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ОБРАЗЕЦ  

 
БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО 

РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И  
ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

I. ОПШТ ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
(пополнуваат за упис во регистарот на откупувачи и за упис во регистарот на увозници) 

а. Полн назив на правниот субјект:  

б. Адреса на седиштето:  

в. Општина:  

г. Тел/Факс:  

д. Е - пошта:  

ѓ. ЕМБ на правниот субјект:  

е. ЕДБ на правниот субјект:                           

ж. Дата на прва регистрација:  

з. Големина на претпријатие: микро  мало  средно  големо 

ѕ. Шифра на дејност:  

и. Вкупен број на вработени:  

Назив на работно место Број на вработени по работно место 

1.   

2.   

3.   

ј. Име и презиме на Управител:  

к. Податоци за контакт  

Лице за контакт: /име и презиме и функција/ 

Контак телефон на лицето:  

Контакт адреса за е - пошта:   

mailto:info@mzsv.gov.mk
http://www.mzsv.gov.mk/
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I I. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ 
( пополнува само за упис во регистарот на откупувачи) 

а. Група на земјоделски производ:  жита 

   маслодајни семиња 

   жив добиток наменет за колење 

   сурово млеко 

   мед 

   овошје 

   зеленчук 

   компир 

   печурки 

  Грозје 
 трпезно 
 винско 

б. Вид на земјоделски производ (сорта, квалитет) и планирани количини за откуп: 

Назив на сорта Квалитет Ед. 
мерка 

Планирана количина за 
откуп 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

в. Период на откуп: Сезона 1: од мм/гггг до мм/гггг 

  Сезона 2: од мм/гггг до мм/гггг 

  Сезона 3: од мм/гггг до мм/гггг 

  Сезона 4: од мм/гггг до мм/гггг 
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г. Вид на откупно место и локација: 

Вид на откупно место* Населено место Општина 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

* Мобилно откупно место – МОМ; Постојано откупно место – ПОМ; Преработувачки капацитет – ПК; 
Кланичен капацитет - КК 

д. Големина на стадо ( пополнува само при откуп за сопствени потреби): 

 над 100 млечни крави /точен број/ 

 над 2.000 овци /точен број/ 

 над 1.000 кози /точен број/ 

 над 10.000 свињи за тов /точен број/ 

 над 30.000 несилки 
/точен број/ 
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III. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

( пополнува само за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи) 

а. Вид на земјоделски производ и планирани количини за увоз: 

Назив на производ Сорта/Квалитет Ед. 
мерка 

Планирана количина за 
откуп 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

б. Период на увоз: Сезона 1: од мм/гггг до мм/гггг 

  Сезона 2: од мм/гггг до мм/гггг 

  Сезона 3: од мм/гггг до мм/гггг 

  Сезона 4: од мм/гггг до мм/гггг 

в. Земја на увоз: 1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

 

 


