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Секција V  (Мелено месо, подготовки од месо и механички одвоено месо) 

Section V  (MINCED MEAT, MEAT PREPARATIONS AND MECHANICALLY SEPARATED MEAT) 
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Врста на животно / 
производ  

Решен
ие  

Дат 
yм  

За
б
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ка
 

 

1. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 09 06 0061 
МИП 

МАРФИЛ 

ул.Александа
р 

Македонски  
бб Прилеп 

Прилеп 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
производи од месо и 

препакување 

MM
MP 

(VI) 
 PP 
RW 

производ:  
1.разладено мелено месо и 

подготовки од месо 
-брзо замрзнато мелено 

месо и подг.од месо 
2. полутрајни и трајни пр.од 

месо 
3. препакување на 

замрзнати производи од 
животинско потекло 

суровина (замрзнато и 
разладено пакувано 
обескоскено месо) 

Суровина за производство: 
замрзнато и разладено 
(обескоскено) пакувано 

месо 

12-
2303/3 

 
06.04.
2015 

 

2. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 06 0078 
РИМЕС МС 
Гроуп доо 

ул.1632 бр.40 Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
производи од месо, 

 
MP 
MM 

(VI) 
 PP 
(О) 
RW, 
CP 
(V) 

MM, 

производ:  
1. мелено месо и 

подготовки од месо 
(замрзнати и разладени) 

2..полутрајни и трајни 
производи од месо,  

3. расекување и 

12-
2405/3 

06.04.
2015 
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расекување, 
препакување на месо 
и топена животинска 

маст 

MP 
(XII) 
PP 

препакување на месо 
(замрзнато и разладено)  

4 топена маст. 
5. брзо замрзнување 

Суровина за производство: 
разладено и замрзнато 

пакувано и непакувано месо 
и органи 

3. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 05 0101 
В ТРИ ТРЕЈД 

ДОО 

ул.Трета 
Македонска 
бригада  бб 

Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 
мелено месо и 

подготовки од месо 

MM 
MP 

 

производ:  
мелено обликувано месо и 

подготовки од месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо 

 
11-

4078/1
0 

 
05.09.
2010 

 

4. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 24 06 0102 
ДИРОКО 

Дооел 

Старшо 
Пинџур бб 

Ваташа 

Кавадар
ци 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо 

и производи од месо 

MM 
MP 

(VI) 
 PP 

производ:  
мелено месо, 

подготовки од месо, 
(разладени и замрзнати) 
полутрајни пр. од месо 

Суровина за производство: 
замрзнато и разладено 

пакувано месо 

 
11-

5017/1
3 

 
12.09.
2011 

 

5. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

01 05 0109 
Веропулос 

Дооел 
ул.Кочо 

Рацин бр.бб 
Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 
мелено месо и 

подготовки од месо 

MM
MP 

 

производ: 
разладено: 

конфекционирано месо, 
мелено месо и подготовки 

од месо 

 
 

11-
1564/1

0 

 
27.12.
2011 

за 
сопстве

нa 
малопр
одажна 
мрежа 

6. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 09 06 0127 
СУ - КЕ 
Дооел 

ул. Бистра 
планина бб 

Прилеп 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо 

и производи од месо 

(V)  
ММ, 
MP 

(VI) 
 PP 

 
производ:  

разладени и замрзнати 
подготовки од месо и 

мелено месо, 
полутрајни производи од 

месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо, 

 
12-
5007 

 
30.12.
2016  
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разладено непакувано месо 

7. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

06 05 0140 

Доминос 
дооел 

 
(Кебапчилн
ица Корнер 

- објект) 

ББ Гуцман бб 
Куманов

о 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо 
и производи од месо 

МP 
(VI) 
PP 

производ:  
1. разладени подготовки од 

месо 
2. производи од месо - 

полутрајни  и трајни 
производи од месо (чадени 

колбаси и цели парчиња 
месо) 

Суровина за производство: 
разладено непакувано 

месо, замрзнато пакувано 
месо од  живина 

 
11-

746/2 

 
12.02.
2013 

за 
сопстве

ни 
објекти 

8. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 13 06 0176 
Кики Дооел 

ДПТУ 
ул.Крижевск

а бб 
Кочани 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо, 
производи од месо, 
топена животинска 

