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Фитосанитарна инспекција

Квартален Образец 

 Од 01.04.2011 До 30.06.2011

УВОЗ  М З Ш В            

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број
Законски основ

"ЗОМИ МАК" 

ДООЕЛ              

Струмица        --- 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 --- ---

"БАКО КОМЕРЦ"                 

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 --- ---

"АГРО ЕФОДИЈА"                

Струмица        --- 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 --- ---

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 контролиИме на фирма или 

правно лице 

предмет на надзор
Прв квартал

Извршени контроли

Втор квартал

Извршени контроли



"ПРОНЕКС МАК"                 

Струмица        --- 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 --- ---

"МЕГА ИМПЕКС"                 

Скопје          --- 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 --- ---

"ДАЛАС"                       

Скопје          --- 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 --- ---

"ТЕКА ПРОМ"                   

Гевгелија       --- 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 --- ---



"ПАЛМА ШПЕД 

ДООЕЛ"            

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 --- ---

"ЗОДИ КОМЕРЦ"                 

Кавадарци       --- 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 --- ---

"ЕЛЕН" ТДПТ                   

Виница          --- 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 --- ---

"КАБАНА"                      

Скопје          --- 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 --- ---



"ВЕЗЕ ШАРИ"                   

Тетово          --- 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 --- ---

"БУЉАР ФМ" 

ДООЕЛ              

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 --- ---

"ДС ФУДС 

КУМАНОВО"            

Куманово        --- 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 --- ---

"ГОЛДЕН  НУТС 

ДООЕЛ"          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 --- ---



"ВИТОРИА ГРАПС" 

ДТП ДОО       

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ДАКА ТРАНСПОРТ"              

Гевгелија      --- 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 --- ---

"АСТРА КОМЕРЦ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ФРЕШ ФРУИТ"                  

Скопје         --- 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 --- ---



"АТЛАНТИК"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"ПЕЦА КОМЕРЦ"                 

Кавадарци      --- 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 --- ---

"КАЈЕВИЌ" 

КОМПАНИ             

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 --- ---

"МИНИ АГРО"                   

Гевгелија      --- 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 --- ---



"ЖИТО ВАРДАР" АД              

Велес          --- 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 --- ---

"АЛВИМАК"                     

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 --- ---

"ЕКОХЕРБС"                    

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 --- ---

"РУМКО"                       

Ресен          --- 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 --- ---



"БИСПРОМЕТ" ДОО               

Битола         --- 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 --- ---

"СЕМЕНАРСТВО" 

ДОО             Скопје         --- 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 --- ---

"ХОЛМА ТРЕЈД"                 

Струмица       --- 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 --- ---

"ФЕРТ ХЕМ"                    

Велес          --- 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 --- ---



"ЕДИНСТВО"                    

Тетово         --- 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 --- ---

"СТОКОПРОМЕТ"                 

Прилеп         --- 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 --- ---

"20 ТИ ВЕК"                   

Пехчево        --- 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 --- ---

"АГРОХЕМИЈА"                  

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 --- ---



"АГРО СТАРТ"                  

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 --- ---

ПИВАРА СКОПЈЕ 

АД              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 --- ---

"МАНОВ" ДООЕЛ                 

Делчево        --- 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 --- ---

"ТДР СКОПЈЕ"                  

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 --- ---



"АЛКАЛОИД"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"11 ОКТОМВРИ" 

ФЗЦ             

Куманово       --- 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 --- ---

"МОКА ПРОМЕТ 

МОМЕ" ДООЕЛ      

Куманово       --- 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 --- ---

"МАЛИНА 99"                   

Велес          --- 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 --- ---



"РОЗЕН ЦЕНТЕР" 

ДОО            Тетово         --- 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 --- ---

"ДУЛИ Л ДОО" 

ДППУ             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 --- ---

"МАЈНИК"                      

Битола         --- 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 --- ---

"ЕВГЕНИ"                      

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 --- ---



"ВРВ ЗЛАТЕН ЛИСТ 

АГРОХЕМИКАЛ" 

Неготино       --- 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 --- ---

"БРАЌА ЧОТИ"                  

Куманово       --- 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 --- ---

"АДРИУС"                      

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 --- ---

"МАЈАНЦА-ШПЕД 

ДООЕЛ"          Скопје         --- 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 --- ---



"ГРИН АГРО"                   

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 --- ---

"АГРО ЈУНИ КОМ"               

Скопје         --- 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 --- ---

"АЛТОР БОЈ"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ЖАНИ КОМПАНИ"                

Скопје         --- 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 --- ---



"АГРИМАТКО"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"БЕСО ИНТЕРЦО 

ДООЕЛ"          Скопје         --- 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 --- ---

"Р.Б. 

КОНСТРУКСИОН"           

Скопје         --- 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 --- ---

"БУЈО ГРАДБА"                 

Скопје         --- 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 --- ---



"БОРДИНГ" ДООЕЛ               

Виница         --- 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 --- ---

"ОФИС ПЛУС"                   

Скопје         --- 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 --- ---

ДПТУ"БОРОВО 

СТЕБЛО"ДООЕЛ      

Берово         --- 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 --- ---

"АКОРД 

ИНЖЕНЕРИНГ"            

Скопје         --- 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 --- ---



"ДЈУЗЕ ПРОМ " 

ДООЕЛ           

Пехчево        --- 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 --- ---

"ФРУИТ АНТАЛИЈА"              

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 --- ---

"ЖИТО ЛУКС" интер             

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 --- ---

"ГАЛАКТИКА"                   

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 --- ---



"ГЕОТЕРМИКА" - 

ТЕX            

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 --- ---

"ВЕЛА ПРОДУКТ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ФУНГИ МАК"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ГЕННЕН" ДОО                  

Скопје         --- 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 --- ---



"ФИ ВИТАМИНКА"                

Прилеп         --- 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 --- ---

"ПОДРАВКА"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"РОЈТЕМ" ПП                   

Прилеп         --- 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 --- ---

"СНЕИСИС"                     

