
XCEP854

Фитосанитарна инспекција

Квартален Образец 

 Од 01.07.2011 До 30.09.2011

ИЗВОЗ  М З Ш В            

Ред број
Законски 

основ

Ред 

број

Законски 

основ

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број

Законски 

основ

    "ПЛОДОВИ         

ФРУКТУС"  

Валандово      

 --- --- 1

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЏИЛ КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ МИРАВЦИ    

Гевгелија      

 --- --- 2

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

Министерство за земјоделство,

шумарство и водостопанство

Државен инспекторат за земјоделство

Извештај за извршен инспекторски надзор - Државен инспекторат за земјоделство / Фитосанитарна инспекција

Извршени контролиИме на фирма или 

правно лице 

предмет на надзор
Прв квартал

Извршени контроли

Втор квартал

Извршени контроли

Трет квартал

Извршени контроли

Четврт квартал



"БАЏО"                        

Богданци       

 --- --- 3

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САЊА"                        

Кавадарци      

 --- --- 4

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САМАРИА"                     

Радовиш        

 --- --- 5

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ХАЈАТ ФРУИТ 

ДООЕЛ"           

Ресен          

 --- --- 6

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"МТЛ ГОРГЕ 

ДООЕЛ"             

Росоман        

 --- --- 7

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕВРО ЗВЕЗДА"                 

Јосифово       

 --- --- 8

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РЕД-ГРИН" ДОО                

Гевгелија      

 --- --- 9

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЃУМБО КОМПАНИ 

93" ДОО        

Струмица       

 --- --- 10

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"РУМКО"                       

Ресен          

 --- --- 11

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

ФАБРИКА ЗА 

КВАСЕЦ И 

АЛКОХОЛ   Битола         

 --- --- 12

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОФЕЛНА"                   

Струмица       

 --- --- 13

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИТАЛИА" 

НИКОЛА Д.О.О.       

1000 Скопје    

 --- --- 14

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"БК ТРАНС  

ТРЕАДЕ"            

Скопје         

--- --- 15

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПАЛМА ШПЕД 

ДООЕЛ"            

Скопје         

--- --- 16

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МТЛ ГОРГЕ 

ДООЕЛ"             

Росоман        

--- --- 17

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДУШАН КИРИЌ"                 

Кавадарци      

--- --- 18

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВИБО ФРОЗ 

ДООЕЛ"             

Кавадарци      

--- --- 19

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АРТЕМИДА МАРТ 

ДОО"           Росоман        

--- --- 20

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОТЕМ" ДОО                 

Струмица       

--- --- 21

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЦИЛИБИЈА"                    

Миравци        

--- --- 22

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СОНЦЕ"                       

Струмица       

--- --- 23

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГ БМ"                       

Струмица       

--- --- 24

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗЛАТИБОР"                    

Струмица       

--- --- 25

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВАНТ" ДООЕЛ                  

Струмица       

--- --- 26

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДИПОМ ДМ"                    

Струмица       

--- --- 27

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВАНЕ ПРОМЕТ"                 

Струмица       

--- --- 28

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ХОРТЕНА"                     

Струмица       

--- --- 29

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДИМ"                         

Гевгелија      

--- --- 30

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ШКОРПИОН 

ДРАГАН"             

Богданци       

--- --- 31

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОБОНАК"                   

Штип           

--- --- 32

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ШУМКАР ТРАНС" 

ДООЕЛ          

Македонија     

--- --- 33

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КУПАНОВ МФС"                 

Гевгелија      

--- --- 34

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ТУРАН" ДООЕЛ                 

Богданци       

--- --- 35

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ОРИЗАРСТВО" 

ДООЕЛ            

Чешиново       

--- --- 36

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВЕЗЕ ШАРИ"                   

Тетово         

--- --- 37

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИД КОМЕРЦ ИГОР 

ДООЕЛ"        

Росоман        

--- --- 38

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРО-ВИОРИ"                  

КАВАДАРЦИ      

--- --- 39

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРО ЗИМАК"                  

РОСОМАН        

--- --- 40

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОПОВА КУЛА АД"              

Демир капија   

--- --- 41

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРЕНКИ"                      

Струмица       

--- --- 42

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СТРУМИЦА ТАБАК" 

АД           Струмица       

--- --- 43

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФОРУМ ТРЕЈД"                 

Демир капија   

--- --- 44

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"Н П КОМЕРЦ"                  

Ново Село      

--- --- 45

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГ И БМ"                     

