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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2298.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

9. „Периодично испитување“ е испитување потребно за докажување на безбедноста на техничката опрема
согласно со стандардите и техничките спецификации
според кои истата е произведена;”.
Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 10, 11 и 12.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 2
Во членот 3 став 1 точката се заменува со запирка
и се додаваат зборовите: ”преку државни технички
инспектори”.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 септември 2010 година.

Член 3
Во членот 5 став 1 по алинејата 1 се додава нова
алинеја 2, која гласи:
„- пренослива опрема под притисок,”.

Бр. 07-3675/1
7 септември 2010 година
Скопје

Член 4
Членот 12 се менува и гласи:
„Државен технички инспектор (во натамошниот
текст: државен инспектор) може да биде лице кое има
висока стручна подготовка од областа на машинството,
електротехниката, хемиското инженерство, физиката,
технологијата, рударството, геологијата, правото и економијата и најмалку три години работно искуство.”

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за техничката инспекција („Службен
весник на Република Македонија” бр. 88/2008), во членот 2 по точката 6 се додаваат три нови точки 7, 8 и 9,
кои гласат:
„7. „Инспекциски надзор” е секоја активност која опфаќа проверка на примената на законите и техничките
прописи при користење на определена техничка опрема;
8. „Технички преглед” е активност која опфаќа проверка на проектот, проверка на влезната и излезната
документација, проверка на системот на квалитет, проверка на сите испитувања потребни за докажување на
безбедноста на техничката опрема, како и директна и
специфична визуелна контрола;

