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Фитосанитарна инспекција

Квартален Образец 

 Од 01.07.2011 До 30.09.2011

УВОЗ  М З Ш В            

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број

Законски 

основ

Ред 

број
Законски основ

Ред 

број

Законски 

основ

"ИВ КОМЕРЦ"                   

Скопје         
 --- --- 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

---

"РИО"                         

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

---

Трет квартал

Извршени контроли

Четврт квартал

Министерство за земјоделство,

шумарство и водостопанство

Државен инспекторат за земјоделство

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

Извршени контроли
Име на фирма или 

правно лице 

предмет на надзор

Прв квартал

Извршени контроли

Втор квартал

Извршени контроли



"ПАСКАЛИН"                    

Гевгелија      
 --- --- 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

---

"САЛМАК МБ"                   

Скопје         
 --- --- 4

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"КАБАНА"                      

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

---

"ЖИТО ЛУКС" интер             

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

---



"ФРЕШ ФРУИТ"                  

Скопје         
 --- --- 7

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ЧЕЗА КОМЕРЦ" ЦО              

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

---

"АГРО ЕФОДИЈА"                

Струмица       
 --- --- 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

---

"ЈАДРАН"                      

Неготино       
 --- --- 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

---



"АТЛАНТИК"                    

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

---

"ФРУКТА ФРУТА"                

Скопје         
 --- --- 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

---

"МЕМ ВОЌАР"                   

Гевгелија      
 --- --- 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

---

"ВАЛЕНТИНА 

ПРОМЕТ"            

Радовис        

 --- --- 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

---



"ВИТАМИНКА"                   

Прилеп         
--- --- 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

---

"СЕМЕНАРСТВО" 

ДОО             Скопје         
--- --- 16

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"МРАМОРГРАН"                  

Прилеп         
--- --- 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

---

"СНЕИСИС"                     

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

---



"МОКА ПРОМЕТ 

МОМЕ" ДООЕЛ      

Куманово       

--- --- 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

---

"ВРЕЛО ПРОДУКТ"               

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

---

"СОПРОДЕКС"                   

Скопје         
--- --- 21

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ТДР СКОПЈЕ"                  

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

---



"ГЕННЕН" ДОО                  

Скопје         
--- --- 23

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ВЕЛА ПРОДУКТ"                

Скопје         
--- --- 24

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"МОЛИКА"                      

Тетово         
--- --- 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

---

"ПРОЕКСПОРТ"                  

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

---



"ВОТИМ КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ          Струга         
--- --- 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

---

"БУЈО ГРАДБА"                 

Скопје         
--- --- 28

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"КОНТАКТ-ТРЕЈД"               

Тетово         
--- --- 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

---

"БЕЈТО ПРОМ"                  

Скопје         
--- --- 30

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---



"БОРИС-

КОМЕРЦ"ДООЕЛ           

Штип           

--- --- 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

---

"ДЈУЗЕ ПРОМ " 

ДООЕЛ           

Пехчево        

--- --- 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

---

"МАНОВ" ДООЕЛ                 

Делчево        
--- --- 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

---

ДПТУ"БОРОВО 

СТЕБЛО"ДООЕЛ      

Берово         

--- --- 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

---



"ЕКСПЕД"                      

Гевгелија      
--- --- 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

---

"МЕБЕЛ ВИ"                    

Виница         
--- --- 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

---

"ЖАНИ КОМПАНИ"                

Скопје         
--- --- 37

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"АГРОХЕМИЈА"                  

Скопје         
--- --- 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

---



"АГРИА ГРОУП"                 

Велес          
--- --- 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

---

"ТЕРРАВИА"                    

Прилеп         
--- --- 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

---

"МАТЕЛЕН" ЛТД                 

Гевгелија      
--- --- 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

---

"ФЛОРА КОМ"                   

Скопје         
--- --- 42

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---



"ЕВРОПА"                      

Куманово       
--- --- 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

---

"БУЛА ТРАНС"                  

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

---

"АГРОПРОИЗВОД 

98"             Куманово       
--- --- 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

---

"ПОДРАВКА"                    

