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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

834.
ОБЈАВА
Договорот меѓу Владата на Република Македонија
и Советот на министри на Босна и Херцеговина за преземање на лица со незаконски престој, склучен во
Охрид, на 21 март 2008 година, ратификуван со Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и
Херцеговина за преземање на лица со незаконски престој („Службен весник на РМ“ бр. 10/09), влегува во
сила на 1 март 2009 година.
30 март 2009 година
Министер,
Скопје
м-р Антонио Милошоски, с.р.
______________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
835.
Врз основа на член 30 став (3) и (7) од Законот за
семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06
и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСЕБНА УВОЗНА
ДОЗВОЛА НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА
Член 1
Содржина на правилникот
Со овој правилник се пропишува содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот
на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на
семенски и саден материјал за земјоделски растенија.
Член 2
Содржина на барањето
Барањето за посебна увозна дозвола на семенски и
саден материјал за земјоделски растенија ги содржи
следните податоци:
- Регистриран снабудвач/увозник (фирма и седиште
и ЕМБС),
- Царинска тарифа,
- Вид на семето/садниот материјал,
- Сертифицирано: да/не,
- Количина во кг или број на садници,
- Држава од која се увезува семето/садниот материјал, фирма и седиште,
- Намената на семето/садниот материјал,
- Држава во која ќе се извезува семето/саден материјал, фирма и седиште (договор број),
- Производител/размножувач на семето,
- Извозник, фирма и седиште,
- Забелешка,
- Место и дата,
- Место за печат и
- Потпис на барателот.
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Член 3
Форма и содржина на образецот
Посебната увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија се издава на Образец
со формат А4 на бела хартија и ги содржи следните податоци:
- Регистриран снабдувач/увозник (фирма и седиште
и ЕМБС),
- Царинска тарифа,
- Рок на увозот,
- Вид на семето/садниот материјал,
- Сертифицирано: да/не,
- Количина во кг или број на садници,
- Држава од која се увезува семето/садниот материјал, фирма и седиште,
- Држава во која ќе се извезува семето/саден материјал, фирма и седиште (договор број),
- Рок на извозот,
- Намената на семето/садниот материјал,
- Производител/размножувач на семето/реден број
во регистарот,
- Извозник, фирма и седиште,
- Забелешка,
- Место и дата,
- Место за печат и
- Потпис на овластено лице.
Образецот за посебната увозна дозвола е дадена во
прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Начин на водење на евиденцијата
Евиденцијата за посебната увозна дозвола за семето
и садниот материјал за земјоделските растенија се води
во писмена или електронска форма.
Евиденцијата за посебната увозна дозвола ги содржи следните податоци:
- Реден број,
- Број и дата на барањето,
- Број и дата на посебната увозна дозвола,
- Снабдувач/увозник,
- Царинска тарифа,
- Вид на семето,
- Сертифицирано да/не,
- Количина во кг/број на садници,
- Држава од која се увезува,
- Држава во која се увезува семето/садници,
- Намена на семето/садници,
- Производител на семето/садници,
- Извозник на семето/садници и
- Забелешка.
Член 5
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 18-4710/1
9 април 2009 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
836.
Врз основа на член 31 став (2) точка 3) и член 35 став
(1) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2006 и 136/2008), Државната
изборна комисија, на седницата одржана на 3 април
2009 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ
КОМИСИИ
I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови
и нивни заменици на општинските изборни комисии
(„Службен весник на Република Македонија”
бр.55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008,
60/2008, 65/2008, 67/2008, 72/2008, 10/2009, 12/2009,
28/2009, 33/2009 и 44/2009) се врши следната измена:
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1. Во составот на Општинската изборна комисија
Центар претседателот Никола Тодорчевски вработен во
Министерството за надворешни работи, се разрешува.
За претседател се именува Венцислав Арсов досегашен член на оваа Комисија, вработен во Министерството за економија.
2. Функцијата член на Општинската изборна комисија за Претседателските и Локални избори ќе ја врши
Зоран Барбутов, досегашен заменик член на Венцислав
Арсов.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се oбјави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-2419/1
3 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