Член 5
Во членот 20 став 1 зборот „само” се брише.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Технички прегледи и периодични испитувања можат да вршат и независни правни лица акредитирани
во земјите членки на Европската унија или земји кандидати за членство во Европската унија (во натамошниот текст: независни правни лица), под услов нивните
акредитациони тела во соодветната област да се потписнички на договор за меѓусебнo признавање на
акредитација (МЛА).“
Член 6
Во членот 21 став 3 точките 3 и 7 се бришат.
Точките 4, 5 и 6 стануваат точки 3, 4 и 5.
Член 7
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
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„Член 21-а
Независното правно лице од членот 20 став 2 на
овој закон за да може да врши технички преглед и периодични испитувања до Државниот инспекторат за
техничка инспекција треба да достави:
1) валиден сертификат за акредитација за предложениот опсег за вршење на технички преглед и периодично испитувања издаден од надлежниот орган од
земјата во која е регистриран;
2) доказ дека има склучено договор за осигурување
и одговорност од штета од вршење на работи за технички прегледи и периодично испитување од надлежна
институција од земјата каде што е регистриран и
3) список на стручниот кадар.
Државниот инспекторат го известува Министерството за економија за исполнетоста на условите на независното правно лице од ставот 4 на овој член за вршење на технички прегледи и периодични испитувањa,
во рок од осум дена од денот на приемот на документацијата.”
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION TEKNIK
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion teknik ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008), në nenin 2
pas pikës 6 shtohen tri pika të reja 7, 8 dhe 9 si vijojnë:
"7. "Mbikëqyrje inspektuese" është secili aktivitet i cili
e përfshin kontrollin e zbatimit të ligjeve dhe rregullave
teknike gjatë shfrytëzimit të pajisjes së caktuar teknike;
8. "Kontroll teknik" është aktiviteti i cili i përfshin
kontrollin e projektit, kontrollin e dokumentacionit hyrës
dhe dalës, kontrollin e sistemit të kualitetit, kontrollin e të
gjitha inspektimeve të nevojshme për vërtetimin e sigurisë
së pajisjes teknike, si dhe kontrollin e drejtpërdrejtë dhe
specifik vizuel;
9. "Inspektim periodik" është inspektimi i nevojshëm
për vërtetimin e sigurisë së pajisjes teknike, në pajtim me
standardet dhe specifikimet teknike sipas të cilave e njëjta
është prodhuar;".
Pikat 7, 8 dhe 9 bëhen pika 10, 11 dhe 12.
Neni 2
Në nenin 3 paragrafi 1 pika zëvendësohet me presje
dhe shtohen fjalët: "nëpërmjet inspektorëve teknikë
shtetërorë ".
Neni 3
Në nenin 5 paragrafi 1 pas alinesë 1 shtohet alineja e
re 2, si vijon:
"- pajisje bartëse nën presion,".
Neni 4
Neni 12 ndryshohet si vijon:
"Inspektor shtetëror teknik (në tekstin e mëtejmë:
inspektor shtetëror) mund të jetë personi i cili ka përgatitje
të lartë profesionale nga sfera e makinerisë,
elektroteknikës, inxhinierisë kimike, fizikës, teknologjisë,
xehetarisë, gjeologjisë, drejtësisë dhe ekonomisë dhe së
paku tri vjet përvojë pune."
Neni 5
Në nenin 20 paragrafi 1 fjala "vetëm" shlyhet.
Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:
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"Kontrolle teknike dhe inspektime periodike mund të
kryejnë edhe persona të pavarur juridikë, të akredituar në
vendet anëtare të Unionit Evropian ose vendet kandidate
për anëtarësim në Unionin Evropian (në tekstin e mëtejmë:
persona të pavarur juridikë), me kusht që trupat e tyre
akreditues në sferën përkatëse të jenë nënshkruese të
Marrëveshjes për njohje të ndërsjellët të akreditimit
(MLA)."
Neni 6
Në nenin 21 paragrafi 3 pikat 3 dhe 7 shlyhen.
Pikat 4, 5 dhe 6 bëhen pika 3, 4 dhe 5.
Neni 7
Pas nenit 21 shtohet neni i ri 21-a, si vijon:
"Neni 21-a
Personi i pavarur juridik nga neni 20 paragrafi 2 të këtij
ligji, që të mund të kryejë kontroll teknik dhe inspektime
periodike, te Inspektorati Shtetëror për Inspeksion Teknik
duhet të dorëzojë:
1) certifikatë valide për akreditim për gjerësinë e
propozuar për kryerje të kontrollit teknik dhe inspektimeve
periodike, të lëshuar nga organi kompetent i vendit në të
cilin është regjistruar;
2) dëshmi se ka lidhur marrëveshje për sigurim dhe
përgjegjësi të dëmit nga kryerja e punëve për kontrolle
teknike dhe inspektim periodik, nga institucioni kompetent
i vendit ku është regjistruar dhe
3) listën e kuadrit profesional.
Inspektorati Shtetëror e njofton Ministrinë e
Ekonomisë për përmbushjen e kushteve të personit të
pavarur juridik nga paragrafi 4 i këtij neni për kryerje të
kontrolleve teknike dhe inspektimeve periodike, në afat
prej tetë ditësh nga dita e pranimit të dokumentacionit."
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë".
__________
2299.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 септември 2010 година.
Бр. 07-3676/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Член 1
Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008),
по членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:
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„Член 39-а
По барање на инвеститор на кој му е издадена лиценца согласно со членот 39 од овој закон, Регулаторната комисија за енергетика, во рок од седум дена од
денот на приемот на барањето, на инвеститорот му издава времена лиценца за вршење на енергетска дејност.