Скопје         
--- --- 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

---



ФАБРИКА ЗА 

КВАСЕЦ И 

АЛКОХОЛ   Битола         

--- --- 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

---

"АНА МАК"                     

Скопје         
--- --- 48

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"БЕЈБИ ТРАНС"                 

Гостивар       
--- --- 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

---

"ИВЕ-ДАМ"                     

Кманово        
--- --- 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

---



"ДИПАРТ 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

---

"КАСТАЊЕВА"                   

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

---

"ЕДИНСТВО"                    

Тетово         
--- --- 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

---

"ЖИЗА"                        

Струмица       
--- --- 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

---



"ИЛИРИЈА ТРАНС"               

Тетово         
--- --- 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

---

"БУЉАР ФМ" 

ДООЕЛ              

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

---

"ФЛОРЕС"                      

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

---

"ГРЕЕН ПЛАНЕТ"                

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

---



"ЕМОНА ШПЕД"                  

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

---

АД "МАКОШПЕД"                 

Скопје         
--- --- 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

---

"СУНИЛЕНС"                    

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

---

"АПИМАКС"                     

Кавадарци      
--- --- 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

---



"МРАК" ДОО                    

Струмица       
--- --- 63

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ЕВГЕНИ"                      

Скопје         
--- --- 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

---

"ХОЛМА ТРЕЈД"                 

Струмица       
--- --- 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

---

"ВИВА КЕТЕРИНГ"               

Гостивар       
--- --- 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

---



"ТОБАКО 21"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"МИН ЕКС"                     

Кавадарци      
--- --- 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

---

"ПРИЛЕП" 

ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ    

Прилеп         

--- --- 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

---

"ЕМРАН КОМЕРЦ"                

Гостивар       
--- --- 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

---



"ГАЦАФЕРИ"                    

Тетово         
--- --- 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

---

"ЛЕОПАРД"                     

Штип           
--- --- 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

---

"ФУД ТЕХНОЛОГИ"               

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

---

"ЕКО ЦВЕТ"                    

Гевгелија      
--- --- 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

---



"АНДОНОВ"                     

Свети Николе   
--- --- 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

---

"ИМПЕРИЈАЛ 

ТОБАЦЦО ТКС" АД    

Скопје         

--- --- 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

---

"СОП СПЕЕД ФОР 

СУНХЕРБ"       

Гевгелија      

--- --- 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

---

"ОКЕАН ШПЕД ФС"               

Скопје         
--- --- 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

---



"АДРИУС"                      

Скопје         
--- --- 79

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"САРДОНИКС"                   

Скопје         
--- --- 80

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"АГРО СТАРТ"                  

Куманово       
--- --- 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

---

"ГОКО ПРОМЕТ"                 

Скопје         
--- --- 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

---



"ОКЛАХОМА"ДООЕ

Л               Пехчево        
--- --- 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

---

"ТОСКА 2002"                  

Велес          
--- --- 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

---

"ЕЛАН АГРО"                   

Гевгелија      
--- --- 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

---

"ДАЛАС"                       

Скопје         
--- --- 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

---



"БИМА КОМПАНИ"                

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

---

"ВЕТЕРИНАР"                   

Гевгелија      
--- --- 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

---

"СОРЕЛА С.А"                  

Битола         
--- --- 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

---

"ИТАЛМАК"                     

Струмица       
--- --- 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

---



"ИН ЗЕЛЕ ПРОМ"                

Струмица       
--- --- 91

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

ПИВАРА СКОПЈЕ 

АД              Скопје         
--- --- 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

---

"ПИЛАНА 

ПЛАЧКОВИЦА ЕЛ 

МИК"ДООЕСкопје         

--- --- 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

---

"ЖИТО ЈУГ"                    

Кавадарци      
--- --- 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

---



"СТОКОПРОМЕТ"                 

Прилеп         
--- --- 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

---

"А ГАФИ"                      

Тетово         
--- --- 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

---

"АЛБ ИМПЕКС 

ГАФИ"             

Тетово         

--- --- 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

---

"ЈУС - ЈУ"                    

Скопје         
--- --- 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

---



"ТОЈНА КОМЕРЦ"                

Велес          
--- --- 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

---

"ЦОЦИ ИМПЕКС"                 