Скопје         --- 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 --- ---



"ХЕМОМАК 

ПЕСТИЦИДИ" ТДПУ      

Велес          --- 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 --- ---

"ДЕНДРОЦЕНТАР"                

Скопје         --- 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 --- ---

"БЕКОМ" ДОО                   

Битола         --- 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 --- ---

"ФЛОРИС"                      

Гевгелија      --- 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 --- ---



"КОНТАКТ-ТРЕЈД"               

Тетово         --- 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 --- ---

"КАШТАНЕВА" ПТП               

Скопје         --- 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 --- ---

"ЕКСПЕД"                      

Гевгелија      --- 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 --- ---

"РАДОМАК"                     

Скопје         --- 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 --- ---



"ПЕЛАГОНИЈА" АК               

Битола         --- 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 --- ---

"АГРО ИНВЕСТ"                 

Прилеп         --- 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 --- ---

"ЗК ПЕЛАГОНИЈА"               

Битила         --- 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 --- ---

"РИКРОМ"                      

Скопје         --- 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 --- ---



"ДТП ПИНУС  

ДООЕЛ"            

Кавадарци      --- 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 --- ---

"ХАДЈИСКА" ДООЕЛ              

Куманово       --- 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 --- ---

"ПЛАНЕТ 

ИМПЕРАТОР МКД"        

Скопје         --- 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 --- ---

"АКТИВ ПРОЕКТ"                

Кицево         --- 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 --- ---



"ВИВА КЕТЕРИНГ"               

Гостивар       --- 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 --- ---

"ГЕНЕН ГОЈКО"                 

Скопје         --- 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 --- ---

"ЦРВЕНИ 

БРЕГОВИ"              

Неготино       --- 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 --- ---

"ГРЕЕН ПЛАНЕТ"                

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 --- ---



"ЖИЗА"                        

Струмица       --- 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 --- ---

"МАГРО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ"         

Скопје         --- 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 --- ---

"ЛЕОПАРД"                     

Штип           --- 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 --- ---

"ВОТИМ КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ          Струга         --- 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 --- ---



"ФРУКТА ФРУТА"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ОВАЛЕКС ТРЕЈД"               

Скопје         --- 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 --- ---

"САРДОНИКС"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"СТРИМА 

ЕКСПОРТ"              

Скопје         --- 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 --- ---



"АГРО МИТ"                    

Свети Николе   --- 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 --- ---

"ВИТАЛИА" 

НИКОЛА Д.О.О.       

1000 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 --- ---

"РИО"                         

Скопје         --- 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 --- ---

"ЧЕЗА КОМЕРЦ" ЦО              

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 --- ---



"СУНИЛЕНС"                    

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 --- ---

"АГРОМА"                      

Струмица       --- 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 --- ---

"СОРЕЛА С.А"                  

Битола         --- 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 --- ---

"ЕМОНА ШПЕД"                  

Скопје         --- 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 --- ---



"КОБИЛ"                       

Битола         --- 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 --- ---

"ПРВИ МАЈ 

КОМЕРЦ"             

Неготино       --- 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 --- ---

"ВАЛЕНТИНА 

ПРОМЕТ"            

Радовис        --- 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 --- ---

"АГРИА ГРОУП"                 

Велес          --- 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 --- ---



"АЛКО БАРОН"                  

Скопје         --- 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 --- ---

"СИМО ПРОМ"                   

Тетово         --- 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 --- ---

"АГРО 

ПЕЛАГОНИЈА"             

Прилеп         --- 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 --- ---

"КАНААН"                      

Скопје         --- 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 --- ---



"МИЛЕ МАРКЕТ"                 

Скопје         --- 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 --- ---

"ДИ-ДА СТАР 

КОМПАНИ"          

Скопје         --- 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 --- ---

"ВИТАЛИЕН 

НИКОЛА"             

Скопје         --- 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 --- ---

"АГАР КОМПАНИ"                

Босилово       --- 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 --- ---



"АГРО МИЛ"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"АЛБ ИМПЕКС 

ГАФИ"             

Тетово         --- 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 --- ---

"АД ИЛИНДЕН"                  

Струга         --- 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 --- ---

"ГРАНД ЕКСПОРТ"               

Скопје         --- 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 --- ---



"АНА ИМПОРТ"                  

Битола         --- 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 --- ---

"ГАЦАФЕРИ"                    

Тетово         --- 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 --- ---

"АГРО ПРОДУКТ"                

Богданци       --- 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 --- ---

БАНЕКС САДУЛА                 

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 --- ---



"ГЕМИ ГРУП"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ДО ДО КОМПАНИ"               

Битола         --- 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 --- ---

"ДЕТОНИТ"                     

Радовиш        --- 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 --- ---

"АНДИ ПРОМЕТ"                 

Скопје         --- 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 --- ---



"АКО 

ГРАДБА"ДООЕЛ             

Гостивар       --- 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 --- ---

"ТРНКА КОП УВОЗ-

ИЗВОЗ" ДООЕЛ  

Берово         --- 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 --- ---

"ЗОДИМАК"                     

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 --- ---

"ВАЛЕРИНА ШПЕД"               

Скопје         --- 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 --- ---



"ВЕТЕРИНАР"                   

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ЈУГО СТИЛ"                   

Дојран         --- 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 --- ---

"МЕМ ВОЌАР"                   

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ФАЛКОН" ДООЕЛ                

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 --- ---



"КОСТУРАНКА"                  

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 --- ---

"КСД КОМПАНИ"                 

Струмица       --- 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 --- ---

"ЕКОНОМИЈА" ПТП               

Струмица       --- 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 --- ---

"ЕКО ЦВЕТ"                    

Гевгелија      --- 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 --- ---



"АГРО КОМБИНАТ 

ЃУМАЈЛИЈА"                    --- 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 --- ---

"СОРО ПРОМЕТ"                 

Прилеп         --- 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 --- ---

"ГЕНК КОМЕРЦ"                 

