
 
 
 
 
               ДО: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
                       ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
                       - Комисија за полагање ловечки испит - 

                               Ул.“Аминта Трети“ бр.2 
                                              СКОПЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Барање за полагање ловечки испит 
 
 
 Од ______________________________________________________, 
                                                                      ( Име и презиме)  

 
роден на _________________ година во________________________, живее  
                     ( ден, месец и година )                                  ( место на раѓање ) 

 
во ________________ на ул. ________________________________, бр.____,   
      ( место на живеење )                                     ( адреса на живеење )                          ( број ) 

 
личнa карта бр. _________________ СВР ____________________ со  
                                   ( регистарски број )                          ( име на органот ) 
 

ЕМБГ ________________________. 
     ( единствен матичен број ) 

 
Член на ЛД или ЗЛ ________________________________________________ 
                                                (име на ловечкото друштво или здружението на ловци) 

 
 
       Контакт тел. ____________________ 
 
  
Го молам насловот да ми овозможи да полагам ловечки испит согласно 
одредбите на Законот за ловството. 
 
        Б а р а т е л 
 
                                                                               ------------------------------- 
 
Напомена :  

- Барањето да се пополни со печатни букви   

- Задолжителен прилог на барањето е оригинална уплатница образец ПП50 во износ од 1.000 денари 

- Прилог уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари 

 

 



Н а л о г о д а в а ч П р и м а ч

Назив на налогодавачот Назив на примачот

Име и презиме Министерство за земјоделство, 

адреса на живеење шумарство и водостопанство

Банка на налогодавачот Банка на примачот

Сметка Сметка

1000000000630 95

Даночен број или ЕМБГ Износ

1000.00

Повикување на број-задолжување Уплатна сметка

Цел на дознаката Сметка на  корисник

1400100280 631 19

Приходна шифра и програма               Начин

Потпис 724164  20

Датум на уплата                        Место на уплата

Н а л о г о д а в а ч П р и м а ч

Назив на налогодавачот Назив на примачот

Име и презиме Трезор на Република Македонија

адреса на живеење Административни такси

Банка на налогодавачот Банка на примачот

Сметка Сметка

1000000000630 95

Даночен број или ЕМБГ 50.00

Повикување на број-задолжување Уплатна сметка

840...03161  (кај точките стои бројот на општината)

Цел на дознаката Сметка  корисник

Приходна шифра и програма               Начин

Потпис 722313 00

Датум на уплата                        Место на уплата

За полагање на ловечки испит

Народна банка на Република Македонија

Народна банка на Република Македонија

Административна такса

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи
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