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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
2174. 

Врз основа на член 5 став 3, а во врска со член 7 и член 8 од Законот за постапување со бесправно изграде-
ни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/11) Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-8291/1  

28 јуни 2011 година                                                  Mинистер, 
  Скопје                                                       Миле Јанакиески, с.р. 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 3 



Стр. 4 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 

2175. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за сточарс-

твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08 и 116/2010), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗООТЕХНИЧ-
КИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  

ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ(∗) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на зоотехничките документи како и начинот на 
пополнување на обрасците за издавање на зоотехнич-
ките документи.  

 
Член 2 

Зоотехничките документи за приплодниот матери-
јал кој ги издава признатата организација на одгледува-
чи и/или одобрената институција се водат на бела хар-
тија во А4 формат.  

Зоотехничките документи се пополнуваат во пиша-
на и/или електронска форма. 

 
II. СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ  
ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА 

 
Член 3 

Содржина на зоотехничкиот документ 
кои ги придружува приплодните говеда 

 
(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува 

приплодните говеда ги содржи следните податоци: 
- име на признатата организација на одгледувачи 

или одобрена институција (издавач на зоотехничкиот 
документ); 

- име на матичната книга; 
- матичен број на грлото; 
- идентификациски број на грлото (ушна маркица); 
- датум на раѓање, раса, пол; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на грлото; 
- датумот на осеменување или парење и идентифи-

кацискиот број на приплодниот бик кај стелните крави 
и јуници;  

- датумот и местото на испорака на зоотехничкиот 
документ, името и презимето како и потписот на лице-
то овластено од страна на признатата одгледувачка ор-
ганизација и  

- печат на признатата организација на одгледувачи 
на говеда или одобрена институција. 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за придружување на чисто расовите приплодни 
говеда е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со: 
Одлука на комисијата од 17 мај 2005 година за потврди за 
педигре и податоци за одгледување на чистокрвни животни за 
приплод од видот говеда, нивно семе од мажјаци, нивни јајце 
клетки и ембриони со CELEX број 32005D0379  
Одлука на комисијата од 10 мај 1990 година  за утврдување на 
зоотехничките потврди за чистокрвни расплодни овци и кози, 
нивно семе, јајца и ембриони со CELEX број 31990D0258 
Одлука на комисијата од 18 јули 1989 годиназа утврдување на 
потврдата за чистокрвни  приплодни свињи, нивно семе, јајца и 
ембриони со CELEX бро ј31989D0503 
Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на 
потврдата за хибридни приплодни свињи, нивно семе, јајца и 
ембриони со CELEX број 31989D0506 

Член 4 
Содржина на зоотехничкиот документ за семе  

од приплодни бикови 
 
(1) Зоотехничкиот документ за семе од приплодни 

бикови ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
- матичен број на бикот; 
- идентификациски број на бикот (ушна маркица); 
- датум на раѓање и раса на бикот; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на приплодниот бик; 
- информации кои овозможуваат идентификација на 

семето, за резултатите од извршените тестови приплод-
ните бикови, за денот на неговото собирање и за ими-
њата и адресите на центарот за прибирање сперма или 
центарот за чување сперма; 

- датум и место на испорака на зоотехнички доку-
мент и потпис на лицето кое е овластено од страна на 
одобрената институција која го издава зоотехничкиот 
документ и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за семе од бикови е дадена во Прилог 2 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Содржина на зоотехничкиот документ за јајце  
клетки од крави наменети за приплод 

 
(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на јајце 

клетките од кравата донатор (грло давател) ги содржи 
следните податоци: 

- име на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ); 

- име на матичната книга; 
- матичен број на грлото; 
- идентификациски број на грлото (ушна маркица); 
- датум на раѓање и раса на грлото; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на грлото; 
- резултатите од тестовите, кои обезбедуваат науч-

ни гаранции за да се потврди потеклото;  
- информации што овозможуваат идентификација на 

јајце клетката, датумот на незиното собирање и името и 
адресата на одобрената институција и на примачот; 

- точно да се  посочи бројот на јајце клетките кои 
треба да имаат иста мајка кога постои повеќе од една 
јајце-клетка во пајета за чување на јајце-клетки; 

- име на потписникот, датум и место на испорака на 
зоотехничкиот документ, и потпис на лицето овластено 
од страна на одобрената институција која го издава зо-
отехнилкиот документ и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за јајце клетки од приплодни говеда е дадена во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Содржина на зоотехничкиот документ за ембриони  
од говеда 

 
(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на ембри-

онот ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
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- матичен број на грлото; 
- идентификациски број на грлото (ушна маркица); 
- датум на раѓање и раса на грлото; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на грлото; 
- информации за идентификација на ембрионот, да-

тумот на неговото собирање и името и адресата на одо-
брената институција и на примачот.  

- јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите 
треба да се од исти родители онаму каде што постои 
повеќе од еден ембрион во пајета;  

- името на потписникот, датумот и местото на испо-
рака на зоотехничкиот документ и потпис на лицето 
овластено од страна на одобрената институција која  го 
издава зоотехнилкиот документ и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за ембрионо од говеда е даден во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
III. СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ  
ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ ОВЦИ КОЗИ 

 
Член 7 

Содржина на зоотехничкиот документ 
кои ги придружува приплодните овци и кози 
 
(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува при-

плодните овци и кози ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната книга; 
- датумот на издавање;  
- систем на идентификација (ушна маркица); 
- идентификациска ознака на  животното; 
- датум на раѓање; 
- раса; 
- пол;  
- име и адреса на одгледувачот; 
- името и адресата на сопственикот; 
- педигре: 
- сите достапни резултати од извршените тестови  

кои потекнуваат од оценката на генетската вредност, 
на животните од сопствените перфоманси, перфоман-
сите на родителите, бабите и дедовците и 

- печат на признатата организација на одгледувачи 
на овци и кози или одобрена институција. 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за придружување на чисто расовите приплодни 
овци кози е дадена во Прилог 5 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 8 

Содржина на зоотехничкиот документ за семе  
од приплодни овни и јарци 

 
(1) Зоотехничкиот документ за семе од  приплодни-

те овци и кози ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната 

книга; 
- датумот на издавање;  
- систем на идентификација (ушна маркица); 
- идентификациска ознака на  животното; 
- датум на раѓање; 
- раса; 
- пол;  
- име и адреса на одгледувачот; 

- името и адресата на сопственикот; 
- педигре: 
- информации кои овозможуваат проверка на спер-

мата, на денот на собирање како и имие и адреса на  
центарот за прибирање сперма или центарот за чување 
сперма и на примачот на материјалот и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за семе од овни и јарци е дадена во Прилог 6 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Содржина на зоотехничкиот документ за јајце  
клетки од овци и кози наменети за приплод 

 
(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на јајце 

клетките од овцата и козата донатор (грло давател) ги 
содржи следните податоци: 

- име на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ); 

- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната книга; 
- датумот на издавање;  
- систем на идентификација (ушна маркица); 
- идентификациска ознака на животното; 
- датум на раѓање; 
- раса; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- името и адресата на сопственикот; 
- педигре: 
- информации кои дозволуваат проверка на јајце 

клетката, на денот на нејзиното собирање како и име и 
адреса на одобрената институција и на примачот; 

- онаму каде има повеќе од една јајце клетка во па-
јета, тоа треба да биде јасно наведено и сите јајце кле-
кти мора да имаат исти родители и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ 
за јајце клетки од овци и кози наменети за приплод е да-
дена во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Содржина на зоотехничкиот документ за ембриони 
од расплодни овци и кози 

 
(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на ембри-

онот ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната книга; 
- датумот на издавање;  
- систем на идентификација (ушна маркица); 
- идентификациска ознака на животното; 
- датум на раѓање; 
- раса; 
- пол;  
- име и адреса на одгледувачот; 
- името и адресата на сопственикот; 
- педигре: 
- информации кои дозволуваат проверка на ембрио-

ните, датум на оплодување или оплодување, дата на со-
бирање и за името и адресата на одобрената институ-
ција и на примачот; 

- јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите 
треба да се од исти родители онаму каде што постои 
повеќе од еден ембрион во пајета и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за ембриони од расплодни овци и кози е дадена 
во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник. 
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IV. СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ  
ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ СВИЊИ 

 
Член 11 

Зоотехничка потврда за приплодни свињи  
(чисторасни и крстоски) 

 
(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува 

приплодните свињи ги содржи следните податоци: 
- име на признатата организација на одгледувачи 

или одобрена институција (издавач на зоотехничкиот 
документ); 

- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната 

книга; 
- идентификациски број на грлото (тетовир број 

и/или ушна маркица); 
- датум на раѓање,  
- раса/Генотип,  
- пол; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на грлото; 
- потеклото, со наведување на матичните броеви на 

родителите и пра-родителите (баби и дедовци);  
- резултатите за одредени производни особини со-

одветно на одгледувачката програма, тековни резулта-
ти за оценетата генетската вредност на грлото, родите-
лите и пра-родители (баби и дедовци);  

- кај спрасните назимки, треба да бидат наведени 
датумот на осеменување или парење и идентификаци-
скиот број на приплодниот нерез;  

- датумот и местото на испорака на зоотехничкиот 
документ, името и презимето како и потписот на лице-
то овластено од страна на признатата одгледувачка ор-
ганизација и 

- печат на признатата организација на одгледувачи 
на свињи или одобрена институција. 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
менти за придружување на чисто расовите приплодни 
свињи е дадена во Прилог 9 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 12 

Содржина на зоотехничкиот документ за семе  
од приплодни нерези 

 
(1) Зоотехничкиот документ за семе од приплодни 

нерези ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
- број на нерезот пoд кое е внесено во матичната 

книга; 
- идентификациски број на нерезот (тетовир и/или 

ушна маркица); 
- датум на раѓање и раса на нерезот; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на приплодниот нерез; 
- информации кои овозможуваат идентификација на 

семето, денот на неговото собирање и за имињата и 
адресите на центарот за прибирање сперма или цента-
рот за чување сперма; 

- датум и место на испорака на зоотехнички доку-
мент и потпис на лицето кое е овластено од страна на 
одобрената институција која го издава зоотехничкиот 
документ и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за семе од нерези е дадена во Прилог 10 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Член 13 
Содржина на зоотехничкиот документ за јајце  
клетки од маторици наменети за приплод 

 
(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на јајце 

клетките од назимката/маторицата донатор (грло дава-
тел) ги содржи следните податоци: 

- име на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ); 

- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната книга; 
- бдентификациски број на грлото (тетовир број 

и/или ушна маркица); 
- датум на раѓање и раса на грлото; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на грлото; 
- информации што овозможуваат идентификација на 

јајце клетката, датумот на незиното собирање и името и 
адресата на одобрената институција и на примачот;  

-  точно да се  посочи бројот на јајце клетките кои 
треба да имаат иста мајка кога постои повеќе од една 
јајце-клетка во пајета за чување на јајце-клетки; 

- име на потписникот, датум и место на испорака на 
зоотехничкиот документ, и потпис на лицето овластено 
од страна на одобрената институција која го издава зо-
отехнилкиот документ и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за јајце клетки од приплодни говеда е дадена во 
Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

Содржина на зоотехничкиот документ за ембриони 
од свињи 

 
(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на ембри-

онот ги содржи следните податоци: 
- име на одобрената институција (издавач на зоо-

техничкиот документ); 
- име на матичната книга; 
- број на грлото пoд кое е внесено во матичната книга; 
- идентификациски број на грлото (тетовир и/или 

ушна маркица); 
- датум на раѓање и раса на грлото; 
- име и адреса на одгледувачот; 
- име и адреса на сопственикот; 
- педигре на грлото; 
- информации за идентификација на ембрионот, да-

тумот на неговото собирање и името и адресата на одо-
брената институција и на примачот;  

- онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во 
пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои си-
те мора да се од исти родители;  

- името на потписникот, датумот и местото на испо-
рака на зоотехничкиот документ и потпис на лицето 
овластено од страна на одобрената институција која  го 
издава зоотехнилкиот документ и 

- печат на одобрената институција (издавач на зоо-
техничкиот документ). 