Струга         --- 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 --- ---

"РОБУСТС ЛТД"                 

Гостивар       --- 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 --- ---



"АГРО ИМПЕКС"                 

Гевгелија      --- 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 --- ---

"СТИКОН"                      

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ТРГО ШПЕД 

ТРАНС"             

Велес          --- 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 --- ---

"ОКЛАХОМА"ДООЕ

Л               Пехчево        --- 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 --- ---



"СОКОЛ" ДПТУ                  

Велес          --- 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 --- ---

"ДС ФООДС"                    

Куманово       --- 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 --- ---

"ШКОРПИОН 

ДРАГАН"             

Богданци       --- 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 --- ---

"КЛУБ 77"                     

Радовис        --- 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 --- ---



"АГРОМАРКЕТ"                  

Струмица       --- 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 --- ---

"МРАК" ДОО                    

Струмица       --- 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 --- ---

"КАМ" ДОО                     

Скопје         --- 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 --- ---

"ФЛЕШ" ДООЕЛ                  

Делчево        --- 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 --- ---



"КОНИМЕКС"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"АГРО ИМПЕКС 

ДРОГА" ДОЕЛ      

Скопје         --- 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 --- ---

"АГРОУНИЈА"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ДРУШТВО МЃ 

РОБИН"            

Гостивар       --- 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 --- ---



"ПРИМА ПРОМЕТ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"БЕЛИМБЕГОВО" 

ЖИВИНАРСКА 

ФАРМАСкопје         --- 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 --- ---

"БОНУМ"                       

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 --- ---

"ИМПЕРИЈАЛ 

ТОБАЦЦО ТКС" АД    

Скопје         --- 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 --- ---



"ШАР ПЛАНИНА 

КОМЕРЦ"ДРАГО 

ДОЕЛТетово         --- 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 --- ---

"ИЛИРИЈА ТРАНС"               

Тетово         --- 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 --- ---

"ГОКО ПРОМЕТ"                 

Скопје         --- 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 --- ---

"ДИПАРТ ДООЕЛ"                

Скопје         --- 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 --- ---



"АЛФА КОМЕРЦ"                 

Скопје         --- 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 --- ---

"ГРАНИТ" ГП                   

Скопје         --- 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 --- ---

"БОРИС-

КОМЕРЦ"ДООЕЛ           

Штип           --- 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 --- ---

"ИНТЕР ДРВО"                  

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 --- ---



"КОНТИНЕНТ ЛПГ"               

Скопје         --- 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 --- ---

"МАТЕЛЕН" ЛТД                 

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ВАНЕ ПРОМЕТ"                 

Струмица       --- 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 --- ---

"ПАНОРАМА"                    

Струмица       --- 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 --- ---



"АЛФА СИД"                    

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 --- ---

"ЗОИ УНИОН"                   

Неготино       --- 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 --- ---

"ИН ЗЕЛЕ ПРОМ" 

ДООЕЛ          

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 --- ---

"АТЛАНТИДА"                   

Тетово         --- 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 --- ---



"МУЛТИПРОМ"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ТУФЕКОВИК 

КОМПАНИ"           

Интере         --- 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 --- ---

"ТОНДАХ" АД                   

Виница         --- 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 --- ---

"ЈУС - ЈУ"                    

Скопје         --- 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 --- ---



"ЕДИНСТВО"                    

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 --- ---

"БРАПО" ДОО                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ПРИЛЕПСКА 

ПИВАРА АД"         

Прилеп         --- 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 ТРЕЈД 

КОМПАНИ"          

Тетово         --- 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 --- ---



"ВАРДАР"                      

Градско        --- 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 --- ---

"АНА МАК"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"МИН ЕКС"                     

Кавадарци      --- 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 --- ---

"СЕМЕНАРНА"                   

Скопје         --- 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 --- ---



"АГРОПРОМЕТ 

СЕМЕНАРСТВО" 

ДОО  Струмица       --- 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 --- ---

"ЏОЛИ КОМЕРЦ"                 

Струга         --- 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 --- ---

"ЖИТО НАМА  АД"               

Куманово       --- 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 --- ---

"САНФУД ДООЕЛ"                

Схтип          --- 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 --- ---



"МЕБЕЛ ВИ"                    

Виница         --- 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 --- ---

"ИСТРА"                       

Кочани         --- 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 --- ---

"ВЕРОПУЛОС"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ЕВРОСАДНИЦИ"                 

Гевгелија      --- 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 --- ---



"НУТРИКО" ДООЕЛ               

Битола         --- 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 --- ---

"ХЕРБОС"                      

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 --- ---

"ЕУРО МИЛК"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"ЕУРО КАЛЕМ"                  

Скопје         --- 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 --- ---



"КАЛЕМАР" ДООЕЛ               

Скопје         --- 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 --- ---

"СОПРОДЕКС"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"БМШ ТРЕЈД"                   

Тетово         --- 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 --- ---

"БУЛА ТРАНС"                  

Тетово         --- 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 --- ---



"МИЛ КОМ"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"АГРО СЛОГА"                  

Тетово         --- 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 --- ---

"МЕТОДИ 

МИТЕВСКИ-БРИЦО 

ДОО"   Чешиново       --- 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 --- ---

"ВИТАЛИКО"                    

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 --- ---



"БЕСТ 

ЦОРПОРАТИОН"            

Битола         --- 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 --- ---

"ПРОНЕКС-ХЕМ"                 

Струмица       --- 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 --- ---

"ИТАЛМАК"                     

Струмица       --- 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 --- ---

"АКВАТИКА"                    

Неготино       --- 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 --- ---



"ОРГАНИК ФУД" 

Д.О.О.          Скопје         --- 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 --- ---

"ОРБИТА ТРАНС"                

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 --- ---

"ИЦЕ ТАЉО"                    

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ХРОМОС"                      

Скопје         --- 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 --- ---



"АГРОСЊИФТ" 