Струмица       

--- --- 46

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ГРАДИНАРСТВО 

НЕСО"           Банско         

--- --- 47

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДИВНА КОМЕРЦ"  

ДООЕЛ         

Богданци       

--- --- 48

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТОМА РАДОВО"                 

Радово         

--- --- 49

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФАНИС" ДООЕЛ                 

Струмица       

--- --- 50

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕВРО МАК"                    

Струмица       

--- --- 51

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САЊА КОМЕРЦ"                 

Кавадарци      

--- --- 52

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОСЊИФТ" 

ДООЕЛ             

Гевгелија      

--- --- 53

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЈУГО СТИЛ"                   

Дојран         

--- --- 54

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЗУГО-ТРАНС"                  

Радовиш        

--- --- 55

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

РОБЕРТ БЛАГОЈА 

ДООЕЛ          

Гевгелија      

--- --- 56

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДИД ПРОМЕТ" 

МИМА 

БОГОРОДИЦА  

Богородица     
--- --- 57

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДТУ ИВАН ПРОМ 

2008 ДООЕЛ"    

Валандово      

--- --- 58

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ФУНГИ ФЛОРА"                 

Радовиш        

--- --- 59

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МЕДИУМ ШПЕД"                 

Струмица       

--- --- 60

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КЛ ФРУИТ 

ИМПОРТ"             

Куманово       

--- --- 61

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САФИР ПРОМЕТ"                

Струмица       

--- --- 62

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ТИП КОМПАНИ 

ДООЕЛ"           

Струмица       

--- --- 63

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САЊА КОМПАНИ"                

Кавадарци      

--- --- 64

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДТУ ФСУ 

ЦОМПАНИ" ДООЕЛ       

Скопје         

--- --- 65

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КАЛЦОНА" ДООЕЛ               

Скопје         

--- --- 66

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ФОР ФРЕС"                    

Струмица       

--- --- 67

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КАТИ МАН"                    

Струмица       

--- --- 68

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДИ ЕМ"                       

Гевгелија      

--- --- 69

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КНИТЕКС  ДООЕЛ"              

Гевгелија      

--- --- 70

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРОФРУКТ 

КОМПАНЅ"           

Неготино       

--- --- 71

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУИТ АНТАЛИЈА"              

Скопје         

--- --- 72

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПРОНЕКС МАК"                 

Струмица       

--- --- 73

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЖИТО ЛУКС" интер             

Скопје         

--- --- 74

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕМ ВЕ КОМЕРЦ" 

ЗВОНКО ДОДЕЛ   

Богданци       

--- --- 75

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СОКОТАБ"                     

Битола         

--- --- 76

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БАГА ФООД" ДОО               

Битола         

--- --- 77

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КСЕНОС"                      

Демир Хисар    

--- --- 78

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ИМПЕРИАЛ 2"                  

Скопје         

--- --- 79

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АЛКАЛОИД"                    

Скопје         

--- --- 80

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ОРАНЗЕРИИ 

ДОБРА"             

Коцани         

--- --- 81

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"НИКОМ"                       

Кавадарци      

--- --- 82

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДЕСПИНА КОМЕРЦ 

95 ДООЕЛ"     

Росоман        

--- --- 83

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИТАМИНКА"                   

Прилеп         

--- --- 84

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ОРЕ ПРОМ"                    

Струмица       

--- --- 85

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕВРОМАК"                     

Струмица       

--- --- 86

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ФРУКТАНА"                    

ШТИП           

--- --- 87

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФЛОРЕС"                      

Скопје         

--- --- 88

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИВИ ПРОМ"                   

Богданци       

--- --- 89

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ШОП ШПЕД"                    

Гевгелија      

--- --- 90

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"КРИГО-ТРЕЈД" 

ДОО             

Струмица       

--- --- 91

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОФРУТ 

КОМЕРЦ ДООЕЛ"       

Струмица       

--- --- 92

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИКМАР"                      

Валандово      

--- --- 93

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

РЕС-КОМ                       

Ресен          

--- --- 94

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЊИЕБКЕ 

ОТТЕНБРЕИТ"           

Скопје         

--- --- 95

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КОНИМЕКС"                    

Скопје         

--- --- 96

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АЛЛИАНЦЕ ОНЕ 

МАЦЕДОНИА"      

Кавадарци      

--- --- 97

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВАРДАР 03"                   

Градско        

--- --- 98

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВИКИ ШПЕД 

ТРАНС ДООЕЛ"       

Пробиштип      

--- --- 99

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МЛЕКАРА 

ЗДРАВЈЕ"             