Кон барањето за времена лиценца, инвеститорот ја доставува следнава документација:
1) изјава од производителите на главната опрема за
вршење на соодветната енергетска дејност заверена од
нотар со која се потврдува дека главната опрема е монтирана во согласност со упатствата на производителите
и соодветните технички прописи и стандарди за таков
вид на опрема;
2) изјава од инвеститорот заверена од нотар со која
се потврдува дека за опремата инсталирана во енергетскиот објект може да почне испитување;
3) изјава од инвеститорот заверена на нотар со која
се потврдува дека за време на важноста на времената
лиценца инвеститорот е целосно одговорен за сите
евентуални проблеми кои можат да настанат кон операторот на соодветниот енергетски систем и/или кон
трети лица приклучени кон истиот енергетски систем
за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој
се издава времена лиценца и
4) договор со операторот на соодветниот енергетски систем за времено приклучување на енергетскиот
објект, како и за начинот на приклучок и работа за времетраење на времената лиценца.
Времената лиценца од ставот 1 на овој член се издава само еднаш со важност од најмногу девет месеци
и со можност за нејзино продолжување од најмногу
шест месеци.
Носителот на времената лиценца за времетраењето
на времената лиценца ги има сите права и обврски како
да е носител на лиценца.“
Член 2
Во членот 40 ставот 2 се менува и гласи:
„Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе
одлука за влегување во сила на лиценцата издадена во
согласност со членот 39 на овој закон откако инвеститорот ќе достави одобрение за употреба на енергетскиот објект, односно решение за ставање во употреба на
опремата којашто е вградена во постоечки градежен
објект изграден во согласност со закон.“
Член 3
По членот 117 се додава нов член 117-а, кој гласи:
„Член 117-а
Инвеститорот од членот 39 на овој закон за пуштање во употреба на опрема вградена во новоизграден
објект или за пуштање во употреба на опрема којашто
е вградена во постоечки градежен објект, треба да има
решение за ставање во употреба на опремата по прв
пат издадено од Државниот инспекторат за техничка
инспекција по претходно спроведена постапка за ставање по прв пат во употреба на опремата во согласност
со Законот за техничка инспекција.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR ENERGJETIKË
Neni 1
Ne Ligjin për energjetikë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë numër 63/2006, 36/2007 dhe
106/208), pas nenit 39 shtohet neni i ri 39-a, si vijon:
"Neni 39-a
Me kërkesë të investitorit të cilit i është lëshuar licenca
në pajtim me nenin 39 të këtij ligji, Komisioni Rregullator
për Energjetikë, në afat prej shtatë ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës, investitorit i lëshon licencë të
përkohshme për kryerjen e veprimtarisë energjetike. Me
kërkesën për licencën e përkohshme, investitori e dorëzon
dokumentacionin si vijon:
1) deklaratën nga prodhuesit e pajisjes kryesore për
kryerjen e veprimtarisë përkatëse energjetike të vërtetuar
nga noteri, me të cilën vërtetohet se pajisja kryesore është
montuar në pajtim me udhëzimet e prodhuesve dhe
rregullat dhe standardet përkatëse teknike për llojin e atillë
të pajisjes;
2) deklaratën nga investitori të vërtetuar te noteri me të
cilën vërtetohet se për pajisjen e instaluar në objektin
energjetik mund të fillojë inspektimi;
3) deklaratën nga investitori të vërtetuar te noteri me të
cilën vërtetohet se gjatë vlefshmërisë së licencës së
përkohshme, investitori është plotësisht përgjegjës për të
gjitha problemet eventuale të cilat mund të shkaktohen
ndaj operatorit të sistemit përkatës energjetik dhe/ose ndaj
personave të tretë të kyçur në sistemin e njëjtë energjetik
gjatë inspektimit të objektit energjetik për të cilin lëshohet
licenca e përkohshme dhe
4) marrëveshjen me operatorin e sistemit përkatës
energjetik për kyçjen e përkohshme të objektit energjetik,
si dhe për mënyrën e kyçjes dhe punën gjatë kohëzgjatjes
së licencës së përkohshme.
Licenca e përkohshme nga paragrafi 1 të këtij neni,
lëshohet vetëm njëherë me vlefshmëri prej më së shumti
nëntë muajsh dhe me mundësi për vazhdimin e saj më së
shumti gjashtë muaj.
Bartësi i licencës së përkohshme gjatë kohëzgjatjes së
licencës së përkohshme, i ka të gjitha të drejtat dhe
obligimet sikur të jetë bartës i licencës."
Neni 2
Në nenin 40 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Komisioni Rregullator për Energjetikë do të marrë
vendim për hyrje në fuqi të licencës së lëshuar në pajtim
me nenin 39 të këtij ligji, pasi që investitori do të dorëzojë
leje për përdorimin e objektit energjetik, përkatësisht
aktvendim për lëshimin në përdorim të pajisjes që është
instaluar në objektin ekzistues ndërtimor të ndërtuar në
pajtim me ligjin."
Neni 3
Pas nenin 117 shtohet neni i ri 117-a, si vijon:
"Neni 117-a
Investitori nga neni 39 të këtij ligji, për lëshimin në
përdorim të pajisjes së instaluar në objektin e ri të ndërtuar
apo për lëshimin në përdorim të pajisjes e cila është
instaluar në objektin ekzistues ndërtimor, duhet të ketë
aktvendim për lëshim në përdorim të pajisjes për herë të
parë, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për Inspeksion
Teknik pas procedurës së realizuar paraprakisht për lëshim
për herë të parë në përdorim të pajisjes, në pajtim me
Ligjin për inspeksion teknik."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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Бр. 119 - Стр. 5