ДООЕЛ             

Гевгелија      --- 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 --- ---

"АДГ ПЕЛАГОНИА"               

Струмица       --- 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 --- ---

"ХЕМОМАК"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"ДОНЧО 95"                    

Неготино       --- 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 --- ---



"МАГАН МАК"                   

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 --- ---

"ХОРИЗОНТ"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"ПЛУСКА ОТЛИА"                

Куманово       --- 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 --- ---

"АТЛАНТА" ЈТД                 

Макед.Каменица --- 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 --- ---



"АГРОЛЕН" ДООЕЛ               

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 --- ---

"АВДО" ДООЕЛ                  

Скопје         --- 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 --- ---

"БИМА КОМПАНИ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"КОДА ТРЕЈД"                  

Струмица       --- 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 --- ---



"ЕУРО ПАК"                    

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 --- ---

"АНДОНОВ"                     

Свети Николе   --- 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 --- ---

"НИП ПРОМ"                    

Струмица       --- 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 --- ---

"МИЛТ" ДООЛ                   

Охрид          --- 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 --- ---



"МХ КОМПАНИ" 

ДОО              

Струмица       --- 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 --- ---

"ХОЛЛАНД 

ФАРМИНГ"             

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 --- ---

"ЗОЛА ПЕТРОЛ"                 

Страцин        --- 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 --- ---

"ХИТБ 73"                     

Тетово         --- 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 --- ---



"М ШЕСТ АГРАР"                

Велес          --- 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 --- ---

"ГАРДЕН ЦЕНТАР  

РУСХИТИ  ДОО" 

Тетово         --- 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 --- ---

ФАБРИКА ЗА 

КВАСЕЦ И 

АЛКОХОЛ   Битола         --- 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 --- ---

"СИЦИЛИЈА" ТП                 

Струмица       --- 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 --- ---



"ЈСП АКТУЕЛ"                  

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 --- ---

"БР СТРИМА  

ДООЕЛ"            

Скопје         --- 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 --- ---

"ЕН ЕС КОМЕРЦ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ДЕМА СТИЛ"                   

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 --- ---



"ПАПРИКА" ДОЕЛ                

Скопје         --- 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 --- ---

"ТУРТЕЛ"                      

Штип           --- 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 --- ---

"ЛЕСНИНА 

ИНЖЕНЕРИНГ"          

Скопје         --- 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 --- ---

"АМБАЛАЖА 

КАБРАН"             

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 --- ---



"ТЕМПО ПАСА"                  

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 --- ---

"СТОКО ИМПЕКС"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ВИА- ЧОК ДООЕЛ"              

Македонија     --- 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 --- ---

ДОО "ДРОГА"                   

Скопје         --- 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 --- ---



"ДИСАРТ СКОПЈЕ"               

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 --- ---

"ЕНЕДМА ДООЕЛ"                

Струга         --- 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 --- ---

"АГРОМЕДИКА"                  

Ресен          --- 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 --- ---

"БЛАГИМАР ИГО" 

ДООЕЛ БИТОЛА   

Битола         --- 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 --- ---



"ДРЕНИК М" ДООЕЛ              

Скопје         --- 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 --- ---

"АДИГ"                        

Гостивар       --- 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 --- ---

"ФАРМА АГРИПРО"               

Валандово      --- 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 --- ---

"БЕЈТО ПРОМ"                  

Скопје         --- 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 --- ---



"БМС"                         

Скопје         --- 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 --- ---

"БЕЈБИ ТРАНС"                 

Гостивар       --- 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 --- ---

"БУРНИК НИКОЛА" 

ПП            Битола         --- 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 --- ---

"ДТУ ПИЦ ЦО" 

ДООЕЛ            

Скопје         --- 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 --- ---



"АЛЛИАНЦЕ ОНЕ 

МАЦЕДОНИА"      

Кавадарци      --- 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 --- ---

МЛИН "ИВАНА"                  

Свети николе   --- 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 --- ---

"ГУНЦХЕ ГУЛНЕАР 

ДООЕЛ"        

Гостивар       --- 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 --- ---

"ПАЛМА"                       

Гостивар       --- 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 --- ---



"ЈАНЕВ КОМПАНИ"               

Македонија     --- 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 --- ---

"ЕКО РАСТ" ДООЕЛ 

СКОПЈЕ       Скопје         --- 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 --- ---

"АГРОБРЕНД"                   

С.смолари      --- 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 --- ---

"ИМПЕРИЈАЛ 

ТАБАКО"            

Валандово      --- 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 --- ---



"ГАМА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ"          

Скопје         --- 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 --- ---

"МАКС" ДТПУ ДОЕЛ              

Струмица       --- 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 --- ---

"НЕОХЕМ"                      

Куманово       --- 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 --- ---

"ЦОКИ 

ВУЧЕНОВИЌ"              

Струмица       --- 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 --- ---



"ТОЈНА КОМЕРЦ"                

Велес          --- 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 --- ---

"ЕМО ЕТЕРНА"                  

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 --- ---

"МИГОР ХX"                    

Крива паланка  --- 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 --- ---

"Д.О.О.Е.Л АМАИ"              

Гостивар       --- 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 --- ---



"ДАУТИ КОМЕРЦ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"РИМКОС ТРЕЈД"                

Битола         --- 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 --- ---

"ЖИТОНАМА АД"                 

Свети николе   --- 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 --- ---

"МИОЛИ"                       

Крива Паланка  --- 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 --- ---



"ЈУГОКОКТА"  ДОО              

Штип           --- 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 --- ---

"ЕЛАН АГРО"                   

Гевгелија      --- 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 --- ---

"АЛИЈАНС" УАН                 

Кавадарци      --- 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 --- ---

"ПРИЛЕП" 

ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ    

Прилеп         --- 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 --- ---



"ИН ЗЕЛЕ ПРОМ"                

Струмица       --- 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 --- ---

"НАБИЗИ"                      

Радолиште      --- 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 --- ---

"ФЕРТИ НАТУРЕ"                

