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1. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУБЈЕКТОТ 
 

ПОДАТОЦИ ЗА 
СУБЈЕКТОТ 

 

ИМЕ ВИНОВАК ЕНО 

АДРЕСА  Ул. “11 Октомври“, 2/2 , 1442 НАСЕЛЕНО 
МЕСТО 

Демир Капија 

ТЕЛЕФОН 043 366 750 / 072 269 940 ФАКС 043 366 751 

e-mail andon@vinovak.com 

веб страна www.vinovak.com 

КОНТАКТ ЛИЦЕ Андон Крстевски 

2. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 
 

 означете со 
Х 

Подготвување на апликација за ИПАРД (комплетирање на целата 
документација) 

 

Изработка на бизнис план согласно ИПАРД моделот    
 
 
 
 
Изработка на 
технологија за 
производство и 
соодветна 
документација во 
областа на: 

Лозарство  

Овоштарство  

Производство на зеленчук  

Одгледување на животни за производство на млеко  
Одгледување на животни за производство на месо  
Производство на вино Х 

Преработка на овошје и зеленчук  

Млеко и млечни производи  

Производи од месо  

Диверзификација и развој на руралните економски 
активности 

 

Изработка на потребна документација за заштита на животна средина  
Друг вид на консултантски услуги  
 
Опис на консултантските услуги  

Следење на клиентите при одгледувањето на грозје, при винификацијта и одгледувањето на виното, 
како и негова припрема за продажба на одреден пазар.  
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3. ДОБАВУВАЧИ НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ 

Поврзани со МЕРКА 103 – Инвестиции за преработка и макетинг 
на земјодески производи со нивно преструктуирање и 
надградба за достигнување на стандардите на Европска Унија 
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ТИП НА ИНВЕСТИЦИЈА означете со Х 

10311 Набавка на опрема за подобрување на квалитет на виното  Х Х 
10321 Изградба и обновување на објекти за воспоставување и 
модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук  

  

10322 Набавка на опрема за подобрување и модернизирање на 
производствените технологии во капацитетите за преработка на 
овошје и зеленчук 

  

10331 Воспоставување и модернизација на собирни центри на 
млеко  

  

10332 Инвестиции за модернизација и технолошко 
осовременување на специјализираните капацитети за 
преработка на млеко  

  

10341 Воспоставување на кланични капацитети на живина    
10342 Модернизација и технолошко осовременување на 
постоечките линии на кланици за говеда, свињи и живина  

  

10343 Инвестиции во кланични капацитети и капацитети за 
преработка на месо за заштита на животната средина  

  

 

Опис на опремата и репроматеријалите  

Опрема: 
Опрема за примарна преработка на грозје:  
сортирачки маси,  
преси,  
приемни грла,  
пумпи,  
мелачки-ронилки...  и друго. 
 
Опрема за винификација и финализација:  
филтри,  
полначки за шишиња,  
полначки за Бег-ин-Бокс,  
пумпи,  
дрвени садови (бочви, винификатори),  
апарати за одржување (перење на буриња, одржување на влажност на воздухот),  
стабилизатори,  
обратна осмоза,  ... и друго. 
Репроматеријали: 
 
Енолошки средства,  
дабови чипсови,  
даски за винификација,  
кеси за Бег-ин-Бокс,  
дабови буриња (нови, репарирани, половни),  
навојни чепови, 

 


