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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
Врз основа на член 72 став (4) и член 73 (6) од Законот за ветринарно здравство 

(„Службен Весник на Република Македонија" бр. 113/2007), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОДОБРЕНИ 

ТРГОВЦИ, ФОРМА И СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
РЕГИСТАРОТ НА ОДОБРЕНИ СОБИРНИ ЦЕНТРИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за одобрени 

трговици како и формата и содржината на регистар на одобрени собирни центри. 
 

Член 2 
Евиденција на одобрени трговци 

 
(1) Управата за Ветеринарство води евиденција на одобрени трговци во форма на 

Регистар. 
(2) Регистар на одобрени трговци се води во форма на тврдо вкоричена книга со 

димензии 210 х 320 mm на евиденциски листови кои се меѓусобно поврзани и 
нумерирани. 

(3) На предната страна од корицата на книгата на Регистарот на одобрени трговци е 
втиснат грбот на Република Македонија и е впишан текст „Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Управа за ветеринарство и Регистар на одобрени трговци“. 

(4) Евиденциските листови го содржат следниот текст: 
- назив на фирмата на подносителот на барањето или име на физичкото лице - трговец 
- адреса на седиштето на фирмата или на физичкото лице - трговец 
- матичен број на фирмата и Даночен Број на Правното Лице 
- овластено лице за застапување на фирмата (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса)   
- податоци за одговорното лице (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, е-маil) 
- адреса на објектот 
- вид на животни.   
(5) Регистерот на одобрени трговци се води во пишана и електоронска форма.   
(6) Содржината и формата на Регистарот на одобрени трговци е дадена во Прилог 1 кој 

е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Регистар на одобрени собирни центри 

 
(1) Регистар на одобрени собирни центри се води во форма на тврдо вкоричена книга со 

димензии 210 х 320 mm на евиденциски листови кои се меѓусобно поврзани и 
нумерирани. 

(2) На предната страна од корицата на книгата на Регистарот на одобрени собирни 
центри е втиснат грбот на Република Македонија и е впишан текст „Министерство за 
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земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за ветеринарство и Регистар на 
одобрени собирни центри“. 

(3)  Евиденциските листови го содржат следниот текст: 
- назив на фирмата на подносителот на барањето 
 - адреса на седиштето на фирмата 
 - матичен број на фирмата и Даночен Број на Правното Лице 
- овластено лице за застапување на фирмата (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса)   
- податоци за одговорното лице (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, е-маil) 
- адреса на објектот 
- вид на животни.   
(5) Регистерот на собирни центри се води во пишана и во електоронска форма. 
(6) Содржината и формата на Регистарот на собирни центри е дадена во Прилог бр. 2  

кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Влегување во сила 

 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 

      Бр. 11-2436/3  
24 август 2010 година                     Министер,  
           Скопје                             Љупчо Димовски, с.р. 
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