Тетово         
--- --- 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

---

"ДУЛИ Л ДОО" 

ДППУ             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

---

"ФЕРТ ХЕМ"                    

Велес          
--- --- 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

---



"СОРО ПРОМЕТ"                 

Прилеп         
--- --- 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

---

"ДАТА ПЉОС"                   

Тетово         
--- --- 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

---

"АГРО 

ПЕЛАГОНИЈА"             

Прилеп         

--- --- 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

---

"ИНТЕГРАЛ" 

ДООЕЛ              

Пробиштип      

--- --- 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

---



"ДТУ ПИЦ ЦО" 

ДООЕЛ            

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

---

"ТРГО ШПЕД 

ТРАНС"             

Велес          

--- --- 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

---

"ЕУРО ИТА"                    

Кавадарци      
--- --- 109

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"А.Т.И.ДООЕЛ"                 

Берово         
--- --- 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

---



"ПАЛМА"                       

Гостивар       
--- --- 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

---

"МВ КОМЕРЦ"                   

Гевгелија      
--- --- 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

---

"ОФИС ПЛУС"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"БАКО КОМЕРЦ"                 

Скопје         
--- --- 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

---



"АГРО-МИКС"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"ЕЛЕКТРИК 

ДИЗАЈН"             

Богданци       

--- --- 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

---

"ТЕТИН"                       

Гевгелија      
--- --- 117

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"СТЕЛ ИМПЕКС 

ДООЕЛ"           Штип           
--- --- 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

---



"ДАУТИ КОМЕРЦ"                

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

---

"МАК ПРОГРЕС"                 

Виница         
--- --- 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

---

"КОБИЛ"                       

Битола         
--- --- 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

---

"ПРОНЕКС-ХЕМ"                 

Струмица       
--- --- 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

---



"НАБИЗИ"                      

Радолиште      
--- --- 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

---

"КАМ" ДОО                     

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

---

"ЕФТИНИЈА" 

ДООЕЛ              

Демир хисар    

--- --- 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

---

"МЕТЕОРА"                     

Гостивар       
--- --- 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

---



"ПЛАНЕТ 

ИМПЕРАТОР МКД"        

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

---

"РОГУС ТРАНС"                 

Кавадарци      
--- --- 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

---

"ВЕЛА КОМЕРЦ"                 

Струмица       
--- --- 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

---

"БИГ ПАКИНГ"                  

Скопје         
--- --- 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

---



"АНИМАЛС ДООЕЛ"               

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

---

"МАЈНИК"                      

Битола         
--- --- 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

---

"АГРО ИНВЕСТ"                 

Прилеп         
--- --- 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

---

БАНЕКС САДУЛА                 

Скопје         
--- --- 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

---



"РУДИНЕ СКОПЈЕ"               

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

---

"АЛФА СЗД ДООЕЛ"              

Кочани         
--- --- 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

---

"ЛЕСКА ЛТД"                   

Виница         
--- --- 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

---

"ГУЛЕВСКИ 

КОМПАНЅ"ДООЕЛ       

Битола         

--- --- 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

---



"ЛИОН" ДООЕЛ                  

Свети Николе   
--- --- 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

---

"АЛВИМАК"                     

Струмица       
--- --- 140

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ТЕХНО ИНВЕСТ"                

Прилеп         
--- --- 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

---

"ЕН ЕС КОМЕРЦ"                

Скопје         
--- --- 142

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---



"ВРЕЛА ПРОДУКТ"               

Скопје         
--- --- 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

---

"ПЛУСКА ОТЛИА"                

Куманово       
--- --- 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

---

"МЕГА"                        

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

---

"БРАЌА ЧОТИ"                  

Куманово       
--- --- 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

---



"ВАРИМПЕКС"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"ЖИТО ПРОМ"                   

Гевгелија      
--- --- 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

---

"МЕГА КО"                     

Куманово       
--- --- 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

---

"К И Д ПЛАНЕТ 

ДООЕЛ"          Охрид          
--- --- 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

---



"АКО 

ГРАДБА"ДООЕЛ             

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

---

"ПРИЛЕПСКА 

ПИВАРА АД"         