2300.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2009 година,
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 7 септември 2010 година.
Бр. 07-3686/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА
I. ОПШТ ДЕЛ

Стр. 6 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2301.
Врз основа на членовите 61 став 2 и 66 став 4 од
Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 септември 2010 година, донесе
ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија"
број 91/2008), во членот 39 став 2 по зборот “седницата" се додава зборот “задолжително".
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Доколку претседателот на Владата од објективни
или неодложни причини е неопходно да ја напушти
седницата, отсуството не може да биде подолго од еден
час."
Ставот 3 станува став 4.
По ставот 4 кој станува став 5 се додава нов став 6,
кој гласи:
“Одговор на усно поставеното пратеничко прашање
не може да трае подолго од десет минути."
Член 2
Во членот 40 ставот 2 се менува и гласи:
"Редоследот на поставување на пратенички прашања го утврдува претседателот на Собранието во договор со координаторите на пратеничките групи, на начин кој ќе обезбеди сооднос два спрема еден во корист
на пратениците од пратеничките групи во опозиција и
на пратениците во опозиција кои не се организирани во
пратеничка група."
Член 3
Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи:
"Претресот по интерпелацијата трае еден работен
ден до исцрпувањето на листата на пријавените пратеници за збор, а се одлучува најдоцна до 24,00 часот."
Ставот 3 се менува и гласи:
"Редоследот на пратениците по пратенички групи и
пратениците кои не се организирани во пратенички
групи, а кои ќе учествуваат во претресот го утврдува
претседателот на Собранието во договор со координаторите на пратеничките групи на начин кој ќе обезбеди
сооднос два спрема еден во корист на пратениците од
пратеничките групи во опозиција и на пратениците во
опозиција кои не се организирани во пратеничка група."
Ставот 4 се брише.
Ставот 5 станува став 4.
Член 4
Во членот 68 ставови 1 и 2 по зборот "десет“ се додава зборот "работни".
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Член 5
Во членот 69 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4, кои гласат:
"Претседателот на Собранието е должен на секоја
втора редовна седница да внесе една точка во предлогот на дневниот ред за седницата на Собранието по
предлог на пратениците од опозиција, која ги исполнува условите утврдени со овој деловник. Предлогот треба да е усогласен на координација на претседателот на
Собранието со потпретседателите, координаторите на
пратеничките групи и пратениците кои не се организирани во пратеничка група, а кои се подносители на
предлогот.
Одредбата на ставот 3 од овој член не се однесува
на седниците на Собранието свикани согласно со членот 85 од Уставот на Република Македонија, членот 39
од овој деловник и за седниците свикани за одбележување на значајни настани и истакнати личности."
Член 6
Во членот 70 став 2 по зборот "итноста" се додаваат
зборовите: "во траење од 10 минути".
Член 7
Во членот 77 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
"Образложението за предлогот за изменување и дополнување на предложениот дневен ред е во траење од
три минути."
Ставот 2 станува став 3.
Член 8
Во членот 78 став 2 се додава нова реченица која
гласи: "Образложението за предлогот е во траење од
три минути."
Член 9
Во членот 79 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Собранието не може да расправа по предлог на закон со кој се врши усогласување со правото на Европската унија, ако предлогот на законот не го разгледала
Комисијата за европски прашања на Собранието."
Член 10
Во членот 80 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член пратениците
кои во едната минута по отворањето на претресот се
спречени да се пријават за збор поради присуство на
седници на работните тела или делегациите на Собранието чии членови се тие, имаат право да се пријават за
збор од моментот кога присуствуваат на седницата на
Собранието, доколку претресот по точката од дневниот ред сé уште трае."
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
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Член 11
Во членот 81 ставови 2 и 3 по зборот "координатор", односно „Координатор" се додаваат зборовите:
"или заменик-координатор".
Член 12
Во членот 86 став 1 по зборот „група" се додаваат
зборовите: "или еден пратеник определен од пратеничката група или од координаторот на пратеничката група".
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Пратеникот на седницата на Собранието за време
на говорот може да стои и да говори од своето место."
Член 13
Во членот 97 по ставот 4 се додава нов став 5, кој
гласи:
"За време на поименичното изјаснување на пратениците вратите на салата во која се одржува седницата
на Собранието се затвораат и не се дозволува влегување и излегување на пратениците се додека трае поименичното изјаснување."
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.
Член 14
Во членот 118 по ставот 5 се додава нов став 6, кој
гласи:
"Претседателите на анкетните комисии по правило
се од редот на пратениците на пратеничките групи во
опозиција."
Член 15
Во членот 121 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
"На седница на работното тело кога се разгледува
предлог на закон или друг акт во второ читање задолжително присуствува и во работата учествува претставник на Владата и претставник на подносителот чиј
предлог се разгледува."
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 16
Членот 139 се менува и гласи:
“Собранието, матичното работно тело и Законодавно-правната комисија во првото читање одржуваат
општ претрес по предлогот на законот."
Член 17
Во членот 140 став 1 по зборот "три" се додава зборот "работни".
Член 18
Членот 143 се менува и гласи:

