18 септември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2352.
Врз основа на член 76 став (6) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), Mинистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА РЕГИСТРАЦИЈА НА
ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН
ИЗВОЗ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен
извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз
и/или повторен извоз („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2008), во членот 2 став (2) во алинеја
2 точката се брише и се додаваат зборовите „или договор за соработка со носител на таков документ“.
Член 2
Одредбите од член 2 став (1) алинеја 7 од Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни
лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и
содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2008)
ќе отпочнат да се применуваат од 01.01.2009 година.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-11274/1
2 септември 2008 година
Министер,
Скопје
Ацо Спасеноски, с.р.
_____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2353.
Врз основа на член 11 став 5 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.
111/08), министерот за транспорт и врски донесе
П РАВИЛНИК
ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ
НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛНИТЕ
РЕДАРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува бојата и кројот на
службената облека, формата и содржината како и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на комуналните редари.
Член 2
Службената облека се состои од зимска и летна облека. Зимската службена облека се состои од: безбол
капа, кратка виндјакна, панталони, кошула со долги ракави, џемпер, ремен, чорапи и чевли.
Капата, виндјакната, панталоните, кошулата и џемперот се во флуросцентна портокалова боја, а чорапите
се во кафена боја.
Чевлите и ременот се кожни во црна боја.
Капата и виндјакната се изработени од диолен.
Панталоните се изработени од 45 % волна и 55 %
полиетилен.
Кошулата е изработена од 67 % полиетилен и 33 %
памук.
Џемперот и чорапите се изработени од 100 % волна.
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Член 3
Летната службена облека се состои од: безбол капа,
летна јакна, панталони, кошула со кратки ракави, ремен, чорапи и чевли.
Капата, јакната, пантолоните и кошулата се во флуросцентна портокалова боја.
Чевлите и ременот се кожни во црна боја.
Капата, јакната и пантолоните се изработени од 55 %
диолен и 45 % памук.
Кошулата и чорапите се изработени од 100 % памук.
Член 5
Службената легитимацијата на комуналните редари
се издава според образци број 1 и 2 кои се составен дел
на овој правилник.
Член 6
Образецот на легитимацијата број 1 е испечатен на
два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60х90 мм.
Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на
него е испечатено: Република Македонија, грбот на Република Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.
Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: име на општината, под него место за фотографија на комуналниот редар, име и презиме на комуналниот редар, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на градоначалникот на општината и место за печат.
Член 7
Образецот на легитимацијата број 2 е испечатен на
два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60х90 мм.
Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на
него е испечатено: Република Македонија, грбот на Република Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.
Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: Град Скопје, под него место за фотографија на
комуналниот редар, име и презиме на комуналниот редар, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на градоначалникот на
на Град Скопје и место за печат.
Член 8
Легитимацијата има важност се додека лицето на
кое му е издадена има статус на комунален редар.
Комуналниот редар ја враќа легитимацијата по престанокот на статусот на комунален редар.
Член 9
Во случај на губење на легитимацијата, комуналниот редар ја огласува за неважечка на сопствен трошок и
за тоа го известува органот кој му ја издал легитимацијата.
Во случајот од став 1 на овој член, на комуналниот
редар му се издава нова легитимација.
Член 10
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.
Член 11
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-10941
Министерство за транспорт и врски
16 септември 2008 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.