Струмица       

--- --- 100

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СПАС КЕРАС ИЛО 

2"            Валандово      

--- --- 101

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СОКО ТРЕЈД"                  

Струмица       

--- --- 102

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРО НАЦИОНАЛ"               

Струмица       

--- --- 103

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МИНИ АГРО"                   

Гевгелија      

--- --- 104

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУКТА ФРУТА"                

Скопје         

--- --- 105

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЊАНТДОЕЦ"                    

Струмица       

--- --- 106

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ХВИ ИМПЕКС"                  

Скопје         

--- --- 107

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВАЛЕРИНА ШПЕД"               

Скопје         

--- --- 108

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АМБАЛАЖА 

КАБРАН"             

Кавадарци      

--- --- 109

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КОМПАНИЈА 

ПЕТРОВИ"           

Кавадарци      

--- --- 110

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ТУРАН ИВАН" 

ДООЕЛ            

Богданци       

--- --- 111

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕЛАС КОМПАНИ"                

Струмица       

--- --- 112

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРОМАК"                     

Струмица       

--- --- 113

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОТ" ТП                      

Струмица       

--- --- 114

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"МАК-СМОЛАРСКИ 

НОЈ"           

с.Смоларе      

--- --- 115

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БЕОСАН"                      

Струмица       

--- --- 116

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЃИЛ КОМЕРЦ"                  

Гевгелија      

--- --- 117

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БАЃО" ПП                     

Богданци       

--- --- 118

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВИПИКО ДООЕЛ"                

Радовиш        

--- --- 119

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЛЕВА СТЕНА 

ДООЕЛ"            Ново 

село      

--- --- 120

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЦД МАКО ТРЕЈД"               

Ресен          

--- --- 121

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МЛИН СТОЈЧЕВ"                

Битола         

--- --- 122

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СКОТАБ АД 

БИТОЛА"            

Битола         

--- --- 123

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПАШОСКИ" 

ТУТУНСКИ ДИЛЕР 

ДООЕЛСкопје         

--- --- 124

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РОМЕРО" ДООЕЛ                

Виница         

--- --- 125

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКО-ЗРНО ДООЕЛ"              

Кочани         

--- --- 126

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВАН КОМ" ДООЕЛ               

Бориево        

--- --- 127

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУКТАЛ"                     

Скопје         

--- --- 128

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"НИНА МАК"                    

Свети Николе   

--- --- 129

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БЕЉИ ГОНИ"                   

Тетово         

--- --- 130

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ПОЛИТЕХНА"                   

Скопје         

--- --- 131

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДЈУЗЕ ПРОМ " 

ДООЕЛ           

Пехчево        

--- --- 132

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БИМФООД" ДООЕЛ               

Куманово       

--- --- 133

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РК ИНВЕСТ"                   

Валандово      

--- --- 134

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"КОВО ТРЕИД"                  

Струмица       

--- --- 135

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗК ПЕЛАГОНИЈА"               

Битила         

--- --- 136

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ГРИНФУНГО"                   

Гостивар       

--- --- 137

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МВ КОМЕРЦ"                   

Гевгелија      

--- --- 138

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"САМАРИЈА"                    

Радовиш        

--- --- 139

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРАР КОМПАНИ"               

Струмица       

--- --- 140

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКО ПОДГОР" 

ДООЕЛ            Ново 

село      

--- --- 141

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВЕЛИУ КОМЕРЦ"                

Скопје         

--- --- 142

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРО ДАСС ДОО"               

Струмица       

--- --- 143

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПРОНЕКС-ХЕМ"                 

Струмица       

--- --- 144

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БОРДИНГ" ДООЕЛ               

Виница         

--- --- 145

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРО ВИТАНА" 

ДООЕЛ           

Богданци       

--- --- 146

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЗУГОТРАНС"                   

Радовиш        

--- --- 147

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КМГ ПРОДУКТ"                 

Валандово      

--- --- 148

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МТЛ КАВАДАРЦИ"               

Кавадарци      

--- --- 149

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУИТ ДООЕЛ"                 

Скопје         

--- --- 150

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДАЃ КОМЕРЦ"                  

Гевгелија      

--- --- 151

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КИ НА МИ"ДОО                 

Охрид          

--- --- 152

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДЈУМБО КОМПАНИ 

93"           Струмица       

--- --- 153

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОРЌИНО"                     

Радовиш        

--- --- 154

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СЕНСО"                       

Штип           

--- --- 155

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СПАС КЕРАС ИЛО 

2" ДООЕЛ      

Валандово      

--- --- 156

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУТБЕРРИ 

ДООЕЛ"             