Бр. 119 - Стр. 27

“Седница на Собранието за прво читање на предлог
на закон се одржува во рок од десет работни дена од
денот на донесувањето на решението за свикување на
седницата, но не подолго од 20 работни дена од денот
на доставувањето на предлогот на законот до пратениците.“
Член 19
Во членот 149 став 1 втората реченица се брише.
Член 20
Во членот 153 став 4 зборот "Собранието" се заменува со зборовите: "работното тело".
Член 21
Членот 159 се брише.
Член 22
Во членот 164 став 3 зборот "работни" се брише.
Член 23
Во членот 171 став 2 зборовите: "не се" се заменуваат со зборот “Собранието".
Член 24
Во членот 180 став 2 зборот "три" се заменува со
зборот "пет".
Член 25
Во членот 221 став 2 зборовите: "без претрес" се
бришат.
Ставот 3 се менува и гласи:
“По предлогот за разрешување на член на Владата
се отвора претрес.“
Член 26
Членот 226 се менува и гласи:
"Граѓаните на Република Македонија можат да ги
следат седниците на Собранието и на работните тела
од галериите, во согласност со прописите за внатрешниот ред на Собранието."
Член 27
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието да утврди пречистен текст на Деловникот
на Собранието на Република Македонија.
Член 28
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3673/1
Претседател
7 септември 2010 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2302.
Врз основа на членот 21 став 2 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 септември 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ЗА
2010 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски
план на Агенцијата за пошти за 2010 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3677/1
Претседател
7 септември 2010 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
____________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2303.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за располагање со стварите на државните органи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и
150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 08.06.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за здравство, му
се дава на трајно користење без надомест недвижна
ствар – градежно земјиште кое претставува: КП.
бр.1219/3 КО Илинден во површина од 2694 м2, евидентирано во Поседовен лист број 2081, КП.бр.1614/2
КО Илинден во површина од 17 м2, евидентирано во
Поседовен лист број 248 и КП.бр.2831/2 КО Илинден
во површина од 255 м2, евидентирано во поседовен
лист број 248 или во вкупна површина од 2966 м2,
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-3356/1
8 јуни 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

