
  

  

Агенција за храна и ветеринарство 
 

 

 
МОДЕЛМОДЕЛМОДЕЛМОДЕЛ    

  

     

Модел на барање за Модел на барање за Модел на барање за Модел на барање за добивање добивање добивање добивање Решение за регистрација на Решение за регистрација на Решение за регистрација на Решение за регистрација на 

ветеринарни друштваветеринарни друштваветеринарни друштваветеринарни друштва: : : : Ветеринарна амбуланта, Ветринарна клиника, Ветеринарна амбуланта, Ветринарна клиника, Ветеринарна амбуланта, Ветринарна клиника, Ветеринарна амбуланта, Ветринарна клиника, 

Ветеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиштеВетеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиштеВетеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиштеВетеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиште    

    

  

    

       

 ДоДоДоДо    

Агенција за храна и ветеринарствоАгенција за храна и ветеринарствоАгенција за храна и ветеринарствоАгенција за храна и ветеринарство    

на Република на Република на Република на Република МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    

 

  

    

 Број:    

    

 Предмет:   

 Барање за добивање на Решение за регистрација на Објект за вршење на 

ветеринарно- здравствена дејност 
 

  

 1)  Податоци за подносителот на барањетоПодатоци за подносителот на барањетоПодатоци за подносителот на барањетоПодатоци за подносителот на барањето      

  Физичко и Правно лице,седиште,адреса,лице за контакт,телефонски 

број и електронска адреса.  

Во прилог се доставува  

• Извод од централен регистар на Р.Македонија(не постар од шест 

месеци) 

 

  

 2)  Намена на објектотНамена на објектотНамена на објектотНамена на објектот      

  Ветеринарна амбуланта, Ветеринарна клиника, Ветеринарна 

болница, Ветеринарна служба на одгледувалиште. 

  

  Име и точна локација на Објектот: адреса,населено место,општина. 

Во прилог се доставува  

• Техничко-технолошки елаборат за објектот,,,,    

• Доказ за сопственост на објектот(имотен лист или договор за закуп) 

 

  

 3)  Носители на Носители на Носители на Носители на ветеринарна здравствена дејностветеринарна здравствена дејностветеринарна здравствена дејностветеринарна здравствена дејност      

  Име и презиме на  носителите на ветеринарна здравствена дејност  

• Лиценца за работа од Ветеринарна комора на Р.Македонија. 
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 4)  Уплатница во Уплатница во Уплатница во Уплатница во износ од 20.000,00 износ од 20.000,00 износ од 20.000,00 износ од 20.000,00 денарденарденарденарииии      
    
АгенцијаАгенцијаАгенцијаАгенција    зазазаза    хранахранахранахрана    ииии    ветеринарствоветеринарствоветеринарствоветеринарство        

20.000,00  денари  

 Назив на примач    АХВ   
 Банка на примачот    Народна Банка на Р.МНародна Банка на Р.МНародна Банка на Р.МНародна Банка на Р.М     

 Сметка 1 000 000 000 63 095  1 000 000 000 63 095  1 000 000 000 63 095  1 000 000 000 63 095   

 Сметка на Буџетски корисник 140056162063116140056162063116140056162063116140056162063116         
 Приходна шифра – програма - начин 724127 724127 724127 724127 22220000         

     

    

 Барањето мора да содржи име и презиме,адреса со телефон за контакт на 

подносителот на барањето, односно неговиот застапник или ополномошник.  
  

 При поднесување на барањето се прилоПри поднесување на барањето се прилоПри поднесување на барањето се прилоПри поднесување на барањето се приложжжжува такса по тарифен број 1 и 3 од ува такса по тарифен број 1 и 3 од ува такса по тарифен број 1 и 3 од ува такса по тарифен број 1 и 3 од 

ЗАТ во ЗАТ во ЗАТ во ЗАТ во износ од износ од износ од износ од     650650650650.00.00.00.00    денариденариденариденари....        

Уплата за Уплата за Уплата за Уплата за административна таксаадминистративна таксаадминистративна таксаадминистративна такса: : : :     

1.Налог за плаќање на јавни давачки ПП-50 (уплатница) - за плаќање на 

административна такса од 650,00 денари  со следните податоци: 

Назив на примач – Буџет на РМ; 

Банка на примачот - Народна банка на РМ; 

Трансакциска сметка - 100000000063095;  

Уплатна сметка – 840-XXX-_3161 (XXX-се пополнува ознаката на општината) 

Приходна шифра – програма - начин – 722313 00 2  

    

     

• Законот за ветеринарно здравство(Службен  весник на Република Македонија” бр. 113/07, 

24/11, 136/11 и 123/12), 

• Правилникот за објектите, просториите, опремата, инструментите  и хигиенските услови 

кои треба  да ги исполнува ветеринарната амбуланта, ветеринарната станица  и 

ветеринарната  болница (Службен  весник на Република Македонија 17/99)  и 

• Правилникот за условите  кои треба  да ги исполнува ветеринарната служба на 

одглдувалиште (Службен  весник на Република Македонија 54/08)                  . 