Струмица       --- 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 --- ---

"ЗАСТАВА АУТО"                

Скопје         --- 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 --- ---



"ВРЕЛО ПРОДУКТ"               

Скопје         --- 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 --- ---

"ОЗ-ТУ ЦОМПАНЅ 

ДОО"           Скопје         --- 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 --- ---

"ЖИТО ОРИЗ"                   

Кочани         --- 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 --- ---

"УНИКА"                       

Штип           --- 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 --- ---



"ВРЕЛА ПРОДУКТ"               

Скопје         --- 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 --- ---

"ХВИ ИМПЕКС"                  

Скопје         --- 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 --- ---

"МАНЕКОМ"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"ТЕТОВСКО 

ЈАБОЛКО"            

Тетово         --- 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 --- ---



"ПРВИ МАЈ 

ПРОМЕТ"             

Дебар          --- 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 --- ---

"МЕГА КО"                     

Куманово       --- 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 --- ---

"ЕРАС ШПЕД"                   

Куманово       --- 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 --- ---

"СИСБРО 

КОМПАНИ"ЕХИМ          

Кратово        --- 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 --- ---



"С-ТЕЛЛ-А ШПЕД"               

Куманово       --- 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 --- ---

"КАЗАБЛАНКА"                  

Кавадарци      --- 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 --- ---

"ВАТЕКС"  АД                  

Велес          --- 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 --- ---

"КИТАНО"                      

БИТОЛА         --- 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 --- ---



"ЕФТИНИЈА" 

ДООЕЛ              

Демир хисар    --- 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 --- ---

"СПЕКТАРНИК  

ДООЕЛ"           

Скопје         --- 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 --- ---

"ХАЈАТ ФРУИТ 

ДООЕЛ"           

Ресен          --- 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 --- ---

"САЛМАК МБ"                   

Скопје         --- 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 --- ---



"СОРЕЛА ЈОРГО 

ГОГУ"           Битола         --- 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 --- ---

"МТ ЦЕНАР"                    

Македонија     --- 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 --- ---

"ФРУИТ ТРЕЈД"                 

Битола         --- 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 --- ---

"ТАПС ГРОУП 

ДООЕЛ"            

Ресен          --- 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 --- ---



"ШОП ШПЕД"                    

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ПИК КО" ДООЕЛ                

Скопје         --- 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 --- ---

"ГУЛЕВСКИ 

КОМПАНЅ"ДООЕЛ       

Битола         --- 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 --- ---

"ФИЈИ"ДОО                     

Дебрешта-прилеп --- 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 --- ---



"СИНПЕКС"                     

Битола         --- 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 --- ---

"АВТ 

ИНТЕРНАТИОНАЛ"           

Скопје         --- 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 --- ---

"БЛАГОЈ ГЈОРЕВ" Ф-

КА          Велес          --- 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 --- ---

"АГРОБОНАК"                   

Штип           --- 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 --- ---



"ГРАДИНАР ЛОЗА"               

Скопје         --- 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 --- ---

"СОРЕКС"                      

Тетово         --- 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 --- ---

"ЕУРОПА ЕXПРЕСС 

Д.О.О"        Битола         --- 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 --- ---

"ХИЛДИН КОМЕРЦ"               

Тетово         --- 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 --- ---



"МЕГА ТИМ"                    

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 --- ---

"АГРО МАК"                    

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 --- ---

"ОКЕАН ШПЕД ФС"               

Скопје         --- 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 --- ---

"АГРО-МИКС"                   

Скопје         --- 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 --- ---



"ЕЛМИГО" ЛТД                  

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 --- ---

"МАРТЕ ЕКО ЦВЕТ 

ДООЕЛ"        Битола         --- 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 --- ---

"ВИТАМИНКА"                   

Прилеп         --- 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 --- ---

"АГРИПРО"                     

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 --- ---



"МАЦГРЕЕН"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"ШЕКО МЕЛ"                    

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 --- ---

"ТИКВЕШ" АД АК                

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 --- ---

"БАЈРО КОМПАНИ"               

Гостивар       --- 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 --- ---



"ЛЕСКА ЛТД"                   

Виница         --- 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 --- ---

"С.П.ТРЕЈД"                   

Гевгелија      --- 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 --- ---

"ПАЛМА КОМЕРЦ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ЕВТИНИЈА"                    

Демир Хисар    --- 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 --- ---



"МРАМОРГРАН"                  

Прилеп         --- 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 --- ---

"ЖИТО ПРОМ"                   

Гевгелија      --- 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 --- ---

"АГРОВЕТ"                     

Охрид          --- 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 --- ---

"АГРОПИН"                     

Скопје         --- 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 --- ---



"АТУ МАЦЕДОНИА 

ДООЕЛ"         Скопје         --- 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 --- ---

"ЕЛИНГ - ДА"                  

Кичево         --- 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 --- ---

"ЕН ЕС КОМПАНИ"               

Скопје         --- 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 --- ---

"ТЕРРАВИА"                    

Прилеп         --- 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 --- ---



"ФРУКТАЛ"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"ВОЛТАКОМ"                    

Прилеп         --- 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 --- ---

"АНА ДООЕЛ"                   

Битола         --- 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 --- ---

"ИВАНИ"                       

Струмица       --- 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 --- ---



"ХОДЗА СЕЛМАН 

ДООЕЛ"          

Куманово       --- 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 --- ---

"ЗЗ РОМАНОВЦЕ"                

Романовце      --- 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 --- ---

"ПЕРПАРИМИ" УТП               

Куманово       --- 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 --- ---

"ТОСКА 2002"                  

Велес          --- 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 --- ---



ТАСК ФОРС 

ФАЛКОН              

Скопје Петровец --- 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 --- ---

"АГРОС"                       

Охрид          --- 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 --- ---

"АГРОФЕЛНА"                   

Струмица       --- 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 --- ---

"КАЛЦОНА" ДООЕЛ               

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 --- ---



"ЕКСПАНДА"                    