Прилеп         

--- --- 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

---

"КАШТАНЕВА" ПТП               

Скопје         
--- --- 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

---

"БЛАГОЈ ГЈОРЕВ" Ф-

КА          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

---



"ФРУКТАЛ"                     

Скопје         
--- --- 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

---

"ЖИВИНАРСКА 

ФАРМА"            

Гевгелија      

--- --- 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

---

"ТЕКА ПРОМ"                   

Гевгелија      
--- --- 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

---

"ВЕРОПУЛОС"                   

Скопје         
--- --- 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

---



"ХАДЗИСКИ" 

ДООЕЛ              

Куманово       

--- --- 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

---

"АГАР КОМПАНИ"                

Босилово       
--- --- 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

---

"ЗЛАТНО ЗРНО"                 

Скопје         
--- --- 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

---

"ПРИМА ПРОМЕТ"                

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

---



"АГРАР ТРЕЈД" 

ДООЕЛ           Скопје         
--- --- 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

---

"ДЕВИК"                       

Струмица       
--- --- 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

---

"ЕВРОПА"                      

Штип           
--- --- 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

---

"АГРО 

БИНИ"ДООЕЛ              

Кондово        

--- --- 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

---



"АЛФА КОМЕРЦ"                 

Скопје         
--- --- 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

---

"ЕУРО ПАК"                    

Струмица       
--- --- 168

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"АГРОСЊИФТ" 

ДООЕЛ             

Гевгелија      

--- --- 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

---

"НУТРИКО" ДООЕЛ               

Битола         
--- --- 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

---



"АЛКАЛОИД"                    

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

---

ДОО "ДРОГА"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"ВИТАЛИКО"                    

Скопје         
--- --- 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

---

"ХЕМОМАК"                     

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

---



"РУМКО"                       

Ресен          
--- --- 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

---

"Б Р 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

---

"БР СТРИМА  

ДООЕЛ"            

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

---

"МУЛТИПРОМ"                   

Скопје         
--- --- 178

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---



"ШКОРПИОН 

ДРАГАН"             

Богданци       

--- --- 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

---

"ИВАНИ"                       

Струмица       
--- --- 180

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ФАРМА ХЕМ"                   

Скопје         
--- --- 181

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ХОРИЗОНТ"                    

Скопје         
--- --- 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

---



"КОНИМЕКС"                    

Скопје         
--- --- 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

---

"АНДИ ПРОМЕТ"                 

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

---

"4 НОЕМВРИ"                   

Битола         
--- --- 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

---

"ЏИЛ КОМЕРЦ" 

ДООЕЛ МИРАВЦИ    

Гевгелија      

--- --- 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

---



"КОДА ТРЕЈД"                  

Струмица       
--- --- 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

---

"АТЛАНТА" ЈТД                 

Макед.Каменица 
--- --- 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

---

"СИЦИЛИЈА" ТП                 

Струмица       
--- --- 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

---

"АГРО СЛОГА"                  

Тетово         
--- --- 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

---



"ДОНЧО 95"                    

Неготино       
--- --- 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

---

"БЕСТ 

ЦОРПОРАТИОН"            

Битола         

--- --- 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

---

"ЗОДИМАК"                     

Гевгелија      
--- --- 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

---

"ИЦЕ ТАЉО"                    

Гевгелија      
--- --- 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

---



"КАНААН"                      

Скопје         
--- --- 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

---

"ТРИ МИЛ Р 

ЦХЕДОМИР 

ДООЕЛ"    Скопје         

--- --- 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

---

"БИТЕКСИМО"                   

Битола         
--- --- 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

---

"ЕЛМИ-ТРАНС 

ДООЕЛ"            

Скопје         

--- --- 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

---



"ДИНО КОМПАНИ"                

Струмица       
--- --- 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

---

"МАГАН МАК"                   

Скопје         
--- --- 200

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"АСТРА КОМЕРЦ"                

Скопје         
--- --- 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

---

"АКТИВ ПРОЕКТ"                

Кицево         
--- --- 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

---



"КДС КОМПАНИ"                 

Радово         
--- --- 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

---

"ДРАКВА ЛЕНА И 

ДР" ДОО        Скопје         
--- --- 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