маст и чварки 

MP 

(VI) 
 PP, 
(XII) 
PP 

производ:  
1. производи од месо - 

полутрајни производи од 
месо 

2. подготовки од месо 
(разладени) 

3. топена животинска маст и 
чварки 

Суровина за производство: 
разладено непакувано месо 
и замрзнато пакувано месо 

 
11-

449/6 

 
04.04.
2013 

 

9. VI 

мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 07 06 0184 Карнем доо  

Стопански 
комплекс 

с.Зубовце,о.В
рапчиште 

Гостивар 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо 

и производи од месо 

 
 

MP, 
MM 

 
 
 
 

(VI) 
 PP 

 
 

 
производ:  

мелено месо и подготовки 
од месо,, полутрајни и 

трајни производи од месо 
(разладени и замрзнати) 

Суровина за производство: 
 замрзнато и разладено 

пакувано и непакувано месо 

 
15-235 

 
14.02.
2017 
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10. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 21 06 0227 
Билјанови 
доо ДПТУ 

ул. Браќа 
Миладиновц

и бр.855 
с.Мислешево 

Струга 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо 
и производи од месо 

MP 
 

(VI) 
PP 

производ:  
1..разладени подготовки од 

месо 
2. полутрајни производи од 

месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо 

 
11-

2105/3 

 
17.03.
2014 

 

11. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 05 0246 
Тинекс МТ 

дооел 
ДПТМУ 

ул.Перо 
Наков бр.108 

Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо, 
производи од месо и  
расекување на месо 

MP 
CP,  
(VI) 
PP 

производ:  
1. разладени и замрзнати 

подготовки од месо 
2. расечени парчиња месо 

(замрзнати, разладени),  
3. чадени колбаси и 

парчиња месо (од сопствено 
производсатво) 

Суровина за производство: 
- замрзнато пакувано месо 

- разладено пакувано и 
непакувано месо 

12-
3344/5 

25.10.
2016 

 

12. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 06 0261 
ФИ СА 

Комерц 

бул. Киро 
Глигоров 

бр.5А 
Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо 

и производи од месо 

ММ, 
МP 

(VI)  
PP 

производ: 
1.полутрајни и трајни 
производи од месо 

2. разладено и замрзнато 
мелено месо и подготовки 

од месо 
суровина:  

разладено непакувано месо 
и замрзнато пакувано месо 

15-811 
24.04.
2018 

 

13. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

01 05 0265 
Сендвичара 

7  

ул Борис 
Трајковски 

бб 
Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација 

подготовки од месо 

 
MP 

 

производ:  
разладени:и подготовки од 

месо (за сопствени 
сендвичари и ресторани) 

 Суровина за производство: 
разладено непакувано 

месо, замрзнато пакувано 

11-
3367/6 

22.09.
2014 

за 
сопстен

и 
сендвич

ари и 
рестора

ни 
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месо 

14. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 02 0267 
Анета 

Компани 
дооел 

ул.1 бр.219 
Идризово 

Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

механички одвоено 
месо, 

кланица за живина и 
раскување на месо 

 
MSM 
(A) 

(II) 
SH, 
CP 

производ:  
1. МОМ од живина од 

сопствено производство 
(разладено или замрзнато) 

2. живинско месо 
(разладено или замрзнато) 
3. расечено живинско месо 
од сопствено производство 
(разладено или замрзнато)   

(A) 

12-
3276/3 

12.05.
2015 

 

15. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

06 05 0277 
Гоки Горан 

Дооел 
ул,11-ти 

Ноември бб 
Куманов

о 

објект за објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо 

 
MP 

 

производ:  
разладени подготовки од 

месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо  

12-
379/3 

26.01.
2015 

 
за 

сопстве
на 

малопр
одажба 

16. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

01 05 0293 
Рамсторе 

Македонија 

ул.Св.Кирил 
и Методи 

бр.13 
Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
расекување на месо 

MM, 
MP, 
CP 

 

производ:  
разладено мелено месо,  - 
разладени подготовки од 

месо, 
- разладено расечено месо, 
- спакувани производи во 

заштитна атмосфера  
Суровина за производство: 

разладено непакувано и 
пакувано месо 

12-
7238/4 

10.11.
2015 

за 
сопстве

на 
малопр
одажна 
мрежа 

17. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 06 01 0301 

Кланица 
БДА - 

Компани 
Дооел 

ул. Ѓорче 
Петров бр. 

