
 

 

 
ВЕТЕРИНАРНО УВЕРЕНИЕ ЗА ДОМАШНИ КУЧИЊА И МАЧКИ, НАМЕНЕТИ ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО 

ДВИЖЕЊЕ 
VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS AND CATS FOR NON-COMERTIAL MOVEMENT  

 
Земја на потекло на животното: /Country of dispatch of the animal: 
_________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                 MK 
Сериски број на сертификатот 
Serial number of the certificate:  
I. Сопственик/ одговорно лице кое го придружува животното 
      Owner/ responsible person accompanying the animal 
Име: 
First name:  

Презиме: 
Surname: 

Адреса:  
Address:  
Број на пошта: 
Postocode:  

Град: 
City: 

Земја: 
Country: 

Телефон: 
Telephone: 

 
II. Опис на животното 
       Description of the animal 
Вид:  
Species:  

Раса 
Breed:  

Пол: 
Sex: 

Датум на раѓање: 
Date of birth:  

Крзно(боја и тип): 
Coat (color and type) 

 
III. Идентификација на животното 
        Identification of the animal 
Број на микрочип: 
Microchip number:  
Локација на микрочипот: 
Location of microchip  

Дата на обележување со микрочип: 
Date of microchiping: 

Број на тетоважа: 
Tatoo number: 

Дата на обележување со тетоважа: 
Date of tatooing:  

 
IV. Вакцинирање против беснило 
        Vaccinaiton against rabies 
Производител и име на вакцината: 
Manufacturer and name of vaccine: 
Дата на вакцинирање: 
Vaccination date:  

Број на серија: 
Batch number:   

Рок на употреба до: 
Valid until:  

 
V. Серолошки тест за беснило (по потреба) 
       Rabies serological test (when required) 
Потврдувам дека серолошкoт тест за животното извршен на примерок на крв земен на дата ______________, е 
тестирани во ОИЕ референтна лабораторија 
_________________________________________________________________________________, со тест на 
титрација на беснило неутрализирачки антитела и е добиен резултатот ______________(титар еднаков или 
поголем од 0,5IU/ml) / I confirm that the serological test for the animal, carried out on a sample taken on date 
___________________, and tested in an OIE reference laboratory 
______________________________________________________________________________ with rabies neutralizing 
antibody titre with the following result __________________(titre equal to or greater than 0.5IU/ml).  

 
Овластен ветеринар или ветеринар со овластување од надлежен орган(*)(во вториот случај надлежниот 
орган мора да го гарантира сертификатот) 
Official veterenarian authorized by the competent authority (*) (in the latter case, the competent authority must 
endorse the certificate) 
Име: 
Name:  

Презиме:  
Surname: 

Адреса: 
Address: 

Потпис, датум и печат: 
Signature, date and stamp: 

Поштенски број: 
Postcode: 
Град: 
City: 



 

 

Држава: 
Country: 
Телефон: 
Telephone: 
 
VI. Третман од болви(по потреба) 
        Tick tretment (wneh required) 
Производител и име на производителот:  
Manufacturer and name of product: 
Датум и време на третманот : 
Date and time of treatment (dd/mm/yy + 24 hour clock): 
Име на ветеринарот: 
Name of veterinarian: 
Адреса: 
Address: 

Потпис датум и печат: 
Signature, date and stamp: 

Поштенски број: 
Postcode: 
Град: 
City: 
Држава: 
Country: 
Телефон: 
Telephone: 
 
VII. Третман за Echinococcus (по потреба) 
          Echinococuss treatment (when required) 
Производител и име на производ: 
Manufacturer and name of product: 
Датум и време на третман  
Date and time of treatment (dd/mm/yy + 24 hour clock): 
Име на ветеринарот: 
Name of veterinarian: 
Адреса: 
Address: 

Потпис, датум и печат: 
Signature, date and stamp: 

Поштенски број: 
Postcode: 
Град: 
City: 
Држава: 
Country: 
Телефон: 
Telephone: 
Забелешки/Notes: 

1. Идентификацијата (тетоважа или микрочип) мора да биде верифицирана пред било какви прибелешки да се 
направат на сертификатот / Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries 
are made on the certificate. 

2. Употребената вакцина за беснило мора да биде инактивирана вакцина произведена во согласност со ОИЕ 
стандардите / The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.  

3. Овој сертификат важи четири месеци по потпишувањето од овластени ветеринар или гарантиран од овластен 
орган или до датумот на истекување на вакцината, во зависност од тоа која дата е порано / The certificate is valid 
for four months after signature by the official veterinarian or endorsed by the competent authority, or until the date of 
expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier. 

4. Овој сертификат мора да биде придружуван од дополнителна документација или нивна заверена копија која 
вклучува: детали за идентификација на животното кое патува, детали за вакцинација и резултати од серолошки 
тестови / This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the 
identification details of the animals concerned, vaccination details and the result of the serological test.  

 
(*) Прецртај тоа што не одговара 
(*) Delete as applicable 

 


