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Фитосанитарна инспекција

Квартален Образец 

 Од 01.07.2011 До 30.09.2011

РЕЕКСПОРТ  М З Ш В            

Ред 

број

Законски 

основ

Ред 

број

Законски 

основ

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број

Законски 

основ

"МЕМ ВОЌАР"                   

Гевгелија      
 --- --- 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

---

"ПИК КО" ДООЕЛ                

Скопје         
 --- --- 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

---

Извршени контроли

Втор квартал

Извршени контроли

Трет квартал

Извршени контроли

Четврт квартал

Министерство за земјоделство,

шумарство и водостопанство

Државен инспекторат за земјоделство

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

Извршени контроли
Име на фирма или 

правно лице 

предмет на надзор

Прв квартал



"БК ТРАНС  

ТРЕАДЕ"            

Скопје         

 --- --- 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

---

"ЖАНИ КОМПАНИ"                

Скопје         
 --- --- 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

---

"ИВЕ-ДАМ"                     

Кманово        
 --- --- 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

---

"АНДОНОВ"                     

Свети Николе   
 --- --- 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

---



"ФРУКТА ФРУТА"                

Скопје         
 --- --- 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

---

"КАБАНА"                      

Скопје         
 --- --- 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

---

"АТЛАНТИК"                    

Скопје         
 --- --- 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

---

"ЕКОХЕРБС"                    

Скопје         
 --- --- 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

---



"ТЕТИН"                       

Гевгелија      
 --- --- 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

---

"КОБИЛ"                       

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

---

"ЧЕЗА КОМЕРЦ" ЦО              

Скопје         
 --- --- 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

---

"ТЕКА ПРОМ"                   

Гевгелија      
 --- --- 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

---



"АГРОСЊИФТ" 

ДООЕЛ             

Гевгелија      

--- --- 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

---

"ШКОРПИОН 

ДРАГАН"             

Богданци       

--- --- 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

---

"РУМКО"                       

Ресен          
--- --- 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

---

"ЏИЛ КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ МИРАВЦИ    

Гевгелија      

--- --- 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

---



"ДИНО КОМПАНИ"                

Струмица       
--- --- 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

---

"ЕСПРЕССОКАФЕ"                

Липково        
--- --- 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

---

"ПРИМА ИМП-

ЕКСП" ЛТД          

Скопје         

--- --- 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

---

"ЕПХОКА-МК"                   

Скопје         
--- --- 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

---



"ВАРИМПЕКС"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"АГРОХЕМИЈА"                  

Скопје         
--- --- 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

---

"БИМА КОМПАНИ"                

Скопје         
--- --- 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

---

"ПАЛМА КОМЕРЦ"                

Скопје         
--- --- 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

---



"АГРОФЕЛНА"                   

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

---

"СУНИЛЕНС"                    

Скопје         
--- --- 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

---

"КАЗАБЛАНКА"                  

Кавадарци      
--- --- 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

---

"ИЗВОР" ДООЕЛ                 

Скопје         
--- --- 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

---



"ДЗОГА НБ"                    

Скопје         
--- --- 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

---

"АГРО ЕФОДИЈА"                

Струмица       
--- --- 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

---

"ВЕЗЕ ШАРИ"                   

Тетово         
--- --- 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

---

"АЛ МАКС"                     

Струмица       
--- --- 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

---



"ЕСАРОМ"                      

Скопје         
--- --- 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

---

"ЕРАС ШПЕД"                   

Куманово       
--- --- 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

---

"РЕАЛ КОМПАНИ"                

Скопје         
--- --- 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

---

"ДАКА ТРАНСПОРТ"              

Гевгелија      
--- --- 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

---



"ДТУ ПИЦ ЦО" 

ДООЕЛ            

Скопје         

--- --- 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 ИМПЕКС"                 

Гевгелија      
--- --- 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

---

"КАНААН"                      

Скопје         
--- --- 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

---

"МАЈАНЦА-ШПЕД 

ДООЕЛ"          Скопје         
--- --- 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

---



"ИМПЕРИЈАЛ 

ТАБАКО"            

Валандово      

--- --- 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

---

"БЕКОМ" ДОО                   

Битола         
--- --- 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

---

"ДАУТИ КОМЕРЦ"                

Скопје         
--- --- 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

---

"БЕКОМ  ИНВЕСТ"                              --- --- 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

---



"ФЛОРЕС"                      

Скопје         
--- --- 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

---

"ЈАНИ КОМПАНИ" 

ДООЕЛ          Скопје         
--- --- 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

---

"САЊА"                        

Кавадарци      
--- --- 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

---

"ХАНИ ШПЕД"                   

Скопје         
--- --- 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

---



"ЖИКА КОМЕРЦ"                 

Ново Село      
--- --- 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

---

"ТРАНСКОНТ ДОО"               

Скопје         
--- --- 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

---

"МУЛТИФРЕШ 

ДООЕЛ-

ГЕВГЕЛИЈА"   

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

---

"ДАНИ КОМЕРЦ"                 

Велес          
--- --- 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

---