Струмица       

--- --- 157

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МИСАК" ДООЕЛ                 

Струмица       

--- --- 158

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ОЛИВЕР 

КОМПАНИ 2010"         

Струмица       

--- --- 159

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИВИ ПРОМ 2008"               

Јосифово       

--- --- 160

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДАНИВО" ДООЕЛ                

Кочани         

--- --- 161

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПРИЛЕП" 

ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ    

Прилеп         
--- --- 162

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДИНО КОМПАНИ"                

Струмица       

--- --- 163

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИЗБА 

ВАЛАНДОВО"             

Валандово      

--- --- 164

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОГАМА"                    

Струмица       

--- --- 165

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПРОМЕТ ВС"                   

Струмица       

--- --- 166

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕЛМА"                        

Гевгелија      

--- --- 167

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МДТ КОМПАНИ"                 

Струмица       

--- --- 168

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИМК ТАБАК"                   

Прилеп         

--- --- 169

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КАНААН"                      

Скопје         

--- --- 170

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



ФЕ ФА ДООЕЛ                   

Куманово       

--- --- 171

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИНДУСТРИСКИ 

ЛАДИЛНИК" АД     

Тетово         

--- --- 172

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВЕЛМА КОМЕРЦ"                

Струмица       

--- --- 173

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САЊА КОМЕРЦ"                 

Кавадарци      

--- --- 174

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВА ЗЕЛЕ ПРОМ"                

Струмица       

--- --- 175

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МУЛТИ 

МАКРОПЛОД"             

Струмица       

--- --- 176

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СУЛЕИМАН 

ЕКСПРЕС ДООЕЛ"      

Прилеп         

--- --- 177

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИЛМА  ТРЕЈД"  

ДООЕЛ         Скопје         

--- --- 178

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АТЛАНТИК"                    

Скопје         

--- --- 179

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ШАЛЕ КОМЕРЦ"                 

Струмица       

--- --- 180

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КАНЕТ АГРО" - 

СКОПЈЕ         Скопје         

--- --- 181

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДИЕМ-ГП"ДОО                  

Ѓевгелија      

--- --- 182

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРАР"                       

Кавадарци      

--- --- 183

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИК-ЗИК ДОО"                 

Скопје         

--- --- 184

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БМФ" ДОО                     

Коцани         

--- --- 185

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОТИМ"                     

Струмица       

--- --- 186

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СПАСКО" ДООЕЛ                

Радовиш        

--- --- 187

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КИНГ ТРАДЕ"                  

Виница         

--- --- 188

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИНО МАК"                    

Скопје         

--- --- 189

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕЖО М"                       

Струмица       

--- --- 190

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СИЕН 

ИНЖЕНЕРИНГ"             

Пеxцево        

--- --- 191

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОЛОЗАР" АД                

Струмица       

--- --- 192

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДЈИЛ ПРОМЕТ"                 

Струмица       

--- --- 193

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКСПОРТ МБ" 

ДООЕЛ            

Кавадарци      

--- --- 194

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕУРО ПАК"                    

Струмица       

--- --- 195

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДИМ КОМЕРЦ"                  

Валандово      

--- --- 196

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИН ЗЕЛЕ ПРОМ"                

Струмица       

--- --- 197

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РК ИНВЕСТ"                   

Валандово      

--- --- 198

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ПЕЛАГОНИЈА" АК               

Битола         

--- --- 199

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИЛИНО ПРОМЕТ" 

ДОО            Скопје         

--- --- 200

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СЛОГА 88"                    

Радовиш        

--- --- 201

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИАНА КОМПАНИ 

ДООЕЛ"         Цаска          

--- --- 202

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ГОРАН 

СИМЈАНОВСКИ"           

Тетово         

--- --- 203

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СИГНАС"ДООЕЛ                 

Струга         

--- --- 204

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СТОЈКОВИЌ 

КОМПАНИЈА" 

ДООЕЛ   ДЕМИР 

КАПИЈА   
--- --- 205

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВРГА ФРУИД"                  

Неготино       

--- --- 206

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕГО-М"                       

Струмица       

--- --- 207

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ХНИ 2007"                    

Струмица       

--- --- 208

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ММ ИНВЕСТМЕНТ 

ДОО СКОПЈЕ"                   

--- --- 209

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗЕМАКС ДООЕЛ"                

Мојанци        

--- --- 210

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДНК ФАГУС 

ДООЕЛ"             

Пехцево        

--- --- 211

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРО НАТУРЕ"                 