6а,  

Куманов
о 

- објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 
мелено месо и 

подготовки од месо, 
 - производи од 

месо, 
- кланица за 

домашни чапункари 

ММ  
MP 

SH,  
CP 
(VI) 
PP 

1. производство на 
подготовки од месо и 

мелено месо од сопствена 
суровина  

2. кланица за домашни 
чапункари  

3. расекување на разладено 
месо од сопствено 

производство. 
4. производство на 

 
15-486 

 
03.03.
2017 
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- расекување на 
разладено месо од 

сопствено 
производство. 

 

полутрајни производи од 
месо од сопствена суровина 

производ 
1. разладени и замрзнати 

подготовки од месо и 
мелено месо 

2. месо од домашни 
чапункари (нерасечено) 

разладено  
и разладени внатрешни 

органи, непакувани 
3. расечени разладени и 
замрзнати парчиња месо  

4. полутрајни производи од 
месо 

 (P, B. O, C ) 

18. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

05 06 0303 

АГРИА ГРУП 
ДОО 

(Агриа-
Агроиндуст

риска 
групација 

доо) 

ул. Населба 
.Бабуна бб 

Велес 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
производи од месо, 
топена животинска 

маст и чварки 

MM, 
MP 

(VI) 
 PP 
(XII) 
PP 

- разладено мелено месо и 
подготовки од месо 

- полутрајни производи од 
месо 

- топена свинска маст и 
чварки 

Суровина за производство: 
разладено и замрзнато 

месо од домашни 
чапункари и живина) 

(B. P, O, C, A) 

15-
1272 

09.06.
2017 

 
привре
мено 

решени
е за 

локализ
ирана 

активно
ст  
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19. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

05 05 0304 
Бибо 

Комерц 
дооел 

ул.Академик 
Пенчо 
Давчев 
бр.192 

Велес 

 
објект за 

производство, 
обработка и 

манипулација со 
подготовки од месо, 
расекување на месо 

и препакување 

MP 
CP 
RW 

производ:  
1. подготовки од месо 

2. расекување на замрзнато 
месо од  домашни 

чапункари и живина 
3. препакување на 

замрзнато месо од живина 
и риба 

12-
3557/2 

20,05,
2015 

 
привре
мено 

решени
е за 

локализ
ирана 

активно
ст 

20. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 11 06 0313 
МИК 

Св.Николе 
ул.Индустрис

ка бб 
Свети 

Николе 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
производи од месо, 

расекување, 
препакување, топена 

животинска маст и 
чварки 

MM, 
MP 

CP, 
RW 
(V) 
(VI) 
 PP 
(XII) 
PP 

производ:  
1. полутрајни и трајни 
производи од месо, 

конзерви од месо, јадења 
во конзерви 

2.замрзнато и разладено 
мелено месо и подготовки 

од месо 
-3.топена животинска маст и 

чварки 
4. расечено и препакувано 

замрзнато месо) 
Суровина за производство: 
замрзнато и разладено не 
пакувано и пакувано месо 
од домашни чапункари и 

живина 
(B. P, O, C, A) 

12-
1159/4 

18.03.
2016 
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21. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 06 0322 
(82) 

Промес  
ул. 1632   

бр.39 
Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо  

и производи од 
месо, 

расекување на месо 

 
MM, 
MP 

 
(VI) 
 PP 

производ:  
1.полутрајни и трајни 
производи од месо 

2. разладени и замрзнати  
подготовки од месо и 

мелено месо 
 

15-
4001 

28.12.
2017 

 

22. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

 
МК 01 06 0326 

(IKB 23) 
Солета ул.1632 бр.32 Скопје 

 
објект за 

производство, 
обработка и 

манипулација со 
мелено месо, 

подготовки од месо  
и производи од месо 

 
MM, 
MP 

(VI) 
PP 

производ:  
1. разладено мелено месо и 

подготовки од месо  
2. полутрајни и трајни 

производи од месо  
Суровина за производство: 

(замрзнато и разладено 
пакувано и непакувано месо 

од домашни чапункари и 
живина  

(B. P, O, C, A) 

12-
3080/3 

12.05.
2016 

 

23. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 17 06 0330 
Лецкер 

дооел ДПТ  
с.Требош 
о.Желино 

Тетово 

производство, 
обработка и 

манипулација со 
производи од месо, 

мелено месо и 
подготовки од месо 

(V)  
MP 
MM 

(VI) 
 PP 

производ:  
1. мелено месо и 

подготовки од месо 
(разладени и замрзнати) 

2. полутрајни производи од 
месо  

Суровина за производство: 
замрзнато и разладено 

пакувано месо 

 
15-487 

 
23.02.
2017 

 

24. V 
 

мелено месо, 
подготовки од 

МК 01 06 0347 
Ука Комерц 

дооел 
ул.1 бр.192 

Љубин Сарај 
Скопје 

објект за 
производство, 

обработка и 

  
MP 

(VI) 
 PP 

1. замрзнати и разладени 
подготовки од месо 

2.полутрајни и трајни 

12-
450/2 

 

21.01.
2016 

 

од 
02.05. 
2018 - 
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месо и 
механички 

одвоено месо 

манипулација со 
подготовки од месо  

и производи од месо 

производи од месо, 
стерилизирани производи 

од месо - (конзерви) 
Суровина за производство: 

замрзнато и разладено 
пакувано месо, 

разладено непакувано месо 

15-
1056 

02.05.
2018 

конзерв
и  

25. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 24 06 0348 
Ми Бет 
дооел 

ул. Сутјеска 
бр. 29 

Кавадар
ци 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо  

и производи од месо 

ММ, 
MP 

(VI) 
 PP 

1.полутрајни производи од 
месо 

2. замрзнати и разладени 
мелено месо и подготовки 

од месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо, 

разладено непакувано месо 

12-84. 
03.05.
2016 

 

26. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 06 06 0357 
 

Гроздановс
ки дооел 

ул. Боро 
Соколов 22 

Куманов
о 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо 
и производи од месо 

 
MP 

(VI) 
 PP 

разладени подготовки од 
месо 

полутрајни производи од 
месо 

Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо 

12-
2038/4 

25.05.
2016 

 

27. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 06 06 0365 
Прима 
дооел 

ул. Боро 
Соколов 2 

Куманов
о 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

производи од месо, 
подготовки од месо 

и мелено месо 

 
ММ,
MP 

(VI) 
 PP 

производ 
 полутрајни производи од 

месо   
- замрзнати подготовки од 

месо и мелено месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо, 
- разладено непакувано и 

пакувано месо 

. 
15-

3004 

 
23.07.
2018 

 

28. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 07 06 0375 
(ИКБ 80) 

Горни 
Полог ИКЛ  

дппту 

ул. 
Беличица 

бб 

Гостива
р 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо 
и производи од месо 

 
MP 

(VI) 
 PP 

производ: 
- разладени и замрзнати 

подготовки од месо, 
- полутрајни и трајни 
производи од месо 

Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо и 

12-
5093. 

30.12
.2016 
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разладено непакувано месо 

29. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 11 05 0404 
Крис Деј 

дооел 
ул Скопска 

бр.102  
Свети 

Николе 

објект за 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

подготовки од месо 

MP  

производ: 
разладени подготовки од 

месо 
Суровина за производство: 

разладено и  замрзнато 
пакувано месо 

12-
1431/3 

18.03.
2016 

 

30. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 24 06 0408 
Аце 

Компани 
Бимес  

ул.Маршал 
Тито бр.84 
с.Марена 

Кавадар
ци 

производство, 
обработка и 

манипулација со 
производи од месо и 
подготовки од месо 

 
ММ,
MP 

(VI) 
 PP 

производ: 
 полутрајни производи од 

месо (колбаси), 
 разладено  и замрзнато 

мелено месо и подготовки 
од месо  

Суровина за производство - 
замрзнато пакувано месо, 

разладено непакувано месо 
од говеда,свињи и живина 

15-950 
17.04.
2018 

 

31. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 19 06 0412 

Парк 
Гиновци 

(Универзал 
С доо - 
правно 
лице) 

 

с.Гиновци, о 
Ранковце 

Крива 
Паланка 

 
објект за 

производство, 
обработка и 

манипулација со 
подготовки од месо  

и производи од месо 

 
MP 

(VI) 
 PP 

производ: 
1.полутрајни производи од 

месо 
2.  разладени и замрзнати 

подготовки од месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо, 

разладено пакувано и 
непакувано месо 

12-
4901 

30.12.
2016 

 

32. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 06 0413 
Бел Камен, 

Громес  
ул.51 бр.113 

Волково 
Скопје 

 
објект за 

производство, 
обработка и 

манипулација со 
подготовки од месо  

и производи од месо 

 MP 
(VI) 
 PP 

производ: 
1.  разладени подготовки од 

месо  
2.полутрајни производи од 

месо  
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо, 

разладено непакувано месо 

12-
1426/1

0 

12.12.
2016 

 

33. V 
 

мелено месо, 
подготовки од 

MK 17 01 0415 
Нуро 

Компани 
доо 

ул.101 бр.55 
с.Камењане, 

Боговиње 
Тетово 

 
објект за 

производство, 

 
ММ, 
MP 

(I) 
SH  

производ: 
1. разладени и замрзнати 

подготовки од месо и 

    12-
2761/7 
 

05.10.
2016 
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месо и 
механички 

одвоено месо 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
расекување на месо  

и кланица   

мелено месо од сопствена 
суровина за производство: 

2. разладено месо од 
домашни чапункари  

3. расечено разладено месо 
од домашни чапункари 

(B,O, C) 

15-
423/3 

14.02.
2017 

34. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 05 0417 
Бе - Са 
Јуниор 
дооел 

бул.Македон
ска Косовска 

бригада 
бр.606 

Скопје 

 
производство, 

обработка и 
манипулација со 
мелено месо  и 

подготовки од месо 

ММ, 
MP 

  

производ: 
разладено и замрзнато 

мелено месо и подготовки 
од месо 

Суровина за производство: 
разладено и замрзнато 

пакувано месо 

12-186 
14.10.
2016 

 

35. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 05 06 0420 
Уни Агро 

доо 

ул. Населено 
местобез 

уличен 
систем бб 

с.Ново Село 

Велес 

 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
полутрајни проиводи 

од месо и 
расекување на 

рaзладено месо 

ММ, 
MP 

CP  
(VI) 
PP 

 

производ: 
1.  мелено месо и 

подготовки од месо 
(замрзнати и разладени) 

2. полутрајни производи од 
месо 

3. трајни производи од месо 
4.расечено пакувано месо 
(разладено и замрзнато) 

Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо, 

разладено непакувано месо 

12-999 
16.11. 
2016 

 

36. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 01 06 0423 
В Три Трејд 

доо 

ул. 
Првомајска 

бб 
Индустриска 
зона, Пинтија 

Скопје 

 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
проиводи од месо, 

расекување и 
препакување на месо 

MP 
PP 
CP 
RW 

производ: 
1. подготовки од месо 

(разладени и замрзнати) 
2. полутрајни и трајни 
производо од месо, 

3.  
расечени парчиња од месо  
и препакувани парчиња од 

месо (замрзнати и 
разладени)  

Суровина за производство: 

12-
1278 

14.02.
2017 
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  замрзнато пакувано месо, 
разладено непакувано и 

пакувано месо 

37. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 24 06 0426 
Каре 

Комерц 
дооел 

ул. Шишка 
бр.19 

Кавадар
ци 

 
производство, 

обработка и 
манипулација со, 

подготовки од месо 
и мелено месо, 

производи од месо 
расекување на месо 

 
ММ
MP 

 

PP 
CP 

производ: 
разладени и замрзнати 
подготовки од  месо и 

мелено месо, 
полутрајни производи од 

месо, 
расечени парчиња на месо 
Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо и  
разладено непакувано месо 

12-
1548 

30.12.
2016 

 

38. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 06 06 0428 
МД Бубе 
Сузана 
дооел 

с.Челопек, 
Старо 

Нагоричане 

Куманов
о 

производство, 
обработка и 

манипулација со, 
подготовки од месо 

и производи од месо 

 MP 
(VI) 
PP 

производ: 
- разладени подготовки од  

месо  
- полутрајни чадени 
производи од месо 

Суровина за производство: 
разладено непакувано месо 

од говеда и свињи 

12-
4011. 

