување и доверба и добра соработка на регионален план. - Албанија е 

заинтересирана за интензивни односи со соседите во случајот со Македонија во сите 

области. Подготвени сме да отвориме нови патеки на соработка, да ја зајакнеме 

економската соработка со конкретни идеи и проекти за заеднички развој, - рече 

Рама. 

15.3.2013 година - Здружението на угостителството и туризмот домаќин 

на туроператори и новинари од Албанија – Почеток на интензивна соработка со 

македонскиот туристички сектор  

Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на 

Македонија, во соработка со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, на 

15.3.2013 година одржа бизнис-средба со најголемите туристички агенции и 

туроператори од Албанија. На состанокот претседателот на Здружението, Снежана 

Јовановска Трајковска имаше презентација на туристичките можности на Република 
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Македонија, а присутните претставници на најзначајните туристички агенции и 

туроператори, ресторани и хотели од Македонија ги претставија своите понуди за 

туристите од Албанија. На биснис-средбите беше нагласено дека Албанија, како 

соседна земја има едно од најзначајните влијанија во македонскиот туризам. 

Туристите од Албанија секогаш биле меѓу првите три земји со најголемо учество на 

туристи во Македонија. Во месец јануари оваа година, тоа учество изнесува над 12 

% од вкупниот број странски туристи кај нас. 

2.7.2012 година - Сарачини: Македонија да ја интензивира економската 

соработка со Албанија  

Министерот за економија Ваљон Сарачини и албанскиот премиер Сали 

Бериша кои се сретнаа во Тирана, говореа за формирање балкански БЕНЕЛУКС 

меѓу Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора со цел да се отвори заеднички пазар 

од осум милиони жители, како и да се намалат транспортните трошоци и да се 

искористат  Драч и Бар како алтернативи за Солунското пристаниште. Сарачини и 

Бериша ги разгледаа можностите преку изготвување заеднички проекти да се 

повлечат средства од кинескиот фонд вреден 10 милијарди американски долари 

наменет за инвестиции во Југоисточна Европа. – Македонија и Албанија имаат 

одлични политички односи, но мора да ја интензивираат економската соработка. 

Голем е потенцијалот за зголемување на трговската размена која во првите четири 

месеци од годинава достигна само 25 милиони САД долари, - изјави Сарачини. На 

средбата посебен акцент бил ставен на соработката во инфраструктурата, 

изградбата на патишта и енергетиката. 

25.8.2011 година - Поддршка од ЕУ за меѓугранична соработка Македонија 

– Албанија  

Со поддршка од околу 85 илјади евра грант на ЕУ во кој општините 

партиципираат со по 20%, Битола и Корча ќе го претстават меѓународниот проект 

„Граници без граници“. Проектот содржи три работилници за фотографија и за филм 

во Битола и работилница за ракотворби во Корча на кои ќе учествуваат по 10 млади 

невработени лица и по еден професионалец од двете општини. Проектот „Граници 

без граници“ ќе овозможи наизменично гостување на уметниците од двете општини, 

средби на продуценти и филмски работници, семинари и предавања за тоа како се 

прави филм, управување со висококвалитетна техника за снимање филм, практична 

изработка на ДВД-материјал и изработка на календар за културните активности во 

Битола и во Корча.  
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Македонски компании кои соработуваат со Република Албанија 
 

            Фирма Град Дејност 
1. БРАКО  Велес Производство на жичани производи, синџири и пружини 

2. 
 

ДИН БЕСТ ПРО 
 

Скопје Производство на други машини за специјални (посебни) 
потреби 

3. ДИНАМО ХИТ Велес Производство на електрични апарати за домаќинството 

4. 
 

ЕУРОЕДИЛ ХОЛДИНГ 
 

Маврово-
с.Ростуше 

Производство на метални конструкции и делови на 
конструкции 

5. КО-ПЕР Неготино Производство на уреди за домаќинството 

6. ЛЕОВ КОМПАНИ Велес Производство на електрични апарати за домаќинството 

7. МЕТАЛЕЦ Битола Производство на неелектрични апарати за 
домаќинството 

8. 
 

МОНТИНГ 
ИНЖЕНЕРИНГ 

Битола Производство на метални конструкции и делови на 
конструкции 

9. ПРО ЗДЕНКА КАБЛИ Неготино Производство на кабел и електроинсталациски 
материјал 

10. РАДЕ КОНЧАР Сервис 
и поправка на 
електрични производи 

Скопје Производство на електромотори, генератори, 
трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија 

11. РАДЕ КОНЧАР ТЕП Скопје Производство на електромотори, генератори, 
трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија 

12. СМЕЛ-ИНТ Скопје Производство на електрична опрема 

13. ТАБ-МАП Пробиштип Производство на батерии и акумулатори 

14. ТИМ-ИНЖИНЕРИНГ Кичево Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во 
специјализирани продавници 

15. ТИМСТ Струга Производство на уреди за домаќинството 

16. УНИВЕРЗАЛ ЕР-ЕР Гостивар Производство на уреди за домаќинството 

17. Фабрика за кабли ФТН Неготино Производство на кабел и електроинсталациски 
материјал 

18. ФАКОМ Скопје Производство на метални конструкции и делови на 
конструкции 

19. АЛКАЛОИД Скопје Производство на основни фармацевски производи и 
фармацевски препарати 

20. РЕПЛЕКФАРМ Скопје Производство на основни фармацевски производи 

21. АДИНГ Скопје Производство на хемикалии и хемиски производи 

22. ГЕМА ПЛАСТ ЦТС Гевгелија Производство на плочи, листови,четки и профили од 
пластични маси 

23. КОНТИ ХИДРОПЛАСТ Гевгелија Производство на плочи, листови, четки и профили од 
пластични маси 

24. АРЦЕЛОРМИТАЛ Скопје Производство на сурово железо, челик и феролегури 

25. МАКСТИЛ Скопје  

26. ЈУГОХРОМ Тетово Производство на сурово железо, челик и феролегури 

27. ИГМ-ТРЕЈД Кавадарци Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и 
слични производи од челик 

28. БИМ Скопје Производство на други неметални минерални 
производи, неспомнато на друго место 

29. ВАРДАР ДОЛОМИТ Гостивар Производство на огноотпорни производи 

30. ТОНДАХ-МАКЕДОНИЈА Виница Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена 
глина за градежништвото 
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