Струмица       

--- --- 212

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕЗО-М ДООЕЛ"                 

Струмица       

--- --- 213

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РИПРОМ"                      

Струмица       

--- --- 214

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДАУТИ КОМЕРЦ"                

Скопје         

--- --- 215

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МАК ПРОГРЕС"                 

Виница         

--- --- 216

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МАГИС 

АГРОФООД"              

Скопје         

--- --- 217

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОФЕНА 

ДООЕЛ"              

Струмица       

--- --- 218

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ИН ЈОВАНОВСКИ" 

ДООЕЛ         Скопје         

--- --- 219

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МАК МЛИН"                    

Чешиново       

--- --- 220

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДТТУ АКТАР 

ДООЕЛ"            

Гостивар       

--- --- 221

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САХЕМ ХРОМОС"                

Гостивар       

--- --- 222

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ПОРЧИНО" ДОО                 

Кочани         

--- --- 223

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МЕБЕЛ ТРЕЈД 

ДОО"             Виница         

--- --- 224

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РОМИКС НГ 

КОМПАНИ ДООЕЛ"     

Скопје         

--- --- 225

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРО МОТО 

ТРЕЈД"             

Ресен          

--- --- 226

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"КСД КОМПАНИ"                 

Струмица       

--- --- 227

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МН КОМПАНИ" 

ДОО              

Македонија     

--- --- 228

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДРЕНОС 

КОМПАНИ ДООЕЛ"        

Гевгелија      

--- --- 229

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГАР КОМПАНИ"                

Босилово       

--- --- 230

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРО МИТ"                    

Свети Николе   

--- --- 231

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БАДЕЛ" ДОО                   

Скопје         

--- --- 232

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

МАК"           Велес          

--- --- 233

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РУЕН" АД                     

Кочани         

--- --- 234

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВАСЕ ПРОМЕТ 

ДООЕЛ"           

Струмица       

--- --- 235

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИМБ" Млекара                 

Битола         

--- --- 236

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДО ДО КОМПАНИ"               

Битола         

--- --- 237

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВАЛЕНТИНА 

ФУНГИ"             

Гостивар       

--- --- 238

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЗП ГД-ТИКВЕШ" АД             

Кавадарци      

--- --- 239

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СИЦИЛИЈА" ТП                 

Струмица       

--- --- 240

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БУЗОГАНЅ 

МАТЅАС"             

Скопје         

--- --- 241

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КОМПАНИЈА 

СПИРОВСКИ 

ДООЕЛ"   Скопје         

--- --- 242

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЖИТО ВАРДАР" АД              

Велес          

--- --- 243

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПИОНИР 2003"                 

Скопје         

--- --- 244

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗИТОПРОИЗВОДИ"               

Скопје         

--- --- 245

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОФРУТ 

КОМПАНИ ДОО"        

Неготино       

--- --- 246

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДАЛИЈА ТАБАК" 

ДОО            Делчево        

--- --- 247

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОЛОН" ШТИП                

Штип           

--- --- 248

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЈТД ПОРЧИНИ"                 

Кочани         

--- --- 249

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУТЕКС ЛЕНД 

ДОО"            

Неготино       

--- --- 250

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ТИКВЕШ" АД АК                

Кавадарци      

--- --- 251

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ГРИН АГРО"                   

Скопје         

--- --- 252

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПАРАЛИДОВИ" 

ДООЕЛ            

Струмица       

--- --- 253

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЦЕНТРО ТАБАК" 

ДОО            Велес          

--- --- 254

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕВЕ ЕУРО ТРАНС 

ДООЕЛ"        Скопје         

--- --- 255

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПЕЦА КОМЕРЦ"                 

Кавадарци      

--- --- 256

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДУСХАН ЦИРИЦ 

ДООЕЛ"          

С.росоман      

--- --- 257

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИВИ ПРОМ 

ДООЕЛ"              

Валандово      

--- --- 258

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"КАВ КОМЕРЦ"                  

Кавадарци      

--- --- 259

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МАТАЛЕН ЛТД"                 

Гевгелија      

--- --- 260

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АДО 95" 

С.СИРКОВО            

Кавадарци      

--- --- 261

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЛИОН КОМЕРЦ"                 

Скопје         

--- --- 262

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"КРИН КГ"                     

Прилеп         

--- --- 263

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СКИН ФЕШН 

ДООЕЛ"             

Скопје         

--- --- 264

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕМЕР ПРОФИ"                  

Скопје         

--- --- 265

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БИОФРУИТ"                    