14.07.
2017 

 
 

39. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 24 06 0443 

СТОЧАР 
Душко 

Мустеников 
ДООЕЛ 

ул. Солунска 
Глава бр.18 

Кавадар
ци 

проиводство 
обработка и 

манипулација со 
мелено месо, 

подготовки од месо 
и производи од месо 

 
ММ
MP 

 

(VI) 
PP 

производ: 
- разладени и замрзнати  

-подготовки од месо и 
мелено месо 

-  полутрајни производи од 
месо 

Суровина за производство: 
замрзнато и разладено 

пакувано месо од домашни 
чапункари и живина, 

разладено непакувано месо 
од домашни чапункари 

(B. P, O, C, A) 

15-
1736 

07.09.
2017 

 

40. V 
 

мелено месо, 
подготовки од 

MK 17 06 0445 
 Месна 

Индустрија 
Дамес 

ул. 101 бб с. 
Раотинце 
Јагуновце  

Тетово 
производство, 

обработка и 
манипулација со 

 
MP 

 

(VI) 
PP 

(XII) 

производ: 
- разладени подготовки од 

месо  

15-
2057 

22.09.
2017 
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месо и 
механички 

одвоено месо 

(Дачо 
Комерц 95 
Зафирова 

Елена 
Дооел) 

подготовки од месо, 
производи од месо, 
топена животинска 

маст и чварки 

PP - полутрајни производи од 
месо 

- топена животинска маст и 
чварки 

Суровина за производство: 
замрзнато пакувано месо од 

домашни чапункари и 
живина - говедско, свинско 

и пилешко (B, P, A,) 

41. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

05 05 0449 

СУПЕРКИТ 
- ГО Велес  
(ДТ КИТ-ГО 

Дооел 
подружниц

а бр.64) 

ул. Андон 
Шурков 

бр.36  
Велес 

производство, 
обработка и 

манипулација со  
мелено месо и 

подготовки од месо 
- расекување на месо 

 
MP 
MM 
CP 

  

производ: 
- разладени 

 подготовки од месо и 
мелено месо 

- расечено разладено месо 
 Суровина за производство: 
разладено непакувано месо 

од домашни чапункари и 
живинна 

(B. P, O, C, A) 

15-483. 
14.07.
2017 

Локализ
ирана 

активно
ст 

42. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 04 05 0451 

СУПЕРКИТ - 
ГО Штип  

(ДТ КИТ-ГО 
Дооел 

подружниц
а бр.66) 

ул. Сутјеска 
бр.48-А  

Штип 

производство, 
обработка и 

манипулација со  
мелено месо и 

подготовки од месо 
- расекување на месо 

 
MP 
MM 
CP 

 

производ: 
разладени 

 подготовки од месо и 
мелено месо 

- расечено разладено месо 
Суровина за производство: 

разладено непакувано месо 
од домашни чапункари и 

месо од живина  
(B. P, O, C, A) 

15-485. 
22.11.
2017 

 

43. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 06 05 0452 

СУПЕРКИТ 
- ГО 

Куманово  
(ДТ КИТ-ГО 

Дооел 
подружни
ца бр.65 

ул. 627 бр.4 
Кумано

во 

производство, 
обработка и 

манипулација со  
мелено месо и 

подготовки од месо 
- расекување на месо 

 
MP 
MM 
CP 

 

производ: 
разладени 

 подготовки од месо и 
мелено месо 

- разсечено разладено месо 
Суровина за производство: 

разладено непакувано месо 
од домашни чапункари и 

15-484. 
22.11.
2017 
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месо од живинна 
(B. P, O, C, A) 

44. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

МК 24 06 0455 

Занаетчија 
Бисер 
Коцев 
Лазар 

ул. Дисанска 
бб 

Кавадар
ци 

проиводство 
обработка и 

манипулација со 
производи од месо, 

мелено месо, и 
подготовки од месо  

 
MP 
MM 

 

(VI) 
PP 

 

производ: 
1) разладени подготовки од 

месо и мелено месо 
2) полутрајни производи од 

месо 
3. расекување на месо 

Суровина за производство: 
разладено непакувано месо 

од домашни чапункари  
(B, О, P) 

15-
3530 

14.02. 
2017 

 

45. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

MK 24 06 0458 
КАМЕС 
Тони 

ДООЕЛ  

ул. 
Индустриска 

бр.8  

Кавадар
ци 

проиводство 
обработка и 

манипулација со 
производи од месо, 

мелено месо, и 
подготовки од месо   

 

