
Образец 2 

 
Агенција за храна и ветеринарство 
     УП   I бр._____________ 
                  ______________ година 

 
Записник за ветеринарно друштво _ објект 

 
ЗАПИСНИК ЗА ВЕТЕРИНАРНО ДРУШТВО Датум   

1. ПОДАТОЦИ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ДРУШТВО  

Назив на Правното Лице   

СЕДИШТЕ   

Адреса   

Назив на Ветеринарно Друштво   

Адреса на објектот   

 Доколку е различна од седиштето на фирмата  

Единствен Даночен Број  Матичен Број    

Епизоотиолошка . Единица  

Телефон  Факс   

Одговорно лице     

  

2. РЕГИСТРАЦИЈА 

Ветеринарното друштво е регистрирано со Решение од МЗШВУправа за ветеринарство/Агенција за храна и 
ветеринарство со број ………………………… од  …………  како       ………………………………………………… 

                                                                                                                           (намена на објектот : амбуланта, клиника, болница) 

 

  

3. НОСИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ   

БРОЈ НА ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ 

3.1 Ветеринарното друштво за наведениот објект ги има вработено  
а) Доктори по ветеринарна медицина   

1)  ____________________________________________________ вработен од (датум) __________  со лиценца за работа 
издадена од Ветеринарна Комора на Република Македонија  ______________  од ____________ . 
 
2) ____________________________________________________ вработен од (датум) __________  со лиценца за работа 
издадена од Ветеринарна Комора на Република Македонија  ______________  од ____________ . 
3) ____________________________________________________ вработен од (датум) __________  со лиценца за работа 
издадена од Ветеринарна Комора на Република Македонија  ______________  од ____________ . 

б) Ветеринарни техничари  
1)  ____________________________________________________   вработен од (датум) _____________  
2)  ____________________________________________________   вработен од (датум) _____________ 
3)  ____________________________________________________   вработен од (датум) _____________ 
 

 

4. Техничко технолошка опременост 

Ветеринарното друштво располага со функционални објекти, опрема и инструмени за вршење на ветеринарно 
здравство согласно Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на РМ бр.113/2007) и Правилникот за објектите, 
просториите, опремата, инструментите и хигиенските услови кои треба да ги исполнуваат објектите на ветеринарната 
амбуланта, ветеринарната станица и ветеринарната болница (Службен весник на РМ бр. 17/99) 
 Да      
 Не     

 

5. Ветеринарно медицински препарати:  
Води евиденција за набавените и издадените ветеринарни лекови согласно тековниот Список на готови лекови за 
употреба во ветеринарната медицина објавен во Службен Весник на Република Македонија за кои е дадено одобрени за 
ставање во промет 
                           Да      
             Не     

 

Печат: 
 
 
Потпис:  

 

 

Потврдил:  
 
Официјален ветеринар 

 

Одговорно лице на Ветеринарно друштво 
 
 

  

Овој записник е составен во 3 (три) примероци од кои по еден на: 
1. Ветеринарно друштво__________________________;   
2. Агенција за храна и ветеринарство; 
3. Агенција за храна и ветеринарство ПЕ _____________________. 