Радовиш        

--- --- 266

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СОНЧЕВА 

ДОЛИНА"              

Струмица       

--- --- 267

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОПАК-

ПРОДУКТ" ДООЕЛ       

Ресен          

--- --- 268

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРО ФРУИТ 2010"             

Охрид          

--- --- 269

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТЕХНОФИЛЛ"                   

Скопје         

--- --- 270

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"УНИКАТ" ЗЗ                   

Струмица       

--- --- 271

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТАКО ПРОМЕТ"                 

Струмица       

--- --- 272

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

ПИВАРА СКОПЈЕ 

АД              Скопје         

--- --- 273

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКОХЕРБС"                    

Скопје         

--- --- 274

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СОРО ПРОМЕТ"                 

Прилеп         

--- --- 275

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МУЛТИ МАКО 

ПЛОД"             

Струмица       

--- --- 276

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВЕН ВОЧАР"                   

Струмица       

--- --- 277

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРИА ГРОУП"                 

Велес          

--- --- 278

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВАНЕ КОМЕРЦ 

2000"            

Струмица       

--- --- 279

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРО ИНВЕСТ"                 

Прилеп         

--- --- 280

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РОБУСТС ЛТД"                 

Гостивар       

--- --- 281

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКО ГРОЗД 

ДООЕЛ"             

Гевгелија      

--- --- 282

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ОПЕ ПРОМ 

ДООЕЛ"              

Струмица       

--- --- 283

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУКТОПОЛИС 

ДООЕЛ"           

Струмица       

--- --- 284

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗОРА ШПЕД"                   

Гевгелија      

--- --- 285

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДРВОКОР" ДОО                 

Гевгелија      

--- --- 286

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВАСЕ ПРОМ"                   

Радовиш        

--- --- 287

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУТА ЛЕКС"                  

Гевгелија      

--- --- 288

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ГРЕЕН ГАРДЕН" 

ДООЕЛ          Скопје         

--- --- 289

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КРИВОГАШТАНИ 

ПРОМЕТ"         

Прилеп         

--- --- 290

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЧАПЕ 

ФУНГИ,СТЕВАНОВ

СКИ И ДР."Демир 

хисар    
--- --- 291

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЈТД МАРТИНЕНО"               

Коцани         

--- --- 292

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВЕНЕЦ"                       

Долни Дисан    

--- --- 293

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СТОКОПРОМЕТ"                 

Скопје         

--- --- 294

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕКСТРА ФУНГИ" 

ДООЕЛ          Кочани         

--- --- 295

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИКОР 92 Г"                  

Прилеп         

--- --- 296

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СМРЧАК"                      

Ресен          

--- --- 297

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРОПЕАН 

ПЛАНТС"             

Тетово         

--- --- 298

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АЛ МАКС"                     

Струмица       

--- --- 299

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЈАФФА ФРУИТ"                 

Ресен          

--- --- 300

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БК МАРКЕТ"                   

Битола         

--- --- 301

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЖИТО ОРИЗ"                   

Кочани         

--- --- 302

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"САЛЕ КОМЕРЦ" ПТ              

Струмица       

--- --- 303

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОВАРДАРИЕ" ВВ               

Неготино       

--- --- 304

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЛЕДРА АГРО"                  

Гевгелија      

--- --- 305

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИТАЛИЈА"                     

Италија        

--- --- 306

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"САНО"                        

Скопје         

--- --- 307

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЖИТО ПОЛОГ"                  

Тетово         

--- --- 308

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕН ВЕ"                       

Гостивар       

--- --- 309

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРО ГРЕЕН"                  

Струмица       

--- --- 310

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВИКТОР 92 Г"                 

Прилеп         

--- --- 311

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"Ф-КА ЗА ШЕКЕР"               

Битола         

--- --- 312

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗЕН ФРУИТ"                   

Скопје         

--- --- 313

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

МОЛА ВИСЊА                    

Цаска          

--- --- 314

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ВАРДАР"                      

Градско        

--- --- 315

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТИТ ФУДС 

ПРОДУКТС"           

Македонија     

--- --- 316

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПАКОС"                       

Струмица       

--- --- 317

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СТОКОПРОМЕТ"                 

Прилеп         

--- --- 318

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДАНИВО" ДООЕЛ 

УВОЗ-ИЗВОЗ     

С.спанчево     

--- --- 319

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУТАГРОЗД 

ДООЕЛ"            

Кавадарци      

--- --- 320

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПРОШПЕД"                     

Неготино       

--- --- 321

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВАН ПРОМ ДОЕЛ"               