 
MP 
MM 

 

(VI) 
PP 

 

производ: 
1. полутрајни производи од 

месо (колбаси) 
2. разладенo мелено месо и 

подготовки од месо  
3. разладено расечено месо 
Суровина за производство: 

разладено непакувано месо 
од домашни чапункари 

(говеда и свињи) 
(B, P) 

15-
4712  

 

11.04.
2018 

 

46. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

01 06 0464 
КОМПАНИЈ
А ВО ЕДЕН 

МИГ 

с. Ајватовци 
МВ Старо  

трло  
о.Илиндеn 

Скопје 

проиводство 
обработка и 

манипулација со 
производи од месо, 
подготовки од месо, 

маст и чварки за 
локализирана 

активност 

(V) 
ММ 

(VI) 
PP 

(XII) 
PP 

производ: 
1. полутрајни чадени 
производи од месо  

2. разладени подготовки од 
месо  

3. топена животинска маст и 
чварки 

Суровина за производство: 
разладено непакувано месо 

од домашни чапункари  ( 
говеда , овци и свињи ) 

 
15-516 

12.12.
2018 

 
локализ
ирана 

активно
ст 

47. V 
 

мелено месо, 
подготовки од 

МК  16 01 0467 
 

Кланица и 
месна 

индустрија 

ул. Моински 
пат бр.221  

Гевгелиј
а 

производство, 
обработка и 

манипулација со 

 
MM, 
MP 

(I) 
SH 
CP  

- производство на мелено 
месо, подготовки од месо, 
производи од месо,топена 

15-
2674 

12.10.
2018 
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месо и 
механички 

одвоено месо 

“ДОМАШН
О” 

Гевгелија  
 

 

мелено месо, 
подготовки од месо, 
проиводи од месо, 

кланица расекување, 
топена животинска 

маст и чварки  

 
(VI) 
PP 

 
(XII) 
PP 

животинска маст и чварки 
 - кланица за колење на 

домашни чапункари,  
- расекување на месо од 

домашни чапункари, 
производ: 

- полутрајни и трајни 
производи од месо, 

- разладени подготовки од 
месо и мелено месо, 

- топена свинска маст и 
чварки   

Суровина за производство: 
- разладено непакувано 

месо од сопствено 
производство  

- замрзнато месо од 
домашни чапункари и 

живина 

48. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

одвоено месо 

01 06 0475 
Јухор Елена 

ДООЕЛ 
с.Сопиште  Скопје 

проиводство 
обработка и 

манипулација со 
производи од месо, 

мелено месо, и 
подготовки од месо   

 

MM, 
MP 

(VI) 
PP 

производ: 
 1. полутрајни производи од 

месо 
2. мелено месо и 

подготовки од месо 
(разладени) 

Суровина за производство: 
разладено непакувано месо 

од домашни чапункари, 
разладено и замрзнато 

пакувано месо од домашни 
чапункари ) и живина -  (B, 

O, P, A,) 

15-
4252 

23.11.
2018 

 
локализ
ирана 

активно
ст 

49. V 

 
мелено месо, 
подготовки од 

месо и 
механички 

MK 01 06 0476 
ТИАМО 

ДОО  

ул.1722 
бр.106 

с.Глумово о. 
Сарај   

Скопје 

производство, 
обработка и 

манипулација со  
мелено месо и 

подготовки од месо, 

(V) 
ММ, 
MP 

CP 
(VI) 
PP 

производ: 
 1. полутрајни и трајни 

производи од месо 
2. мелено месо и 

подготовки од месо 

15-
4641 

04.12.
2018 
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одвоено месо производи од месо, 
- расекување на месо 

(разладени и замрзнати) 
3. расечено месо 

Суровина за производство:: 
разладено непакувано месо 

од домашни чапункари, 
 замрзнато пакувано месо 
од домашни чапункари и 

живина -  (B, О, A,) 

 
LEGEND / ЛЕГЕНДА 
CP = Cutting plant / oбјект за расекување 
PP = Processing plant / објект за преработка 
CS = Cold store/ ладилник 
RW - Re-wrapping / препакување 
MM = Minced meat / мелено месо 
MP =Meat preparation / подготовки од месо 
 