10 септември 2010

2304.
Врз основа на член 242, став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010
и 48/2010) и член 36, став 3 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24
август 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“
– ДООЕЛ – ВЕЛЕС
1. Се отповикува управителот на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ – ДООЕЛ – Велес Фанија Стојановска.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-5136/1
24 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2305.
Врз основа на член 243 став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010
и 48/2010) и член 36 став 3 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24
август 2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО
ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“,
ДООЕЛ - ВЕЛЕС
1. За управител на Друштвото Фабрика за шински
возила „Велес“, ДООЕЛ - Велес се избира Александар
Атанасов.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-5137/1
24 август 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 29

2306.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Бр. 22-5361/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2307.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ – ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Бр. 22-5138/1
24 август 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 30 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

2308.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-5140/1
24 август 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2309.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Бр. 22-5340/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 31

2310.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Бр. 22-5341/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2311.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Бр. 22-5342/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

2312.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

Бр. 22-5345/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2313.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

Бр. 22-5346/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 33

2314.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-5347/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2315.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Бр. 22-5348/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 34 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

2316.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Бр. 22-5349/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2317.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Бр. 22-5354/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 35

2318.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

Бр. 22-5355/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2319.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Бр. 22-5356/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 36 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

2320.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Бр. 22-5357/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2321.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Бр. 22-5358/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 37

2322.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Бр. 22-5359/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

2323.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Бр. 22-5360/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 38 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10 септември 2010

2324.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИ

Бр. 22-5362/1
7 септември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
______________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2325.
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за ѓубриња
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
110/07 и 20/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПАКУВАЊЕ И ДОРАБОТУВАЊЕ НА ЃУБРИЊАТА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ,
ДОРАБОТУВААТ, ВРШАТ ПАКУВАЊЕ, КАКО И
СЕКОЕ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ГИ МЕНУВА
СВОЈСТВАТА НА ЃУБРЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на
согласност за пакување и доработување на ѓубрињата и
другите услови кои треба да ги исполнуваат правните
лица кои произведуваат, доработуваат, вршат пакување, како и секое друго правно лице кое ги менува
својствата на ѓубрето.
Член 2
Согласноста за пакување и доработување на ѓубрињата особено содржи:

1) Податоци за производителот кој ја издава согласноста (седиште, назив, идентификациски број, одговорно лице);
2) Податоци за правното лице - корисник на согласноста (назив, единствен даночен број, матичен број,
седиште и адреса, адреса на објектот кај што се врши
пакување и доработување на ѓубриња);
3) Датум и место на издавање на согласноста;
4) Услови и ограничувања на производителот во врска со видот на амбалажата која ќе се користи;
5) Видот на ѓубриња за чие пакување и доработување се издава согласноста;
6) Времетраење на согласноста;
7) Потпис и печат од овластеното лице на производителот;
8) Други елементи за кои производителот и правното лице постигнале согласност дека треба да се содржани во согласноста.
Член 3
(1) Правните лица кои произведуваат, доработуваат, вршат пакување, како и секое друго правно лице
кое ги менува својствата на ѓубрето, покрај со закон
утврдените услови треба да поседуваат магацин кој се
состои од работен и магацински дел, со задоволителен
капацитет за сместување на ѓубриња, кој ќе овозможи
одржување на квалитетот, како и правилно и безбедно
ракување со ѓубрињата.