Скопје         --- 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 --- ---

"РОМЕРО" ДООЕЛ                

Виница         --- 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 --- ---

"АГРОПРОИЗВОД 

98"             Куманово       --- 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 --- ---

"КОАЛА ТРЕЈД 

КОМАНИ"          

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 --- ---



"XХОЛИ  КОМЕРЦ"               

Струга         --- 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 --- ---

"Е-МА-СТИЛ" ДОО               

Скопје         --- 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 --- ---

"ПАЛМА СИЛ"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"МОВИТЕР"                     

Виница         --- 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 --- ---



"ИДНИНА"                      

Неготино       --- 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 --- ---

"ЛАБЕКО ДООЕЛ"                

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 --- ---

"ЕМРАН КОМЕРЦ"                

Гостивар       --- 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 --- ---

"ХАЅАТ-ФРУИТ 

ДООЕЛ"           

Ресен          --- 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 --- ---



"МИС КОМЕРЦ"                  

Струмица       --- 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 --- ---

"БАЏО"                        

Богданци       --- 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 --- ---

"АДРИЈУС"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"ЈОЛМАР"                      

Гевгелија      --- 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 --- ---



ЕВРО 

МАКЕДОНСКИ 

СЕРВИС        Скопје         --- 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 --- ---

"ВЕ КА" ДООЕЛ                 

Струмица       --- 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 --- ---

"ПРОТЕИН"                     

Скопје         --- 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 --- ---

"СОЛИДНОСТ" АД                

Скопје         --- 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 --- ---



"ФЕРО СПЕКТАР 

ДООЕЛ"          

Тетово         --- 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 --- ---

"ВАРДАР 03"                   

Градско        --- 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 --- ---

"ДРАЧ СТИЛ-СВ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ИНТЕРЛА" ДОО                 

Струга         --- 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 --- ---



"ТЕХНО ИНВЕСТ"                

Прилеп         --- 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 --- ---

"ТД БОЈАДА 

ДООЕЛ"             

Струга         --- 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 --- ---

"МОНО ТРЕЈД"                  

Скопје         --- 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 --- ---

"ИНТЕРКООП" ДОО               

Скопје         --- 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 --- ---



"ТЕХНОФИЛЛ"                   

Скопје         --- 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 --- ---

"МАСЕ КОМЕРЦ"                 

Штип           --- 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 --- ---

"РЕАЛ КОМПАНИ"                

Скопје         --- 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 --- ---

"ПРИМА ИМП-

ЕКСП" ЛТД          

Скопје         --- 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 --- ---



"ГЛОБАЛ 

ПРОИНВЕСТ"            

Битола         --- 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 --- ---

"ЈЕТА СТИЛ"                   

Кондово        --- 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 --- ---

"ВА ЗЕЛЕ ПРОМ"                

Струмица       --- 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 --- ---

"БЕКАМП"                      

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 --- ---



"ЕУРОФАРМ БИО"                

Богданци       --- 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 --- ---

"АГРОЗ СА"                    

Прилеп         --- 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 --- ---

"ПОРЧИНО" ДОО                 

Кочани         --- 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 --- ---

"ЈАВОР КОМЕРЦ"                

Скопје         --- 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 --- ---



"ДЕВИК-М  Д.О.О"              

Струмица       --- 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 --- ---

"ФЛОРЕС"                      

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 --- ---

"МАР 2002"                    

Скопје,с.волков --- 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 --- ---

"ВТ КОМПАНИ"                  

Скопје         --- 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 --- ---



"ТАРГЕТ"                      

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 --- ---

"ТУТУРЕ 

КОМПАНИ" ЗЗ           

Охрид          --- 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 --- ---

"МАК ПРОГРЕС"                 

Виница         --- 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 --- ---

"СТРУМКА  ДООЕЛ"              

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 --- ---



"БИТЕКСИМО"                   

Битола         --- 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 --- ---

"КИСИ ПРОМЕТ"                 

Струмица       --- 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 --- ---

"ЈАНЕ КОМПАНИ"                

Струмица       --- 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 --- ---

"ФУЛАКИС"                     

Кавадарци      --- 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 --- ---



"БАСТУМ"                      

Охрид          --- 428

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ИНТЕРТОПИНГ"                 

Тетово         --- 429

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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"                        

Штип           --- 430

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МАКЕДОНИЈА 

ТАБАК 2000"       

Скопје         --- 431

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ФРИМАК"                      

Струмица       --- 432

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ИРИС КОМЕРЦ 09"              

Струга         --- 433

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДРВО ЕЛЕМЕНТ"                

Штип           --- 434

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ИНТЕРВУД"                    

Скопје         --- 435

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ДРВО ПРОМЕТ"                 

Скопје         --- 436

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МАЈА ХЕЛАС" 

ДООЕЛ            Штип           --- 437

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЃОКО ПРОМЕТ"                 

Луботен-Скопје --- 438

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МАЛМЕ"ДООЕЛ                  

Струга         --- 439

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ЈАДРАН ГОТИНО 

ФУДС"          

Неготино       --- 440

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТИНО ТРАДЕ"                  

Битола         --- 441

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ИНТЕР ГАМА"                  

Скопје         --- 442

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"РУДИ КОМЕРЦ"                 

Куманово       --- 443

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ФДС ЗА ТУТУН" 

ДООЕЛ СКОПЈЕ   

Скопје         --- 444

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ИТА"                    

Кавадарци      --- 445

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 446

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 447

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 

КОМПАНИ"           

Скопје         --- 448

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДИДА"                        

Скопје         --- 449

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПАРАФАРМ АС"                 

Скопје         --- 450

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"УНИМАК" ТД                   

Скопје         --- 451

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ТРОФИКАЛ"                    

Гевгелија      --- 452

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"НБ КОМПАНИ"                  

Тетово         --- 453

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЗЛАТНО ЗРНО"                 

Скопје         --- 454

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ПРО" ДОО                

Валандово      --- 455

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"БЕ БИ ТРАНС"                 