Струмица       

--- --- 322

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЧКРЕПА ТРАНС" 

ПП             Битола         

--- --- 323

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БОНУМ"                       

Скопје         

--- --- 324

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЈАСМИНА" ДООЕЛ               

СТРУМИЦА       

--- --- 325

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АНГО ВЕС"                    

Кавадарци      

--- --- 326

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"БИБ"                         

Струмица       

--- --- 327

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЧКРЕПА ТРАНС 

ДООЕЛ"          

Битола         

--- --- 328

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЗЕНГО ПРОМЕТ"                

Доленци        

--- --- 329

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"К&Д ПАЛЕТИ 

ДООЕЛ"            

Охрид          

--- --- 330

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СЛОГА ЈОРДАН"                

Цесиново       

--- --- 331

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДП ФРОЗЕН 

ФООДС ДООЕЛ"       

Кавадарци      

--- --- 332

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СТРАШО ПИНЃУР" 

ДИК           

Кавадарци      

--- --- 333

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СТЕФАН" ДООЕЛ 

С.ВОЃАНИ       

Кривогаштани   

--- --- 334

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АЛТРА"                       

Гевгелија      

--- --- 335

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИДНИНА"                      

Неготино       

--- --- 336

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДЕРБИ ТРАНС" 

ДООЕЛ           

Кавадарци      

--- --- 337

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДАВО" ДООЕЛ                  

Струмица       

--- --- 338

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ДИВА" ДООЕЛ                  

Битола         

--- --- 339

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕЛМИГО" ЛТД                  

Скопје         

--- --- 340

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПЕТРАКО"                     

Скопје         

--- --- 341

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АЛМА КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ           

Неготино       

--- --- 342

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"СТРУМИЧКО 

ПОЛЕ" АД           

Струмица       

--- --- 343

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МИЛ КОМЕРЦ ДОО 

СКОПЈЕ"       Скопје         

--- --- 344

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АДА ПРОМ"                    

Струмица       

--- --- 345

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТАНЧЕВ" ДООЕЛ                

Струмица       

--- --- 346

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ШАЛАЈКО 

КОМЕРЦ"              

Гевгелија      

--- --- 347

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БЛАГОЈ 

А.БОЖИНОВСКИ"         

Битола         

--- --- 348

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЏУМАЈЛИЈА" - АК              

Свети Николе   

--- --- 349

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИНО РАЈ"                    

Кавадарци      

--- --- 350

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"РИЛ ПРОМ"                    

Струмица       

--- --- 351

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКО ОРАНЖЕРИИ 

АНСКА РЕКА"    

Валандово      

--- --- 352

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПЕРМИНДЕКС 

ДООЕЛ"            

Градско        

--- --- 353

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РОГУС ТРАНС"                 

Кавадарци      

--- --- 354

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"НАПРЕДОК" ЗПЗ                

Скопје         

--- --- 355

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"З ПЛАСТ"                     

Струмица       

--- --- 356

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДС ФООДС"                    

Куманово       

--- --- 357

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОС 2004"                  

Кочани         

--- --- 358

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



ВИНАРСКА ВИЗБА 

"ЛАЗАР"        

Неготино       

--- --- 359

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КАМИ КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ           

Кавадарци      

--- --- 360

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"СТЕФАНОВ 

КОМПАНИ"            

Кавадарци      

--- --- 361

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОЛ МАК-

ЕКСПОРТ -ИМПОРТ 

ДООЕ"Битола         

--- --- 362

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЖИРОНИ"                      

Куклиш         

--- --- 363

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВЕСО ПРОМЕТ"                 

Струмица       

--- --- 364

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИПКО ДООЕЛ"                 

Радовиш        

--- --- 365

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФИРЦО КОМЕРЦ 

ДООЕЛ"          

Росоман        

--- --- 366

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЛИКО КОМЕРЦ"                 

Росоман        

--- --- 367

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МАГАЛИНКА 

КОМЕРЦ"            

Струмица       

--- --- 368

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЛОЗНИЦА" ТП                  

Битола         

--- --- 369

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"РУДИНЕ СКОПЈЕ"               

Скопје         

--- --- 370

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЗОИ УНИОН"                   

Неготино       

--- --- 371

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АЛВАКО КОСТА"                

Валандово      

--- --- 372

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРОПИН"                     

Скопје         

--- --- 373

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПЕТЕР ЊОЛФ"                  

Скопје         

--- --- 374

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"САЛ АГРО"                    

Скопје         

--- --- 375

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТРАНС-ВАРДАР"                