---

"ЖИТО ВАРДАР" АД              

Велес          
--- --- 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

---

"СИМО ПРОМ"                   

Тетово         
--- --- 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

---



"ВЕЗЕ ШАРИ"                   

Тетово         
--- --- 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

---

"ТОНДАХ" АД                   

Виница         
--- --- 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

---

"БРАПО" ДОО                   

Скопје         
--- --- 209

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"МАЛИНА 99"                   

Велес          
--- --- 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

---



"ПАПРИКА" ДОЕЛ                

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

---

"СКОВИН"                      

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

---

"ПЕРПАРИМИ" УТП               

Куманово       
--- --- 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

---

"ДРАЧ СТИЛ-СВ"                

Скопје         
--- --- 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

---



"ВАРАДИ"                      

Штип           
--- --- 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

---

"ПРИМА ИМП-

ЕКСП" ЛТД          

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

---

"ГЕНК КОМЕРЦ"                 

Струга         
--- --- 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

---

"СКОПЈЕ" 

ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ    Скопје         

--- --- 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

---



"РИСИНЗЕНЕРИНГ"               

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

---

"ГРИН АГРО"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"ГРАНИТ" ГП                   

Скопје         
--- --- 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

---

"ИМПЕРИЈАЛ 

ТАБАКО"            

Валандово      

--- --- 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

---



"АГРОМА"                      

Струмица       
--- --- 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

---

"УНИМАК" ТД                   

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

---

"РОЈТЕМ" ПП                   

Прилеп         
--- --- 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

---

"ГАЛАКТИКА"                   

Струмица       
--- --- 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

---



"ПРОНЕКС МАК"                 

Струмица       
--- --- 227

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ЕВТИНИЈА"                    

Демир Хисар    
--- --- 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

---

"ЛИВАДА ПРОМЕТ"               

Битола         
--- --- 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

---

"НИМЕКС С & А"                

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

---



"МИЛЕ МАРКЕТ"                 

Скопје         
--- --- 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

---

"КОЛИД КОМПАНИ"               

Струмица       
--- --- 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

---

"АГРАР ПРОДУКТ" 

ДОО           

Кавадарци      

--- --- 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

---

"АГРОЗ СА"                    

Прилеп         
--- --- 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

---



"АТЛАНТИДА"                   

Тетово         
--- --- 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

---

"АГРО ЗИМАК"                  

РОСОМАН        
--- --- 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

---

"СИРМА ВОЈВОДА 

108/1/20"      Охрид          
--- --- 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

---

"РИК ЕКСПОРТ 

ИМПОРТ ДОО"      

Битола         

--- --- 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

---



"ЗК ПЕЛАГОНИЈА"               

Битила         
--- --- 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

---

"ФЕРТИ НАТУРЕ"                

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

---

"ТИНФУД" ДОО                  

Скопје         
--- --- 241

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ДИМЕ" ДООЕЛ                  

Скопје         
--- --- 242

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---



"МАНДОВ ДОО"                                 --- --- 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

---

"СУПЕР ГРОУП" 

ДОО             Скопје         
--- --- 244

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ДРВО-МАК"ДООЕЛ               

Пехчево        
--- --- 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

---

"ГЕНЕН ГОЈКО"                 

Скопје         
--- --- 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

---



"БТ КОМПАНИ"                  

Скопје         
--- --- 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

---

"МАРТИ СПОРТ"                 

Скопје         
--- --- 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

---

"РИКРОМ"                      

Скопје         
--- --- 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

---

"ВИТАЛИЕН 

НИКОЛА"             

Скопје         

--- --- 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

---



"ДРВО ЕЛЕМЕНТ"                

Штип           
--- --- 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

---

"К&Д ПАЛЕТИ 

ДООЕЛ"            

Охрид          

--- --- 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

---

"РОМЕРО" ДООЕЛ                

Виница         
--- --- 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

---

"ЕСАРОМ"                      

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

---



"ЛА СОЅ"                      

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

---

"КОКРА ЕАРТХ-1"               

Тетово         
--- --- 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

---

"МАК МЛИН"                    