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот доку-
мент за ембрионо од говеда е даден во Прилог 12 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 08-4360/3                Министер за земјоделство, 

29 јуни 2011 година       шумарство и водостопанство, 
    Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2177. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 9 став 1 алинеја 3 и член 43 од 
Закон за Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), член  
65 став 1 алинеја 4 од Законот за јавното обвинителс-
тво („Службен весник РМ“ бр.150/07) и член 13 став 1 
алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија, на седница  
одржана на 1 јули 2011 година ја донесе, следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА  
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Мирјана Василевска, јавен обвинител во Основ-
ното јавно обвинителство Скопје, и се утврди преста-
нок на функцијата јавен обвинител поради избор на 
друга јавна функција – Судија на Виш управен суд. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
СОР бр.6/11                  Совет на јавните обвинители 

1 јули 2011 година                на Република Македонија 
  Скопје                                     Претседател, 
                                             Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2178. 
Врз основа на член 157 став (4) и член 159 став (5) 

од Законот за катастар на недвижности („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 40/08, бр. 158/10, 
бр. 17/11 и 51/11), директорот на Агенцијата за ката-
стар на недвижности. донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ПО ПРИЈАВА-
ТА ЗА ПОЕДИНЕЧНО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ, ОДНОСНО НЕИЗДА-
ВАЊЕ ПОТВРДА ПО ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВА-
ЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТE КОИ ВО 
СИСТЕМАТСКОТО ЗАПИШУВАЊЕ ОСТАНАЛЕ  

НЕЗАПИШАНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на барањето заради неиздавање потврда по 
пријавата за поединечно запишување на правата на 

недвижностите, односно неиздавање потврда по прија-
вата за запишување на правата на недвижностите кои 
во систематското запишување останале незапишани. 

 
Член 2 

Барањето заради неиздавање потврда по пријавата 
за поединечно запишување на правата на недвижности-
те, се поднесува на образец „Барање заради неиздавање 
потврда по пријавата за поединечно запишување на 
правата на недвижностите“ во формат А4 во бела боја 
кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој пра-
вилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се под-
несува барањето, во средишниот дел назив на барање-
то, податоци за подносителот на барањето (име и пре-
зиме, односно назив на подносителот на барањето, 
адреса односно седиште), краток опис поради што се 
поднесува барањето, место и датум на поднесување на 
барањето и место за потпис на подносителот на бара-
њето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
копиja од пријавата за поединечно запишување на пра-
вата на недвижностите. 

                                                                 
Член 3 

Барањето заради неиздавање потврда по пријавата 
за запишување на правата на недвижностите кои во си-
стематското запишување останале незапишани, се под-
несува на образец „Барање заради неиздавање потврда 
по пријавата за запишување на правата на недвижно-
стите кои во систематското запишување останале неза-
пишани“ во формат А4 во бела боја кој е даден во При-
лог 2 и е составен дел на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се под-
несува барањето, во средишниот дел назив на барање-
то, податоци за подносителот на барањето (име и пре-
зиме, односно назив на подносителот на барањето, 
адреса односно седиште), краток опис поради што се 
поднесува барањето, место  и датум на поднесување на 
барањето и место за потпис на подносителот на бара-
њето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
копиja од пријавата за запишување на правата на нед-
вижностите кои во систематското запишување остана-
ле незапишани. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-8893/2 

29 јуни 2011 година                         Директор, 
        Скопје                             Љупчо Георгиевски, с.р. 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 85 

Врз основа на член 163 од Законот  за пензиското  и инвалидското осигурување („Службен весник на 
РМ” бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2007, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2010 и 51/2011), а 
во врска со член 15 став 6 од Законот за матична евиденција на осигурениците и корисниците на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ” бр.16/2004, 55/2007, 102/2008 и 
51/2011), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 29 јуни 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН КОДЕКС  
НА ШИФРИ ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување Единствен кодекс на шифри за внесување податоци во матична евиденција 
бр. 02-3742/1 од 14 јуни 2007 година („Службен весник на РМ” бр.77/2007, 83/2010), се вршат следните 
дополнувања: 

1. Во редниот број 6, Обврски на Буџетот на Република Македонија кон Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување (во натамошниот текст Фонд) се додаваат следните алинеи: 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
 
2179. 



Стр. 86 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ”. 

 
     Бр. 02-3932/1                                                                                                                      Управен одбор 
29 јуни 2011 година                                                                                                                  Претседател, 
        Скопје                                                                                                                            Ацо Стојанов, с.р. 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 93 

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10 и 53/11), Управата за семе и саден материјал во 
состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сор-
ти на земјоделски растенија во 
 

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА 
 
Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ  
2180. 
 



Стр. 94 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 



1 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2011 
 

     Бр. 18-258/1                                                                                        
2 јуни 2011 година                                                                                                                    Директор, 
        Скопје                                                                                           м-р Менсур Камбери, с.р. 
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