Неготино       

--- --- 376

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДОО ЦЕНТАР"                  

Бела црква     

--- --- 377

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕКО ПРОИЗВОД" 

ДООЕЛ          

с.Врбоец       

--- --- 378

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"БАЛКАН ФРУИТ 

ДОО"            Скопје         

--- --- 379

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРО АГРИЈА"                 

Струмица       

--- --- 380

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДАЈА НТПП"                   

Битола         

--- --- 381

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФИРКО КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ          

Росоман        

--- --- 382

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ШКЕКА КОМПАНИ" 

ДООЕЛ         Скопје         

--- --- 383

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БРЕСТ-ПРОМЕТ"                

Кривогаштани   

--- --- 384

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"УНИМЕКС"                     

Скопје         

--- --- 385

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"М СТАР 

ЛОГИСТИКС"            

Ресен          

--- --- 386

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"КАБАНА"                      

Скопје         

--- --- 387

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"Б ФРУИТ"                     

Тетово         

--- --- 388

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТРАВЕЛ" - ДООЕЛ              

Неготино       

--- --- 389

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДОМИТ"                       

Кавадарци      

--- --- 390

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕВОРА КОМЕРЦ"                

Македонија     

--- --- 391

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"МАКС ФЛОРА"                  

Куманово       

--- --- 392

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРАР ТРАЈД 

ДООЕЛ"           

Велес          

--- --- 393

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БЛАМЕЈА БИТОЛА"              

Битола         

--- --- 394

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЃИЛ"                         

Гевгелија      

--- --- 395

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КАЛЕМАР КОМЕРЦ 

ДООЕЛ"        Свети 

николе   

--- --- 396

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"КОНКОРДИЈА 

ИНВАЈС"           

Битола         

--- --- 397

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АДА ПРОМ  

ДООЕЛ"             

Валандово      

--- --- 398

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ПРОГРЕС АГРО 

ФАРМАЦИЈА 

ДООЕЛ"Неготино       

--- --- 399

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АЛБАКО"                      

Валандово      

--- --- 400

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ТРАВЕЛ ВЛАДЕ 

ДООЕЛ"          

Неготино       

--- --- 401

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДЕ-КО КОМЕРЦ"                

Росоман        

--- --- 402

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"БУЧИМ"                       

Радовиш        

--- --- 403

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АГРО КОМБИНАТ 

ЃУМАЈЛИЈА"                    

--- --- 404

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДАФПРИМАТО"                  

Обршани        

--- --- 405

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ИЗ АГРОИЛЕ"                  

С.николе       

--- --- 406

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АГРО СЛОГА"                  

Тетово         

--- --- 407

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АРВЕНА 

ПРОДУКЦИЈА ДОО"       

Штип           

--- --- 408

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АМАНИТА" ДООЕЛ               

Битола         

--- --- 409

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕМРАН КОМЕРЦ"                

Гостивар       

--- --- 410

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ЕЛМ УВОЗ ИЗВОЗ"              

Скопје         

--- --- 411

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БРЕСТ ПРОМ"                  

Скопје         

--- --- 412

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ФРУКТАЛЕКС" 

ДООЕЛ            

Гевгелија      

--- --- 413

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"БИО ФРЕШ"                    

Гевгелија      

--- --- 414

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"БАХУС-96 ДООЕЛ"              

Кавадарци      

--- --- 415

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОРЦИНИ" ЈТД                 

Кочани         

--- --- 416

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ВИНО - МАК"                  

Скопје         

--- --- 417

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ПОТ КОЛЕСИНО 

ДООЕЛ"          

Струмица       

--- --- 418

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ПОЛЕН ВЕЛ"                   

Велес          

--- --- 419

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРО НАТУРА 

ЛТД"             

Струмица       

--- --- 420

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"АЕРУС" ДООЕЛ                 

Пробиштип      

--- --- 421

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЕУРО ЛЕНД"                   

Скопје         

--- --- 422

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"АД ЗИК ГРАДИСТЕ"             

Куманово       

--- --- 423

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"САНТОС"                      

Скопје         

--- --- 424

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ДООЕЛ АГРО 

ХИНА"             

Битола         

--- --- 425

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---

"ЦОСМОС ТРАДЕ 

ИНТЕРНАТИОНАЛ"  

Скопје         

--- --- 426

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---



"ФРУВИТА" ДООЕЛ               

Скопје         

--- --- 427

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                            Закон 

за здравјето на растенијата            Закон за 

семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија                              Закон за 

производи за заштита на растенијата                                               

Закон за ѓубриња

---