Чешиново       
--- --- 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

---

ФЕ ФА ДООЕЛ                   

Куманово       
--- --- 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

---



"АНА ИМПОРТ"                  

Битола         
--- --- 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

---

"ГЕОТЕРМИКА" - 

ТЕX            

Струмица       

--- --- 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

---

"БЕСО ИНТЕРЦО 

ДООЕЛ"          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

---

"ДАР ХРИС"                    

Кичево         
--- --- 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

---



"ОРБИТА ТРАНС"                

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

---

"БОНУМ"                       

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

---

"АЛЛИАНЦЕ ОНЕ 

МАЦЕДОНИА"      

Кавадарци      

--- --- 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

---

"КУМАНОВО" 

ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ  

Куманово       

--- --- 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

---



"ИМПЕРИЈАЛ 

КОМПАНИ"           

Скопје         

--- --- 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

---

"РИО КОМЕРЦ"                  

Гостивар       
--- --- 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

---

"БЕКОМ" ДОО                   

Битола         
--- --- 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

---

"ПРВИ МАЈ 

КОМЕРЦ"             

Неготино       

--- --- 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

---



"АГРОМАРКЕТ"                  

Струмица       
--- --- 271

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ЛИЛИУМ" ДООЕЛ                

Битола         
--- --- 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

---

"БЕНЕК"                       

Скопје         
--- --- 273

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ИМЕРИ КОМПАНИ"               

Куманово       
--- --- 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

---



"ШКЕКА КОМПАНИ" 

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

---

"ФАРКО КОМЕРЦ"                

Тетово         
--- --- 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

---

"ФАЛКОН" ДООЕЛ                

Струмица       
--- --- 277

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"П.И.К." КО ДООЕЛ             

Скопје         
--- --- 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

---



"ТОМА РАДОВО"                 

Радово         
--- --- 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

---

"БЕССТ ДООЕЛ"                 

Битола         
--- --- 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

---

"ЕДИНСТВО"                    

Струмица       
--- --- 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

---

"МИГОР ХX"                    

Крива паланка  
--- --- 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

---



"ФАРМА АГРИПРО"               

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

---

"ИНТЕРКООП" ДОО               

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

---

"ЕУРО МИЛК"                   

Скопје         
--- --- 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

---

"ШОП ШПЕД"                    

Гевгелија      
--- --- 286

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---



"ИСТРА"                       

Кочани         
--- --- 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

---

"ИОЛМАРК" ДООЕЛ               

Гевгелија      
--- --- 288

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"ПИЦО ЦО" ДООЕЛ               

Скопје         
--- --- 289

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња

---

"СТЕЛА ШПЕД"                  

Куманово       
--- --- 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

---



"ЕЛЕН" ТДПТ                   

Виница         
--- --- 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

---

"ВОЛДОМОНТ"                   

Делцево        
--- --- 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

---

"КАНМА ТРЕЈД"                 

Гостивар       
--- --- 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

---

"ДЕВИК 2000"                  

Струмица       
--- --- 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

---



"БК ТРАНС  

ТРЕАДЕ"            

Скопје         

--- --- 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

---

"ДЕВИК-М  Д.О.О"              

Струмица       
--- --- 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

---

"МАСЕ КОМЕРЦ"                 

Штип           
--- --- 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

---

"БОРДИНГ" ДООЕЛ               

Виница         
--- --- 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

---



"ХОРТИ ЕКСПЕРТ"               

Скопје         
--- --- 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

---

"СОКОЛ" ДПТУ                  

Велес          
--- --- 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

---

"ВЕЈС КОМ"                    

Дебар          
--- --- 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

---

"УНИЦА" ДОО                   

Штип           
--- --- 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

---



"АГРОПИН"                     

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

---

"ЖИТО СТРУМИЦА" 

АД            Струмица       
--- --- 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

---

"АГРОИНВЕСТ"                  

Куманово       
--- --- 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

---

"АГРОВЕСТ"                    

Куманово       

Закон за државниот инспекторат за 

земјоделство                                   

Закон за здравјето на растенијата     

Закон за семенски и саден материјал 

за земјоделски растенија                  

Закон за производи за заштита на 

растенијата                                        

Закон за ѓубриња