Гостивар       --- 456

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"БЕЛГИЈА ТИМИ 

КОМПАНИ"        

Тетово         --- 457

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"БРИЛИАНТ"                    

Штип           --- 458

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 459

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ЈАВОР РЕКА"                  

Кавадарци      --- 460

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"РИНДЗО МАК 2001"             

Тетово         --- 461

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МЕГА ПЛАН"                   

Гевгелија      --- 462

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДАМЕКС"                      

Скопје         --- 463

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ТОДОР ВЕЛКОВ"                

Куманово       --- 464

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПАСКАЛИН"                    

Гевгелија      --- 465

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ВАИД ТРАНС"                  

Скопје         --- 466

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 КОМ 2000"               

Скопје         --- 467

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"СИМСОН 

ТРАНС"ДООЕЛ           

Каменица       --- 468

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ВЕТЕКС"                      

Велес          --- 469

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПИЛАНА 

ПЛАЧКОВИЦА ЕЛ 

МИК"ДООЕСкопје         --- 470

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТОБАКО 21"                   

Скопје         --- 471

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ЛИЛИУМ" ДООЕЛ                

Битола         --- 472

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ВЕ-КА ПРОМЕТ"                

Струмица       --- 473

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МОЕ ПИЛЕ 

ДООЕЛ"              

Скопје         --- 474

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ФЛОРА КОМ"                   

Скопје         --- 475

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 476

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"А ГАФИ"                      

Тетово         --- 477

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"НЕША КОМЕРЦ"                 

Радовиш        --- 478

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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        --- 479

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ИРИС ПРОМ"                   

Штип           --- 480

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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   --- 481

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДАР ХРИС"                    

Кичево         --- 482

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДПТУ ПАПРИКА"                

Скопје         --- 483

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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      --- 484

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕУРОСЕМЕ" ДОО                

Скопје         --- 485

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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"                 

Скопје         --- 486

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДЕНДРО" ПП                   

Скопје         --- 487

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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     --- 488

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"С Б В КОМПАНИ"               

Скопје         --- 489

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"СИКА" ДОО                    

Скопје         --- 490

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПЕРЛА ТРЕЈД"                 

Битола         --- 491

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 БРЕНД"                  

Штип           --- 492

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДЕКА ДЕМ"                    

Скопје         --- 493

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПИКА" ДООЕЛ                  

Берово         --- 494

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"КОЛИД КОМПАНИ"               

Струмица       --- 495

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ПРОНЕК МАК"                  

Струмица       --- 496

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ПРОМ"                   

Куманово       --- 497

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТД. ДИРЕКТ 

МАРКЕТ ДООЕЛ"     

Скопје         --- 498

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЗЛАТЕН КЛАС"                 

Гевгелија      --- 499

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ХЕРБА БЕН"                   

Скопје         --- 500

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕУРОКОМЕРЦ"                  

Гостивар       --- 501

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДПТУ КОЛА 

ДУСИЦА ДООЕЛ"      

Скопје         --- 502

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"СТЕЛА ШПЕД"                  

Куманово       --- 503

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 УНИ 

ПРОМ"             

Скопје         --- 504

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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        --- 505

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"САЛАМАК МБ"                  

Скопје         --- 506

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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        --- 507

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"СЕПТИМА" ДОО                 

Скопје         --- 508

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"НЕКТАРОКООП"                 

Куманово       --- 509

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ТРЕЈД" 

ДООЕЛ           Скопје         --- 510

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МАЗДРАЧА" ПТП                

Гостивар       --- 511

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 512

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"РЕСТОРАН КАЈ 

ГИНО"           Скопје         --- 513

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МАТЕЈ КОМПАНИ"               

Скопје         --- 514

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ЦЕНТАР"                 

Кочани         --- 515

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ДИМЕТ" ТП                    

Скопје         --- 516

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПАЛОНИДИ 

КОМПАНИ"            

Струмица       --- 517

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"АГРОГОЛД" 

ЕКСПОРТ ИМПОРТ     

Скопје         --- 518

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

" ЈУЛИ ОР " ДООЕЛ             

Скопје         --- 519

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ЗОНИ МАК"                    

Струмица       --- 520

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЛИВАДА ПРОМЕТ"               

Битола         --- 521

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"Д.П.П.КАДИНО 

ИНДУСТРИ ГРУП"  

Скопје         --- 522

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 523

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 524

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ШУКЛЕВ 

КОМПАНИ"              

Гевгелија      --- 525

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"АГАРИКУС" ДООЕЛ              

Битола         --- 526

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДАТА ПЉОС"                   

Тетово         --- 527

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ЈОРДАНОВ 

ЦОМПАНЅ"            

Коцани         --- 528

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕВРОПА"                      

Штип           --- 529

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 

БИНИ"ДООЕЛ              

Кондово        --- 530

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"КАЛИМАН 

ЦАРИБЕ" ДООЕЛ        

Скопје         --- 531

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 532

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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      --- 533

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТЕМПОРАТОР" 

ДОО              

Струмица       --- 534

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЈОВАН КОМ"                   

Ресен          --- 535

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ИНТЕГРАЛ" 

ДООЕЛ              

Пробиштип      --- 536

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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       --- 537

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"КАДИНО"                                     --- 538

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПАНАКОМ ДООЕЛ"               

Скопје         --- 539

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 540

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПРОИМПЕКС"                   

Тетово         --- 541

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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    --- 542

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ФИЛИЈАС"                     

Скопје         --- 543

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"КРУШОПЕК"                    

Скопје         --- 544

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ПРОДУКТ"                 

Скопје         --- 545

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТРОПИКАЛ"                    

Струмица       --- 546

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ИВ КОМЕРЦ"                   

Скопје         --- 547

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ВЕЈС КОМ"                    

Дебар          --- 548

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"АДРИАТИК 

КОМЕРЦ 94"          