10 септември 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(2) Работниот дел од магацинот служи за престој и
работа на стручните лица. Во работниот дел може да
бидат сместени литература, рекламен материјал (проспекти, упаства и друго) и други помагала во работата.
(3) Магацинскиот дел служи за сместување на ѓубрињата на палети со што се овозможува одржување
на квалитетот, како и правилно и безбедно ракување со
ѓубрињата.
(4) Магацинскиот дел треба да има вградено соодветна вентилација за проветрување на просториите.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-229/4
август 2010 години
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2326.
Врз основа на член 133 став 4 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНА ЈАЧИНА НА БУЧАВА ОДНОСНО МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНО
КОЛИЧЕСТВО ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ КОИ СЕ
СОЗДАВААТ ПРИ ПОЛЕТУВАЊЕ, ВО ТЕКОТ НА
ЛЕТОТ И ПРИ СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат максимално
дозволената јачина на бучава односно максимално дозволено количество емисија на гасови кои се создаваат
при полетување, во текот на летот и при слетување на
воздухоплови.
Член 2
Максимално дозволената јачина на бучава која се
создава при полетување, во текот на летот и при слетување на воздухоплови се утврдени со меѓународните
стандарди на Меѓународната Организација за цивилно
воздухопловство (ICAO) содржани во Анекс 16 од
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (Чикашката конвенција) и со ЕУ Регулативата
216/2008 која е преземена согласно Анекс 1 од Мултинационалната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” број 27/07) и стандардот JAR -36
на ЈАА односно CS – 36 на EASA за бучава од воздухоплови согласно Правилникот за техничките услови
за пловидбеност на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов.

Бр. 119 - Стр. 39

Член 3
Максимално дозволеното количество на емисија на
гасови кои се создаваат при полетување, во текот на
летот и при слетување на воздухоплови се утврдени со
меѓународните стандарди на Меѓународната Организација за цивилно воздухопловство (ICAO) содржани во
Анекс 16 од Конвенцијата за меѓународно цивилно
воздухопловство (Чикашката конвенција) и со ЕУ Регулативата 216/2008 која е преземена согласно Анекс 1
од Мултинационалната спогодба за основање на
Европска заедничка воздухопловна област (“Службен
весник на Република Македонија” број 27/07) и стандардот JAR – 34 на ЈАА односно CS – 34 на EASA за
емисии на воздухопловни мотори и испуштање на сирово гориво согласно Правилникот за техничките услови за пловидбеност на воздухоплов, мотор, елиса и
опрема на воздухоплов.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-6801/8
Министер за животна средина
1 септември 2010 година
и просторно планирање,
Скопје
д-р Неџати Јакупи, с.р.
____________
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2327.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Калиште - Општина Врапчиште.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от
ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Калиште, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-13237/1
3 септември 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

Стр. 40 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2328.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Речане - Општина
Гостивар.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от
ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Речане, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-13238/1
3 септември 2010 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
____________
2329.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

10 септември 2010

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2330.
Врз основа на член 8 став 2 и став 4 од Законот за
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните
обвинители на Република Македонија, на шеесет и четвртата седница одржана на 7.09.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Се избира Костадин Кизов за Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.
II
Мандатот на Претседателот Советот е во траење од
две години без право на повторен избор.
III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија” .
А.бр. 194-2/10
Совет на јавните обвинители
7 септември 2010 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Елена Гошева, с.р.
____________
2331.
Врз основа на член 8 став 2 и став 4 од Законот за
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), Советот на јавните
обвинители на Република Македонија, на шеесет и четвртата седница одржана на 7.09.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Симница - Општина Гостивар.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от
ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Симница, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ”
бр.34/72 и 13/78).

II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-13239/1
3 септември 2010 година
Скопје

А.бр. 194-3/10
Совет на јавните обвинители
7 септември 2010 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

I
Се избира Насер Ајдари за Заменик на Претседателот на Советот на јавни обвинители на Република Македонија.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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