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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
4136.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11, министерот за транспорт и
врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ И ПРИСИЛНО СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ КОЈ СЕ ПРИБЛИЖУВА КОН ПОДРАЧЈЕ НА ЗАБРАНЕТА, УСЛОВНО ЗАБРАНЕТА ИЛИ
ОПАСНА ЗОНА ИЛИ ЛЕТА НИЗ НЕА
Член 1
Правилникот за начинот и постапката за враќање и
присилно слетување на воздухоплов кој се приближува
кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа („Службен весник на Република Македонија“ бр.129/08), престанува да важи.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а отпочнува да се применува од
1.3.2012 година.
Министер
Бр. 01-16732/1
21 декември 2011 година
за транспорт и врски,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
4137.
Врз основа на член 28 став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија” број 161/09, 17/11,
47/11 и 136/11 ), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ПАКУВАЊАТА
ШТО СЕ ПУШТИЛЕ ИЛИ УВЕЗЛЕ НА ПАЗАР ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕТХОДНАТА
КАЛЕНДАРСКА ГОДИНА И ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
СО ОТПАД ОД ТИЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВКУПНОТО ПАКУВАЊЕ КОЕ Е
ПУШТЕНО НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗЕНО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА КОЈ СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈАТА
Член 1
Во Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината на
пакувањата што се пуштиле или увезле на пазар во Ре-
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публика Македонија во претходната календарска година и за постапување со отпад од тие пакувања , формата и содржината на образецот на производствената спецификација, формата и содржината на образецот на
евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено пазар или увезено во Република Македонија како и начинот на кој се води евиденцијата (“Службен весник на
Република Македонија” број 117/10) во членот 3 по
ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
“По исклучок од став 1 на овој член за пооделни катергории на производи каде тежината на увезеното
продажното пакување е значително помала во однос на
нето тежината на производот, а при тоа не постојат податоци за пакување тогаш во производствената спецификација нето тежината се евидентира со користење
на одреден процент од бруто масата на производот за
продажното и групното пакување и тоа :
1. играчки за деца - 25% од бруто тежината на пакувањето по царинската декларација од кои 10% за пластични материјали и 15% хартија или картон;
2. садови за домакинство и прибор за јадење - 10%
од бруто тежината по царинската декларација од кои
3% за пластични материјали и 7% за хартија;
3. декоративни производи за домаќинство (украси,
закачалки, вазни) - 15% од бруто тежината на царинската декларација од кои 5% за пластични материјали
и 10% за хартија ;
4. училишен прибор - 8% од бруто тажина по царинска декларација од кои 3% за пластични материјали
и 5% за хартија;
5. текстилни производи (модни крoеви за облека) 15% од бруто тежина по царинската декларација од кои
5% за пластични материјали и 10% хартија;
6. прибор за чистење - 15% од бруто тежината по
царинската декларација од кои 10% за пластични материјали и 5% за хартија;
7. декоративна козметика (кармини, маскари, турпии, четки) - 20 % од бруто тежината по царинската
декларација од кои 10% за пластични материјали и
10% за хартија.
Во случаите од став 2 на овој член податоците се
внесуваат во табела број 2 од Прилог 1.
Ставот 2 станува став 4.
Член 2
Прилогот 1 се менува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-10821
6 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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