Куманово       --- 549

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕЛКОИНГ ДОО"                 

Скопје         --- 550

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПУТСКО-КОМЕРЦ-

ЦОМПАНИ"ДООЕЛ  

Македонски брод --- 551

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"БРУСКИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ"        

Скопје         --- 552

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТЕХНО РЕМОНТ 

ДЈ"             Куманово       --- 553

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 554

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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       --- 555

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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" ДООЕЛ                  

Свети Николе   --- 556

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕЛЕКТРИК 

ДИЗАЈН"             

Богданци       --- 557

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"СВИС ЛИОН 

АГРАР" ДОО         

Скопје         --- 558

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МИТРОПОЛИТ 

ТЕОДОСИЈЕ"        

Скопје         --- 559

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ПРЕХРАМБЕНА 

ИНДУСТРИЈА"      

Велес          --- 560

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"АГРОУНИВЕРСАЛ 

И.М.ДОО"       Скопје         --- 561

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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       --- 562

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ФИЛТАМ" ДООЕЛ                

Скопје         --- 563

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"КОКИ ЛУКС"                   

Свети Николе   --- 564

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕКСТА МЕИН" 

Борце ДОО        

Куманово       --- 565

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"АЛМЕЦ ТРЕЅД 

ДООЕЛ"           

Скопје         --- 566

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

ЦУТЕР ЛТД                     

Скопје         --- 567

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"РИО КОМЕРЦ"                  

Гостивар       --- 568

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ХАДЗИСКИ" 

ДООЕЛ              

Куманово       --- 569

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ФУД ТЕХНОЛОГИ"               

Скопје         --- 570

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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        --- 571

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"КАЛЦ КОМПАНИ"                

Скопје         --- 572

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"С Ј КОМПАНИ"                 

Скопје         --- 573

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЦЕКО ФАМ"                    

Пехчево        --- 574

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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      --- 575

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"БР ТРАНС ТРЕЈД"              

Скопје         --- 576

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ИНТЕРНЕА 

ДООЕЛ"              

Скопје         --- 577

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПЛОДОВИ 

ФРУКТУС"             

Валандово      --- 578

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МИЛД"                        

Струмица       --- 579

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 580

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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"   ДОО               

Прилеп         --- 581

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ВИНИВЕТ ПЛУС"                

Скопје         --- 582

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЕРСА ТРАНСПОРТ  

93"          Скопје         --- 583

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ПУЦКО КОМЕРЦ 

КОМПАНИ"ДОО     

Пласница       --- 584

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДПТУ ПУСКО 

КОМЕРС"           

Пласница       --- 585

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 586

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДАВОС"                       

Скопје         --- 587

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 588

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ПБ КОНСТРАККШ"               

Скопје         --- 589

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЛПД СИСТЕМ"                  

Скопје         --- 590

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЗЕКО-ПРОМ 

ДООЕЛ"             

Ресен          --- 591

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"АЛФА СЗД ДООЕЛ"              

Кочани         --- 592

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ОРБЕЛА"                      

Кочани         --- 593

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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      --- 594

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

АДМС ЗИК 

СТРУМИЦА             

Струмица       --- 595

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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-ДРАГ 

БЛАГИЦА" ДООЕЛ      

Куманово       --- 596

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ТРИ МИЛ Р 

ЦХЕДОМИР 

ДООЕЛ"    Скопје         --- 597

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЈУГЕНТ ТРАНС"                

Гевгелија      --- 598

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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         --- 599

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"НИМЕКС С & А"                

Скопје         --- 600

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ВЕТИЛ"                       

Скопје         --- 601

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"КОЛА"                        

Скопје         --- 602

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДООСТРИЈЕЛАЦ"                

Боснаи херцегов --- 603

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"А А АИДА" ТД 

ДООЕЛ ЕXПОРТ    

Скопје         --- 604

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ХИЛФСОРГАНИСА

ТИОН"           Скопје         --- 605

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДЕВИК"                       

Струмица       --- 606

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 ЗИ-ВА 

ЈАЈЦЕ"           Велес          --- 607

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"МТ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ"            

Охрид          --- 608

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МАКРО БИОТИКА"               

Скопје         --- 609

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"МИЛЕ 

ИНЖИНЕРИНГ" 

МИЛЕ ДООЕЛ  

Скопје         --- 610

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ГЕН ХОЛДИНГ 

ДООЕЛ"           

Гостивар       --- 611

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ЗАМРЗНАТА 

ХРАНА"             

Скопје         --- 612

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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      --- 613

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЖИВИНАРСКА 

ФАРМА 6 БРАЌА"    

Скопје         --- 614

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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       --- 615

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ВЕМА ЕМИЛ"                   

Скопје         --- 616

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"РАМСТОРЕ 

МАКЕДОНИЈА" ДОО     

Скопје         --- 617

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 

ЕКСПОРТ"              

Скопје         --- 618

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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       --- 619

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ВЕЛА КОМЕРЦ"                 

Струмица       --- 620

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ЖИЛЕ КОМЕРЦ"                 

Куманово       --- 621

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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          --- 622

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ГАЛА КАФЕ 

ЕСПРЕСО"           

Тетово         --- 623

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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 "МАКОШПЕД"                 

Скопје         --- 624

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"БИМ"                         

Свети Николе   --- 625

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ХРИБО 

РАКОТВОРБИ"            

Прилеп         --- 626

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДРВО ПРОМ"                   

Охрид          --- 627

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ДРАГАН"                      

Велес          --- 628

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ДРАГАНА 

КОМЕРЦ"              

Куманово       --- 629

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---

"ГРУПАЦИЈА 

ВИКСТЕ"            

Скопје         --- 630

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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       --- 631

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---



"ИНТЕР ЕКСПОРТ"               

Струмица       --- 632

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

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"                      

Скопје         --- 633

Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за здравјето на растенијата

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски 

растенија

Закон за производи за заштита на растенијата

Закон за ѓубриња --- ---


