16 април 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНША

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
956.
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија" бр.51/05, 137/07 и 91/09) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија бр. 78/06, 140/07, 12/09 и 93/09") по членот
10 се додава нов член 10-а кој гласи:
„Член 10-а
1) Во урбанистичките планови, во случаите кога
градбата во градежната парцела е дел од периметрално
градење на блок согласно член 40 став 1) точка 1 од
овој правилник, на непарцелираното градежно земјиште за општа употреба од член 10 став 2) од овој правилник, може да се предвидат тремови во функција на
тротоар a со цел заштита на пешаците од надворешни
влијанија.
2) Тремот се означува со помошна градежна линија, која истовремено може да претставува и подземна
градежна линија со која се уредува границата на градење на подземен паркинг. Минималното растојание помеѓу помошната градежна линија на тремот и ивицата
на планираниот коловоз е 1,50 метри.
3) При фасадното обликување на градбата со трем
не може да се користи првостепена и второстепена пластика од член 36 став 4) од овој правилник, ниту пак
негово доградување или затварање. Слободната широчина на тремот не треба да биде помала од 3,50 метри,
а слободната висина не помала од 4.50 метри. Нивото
на пешачката површина на тротоарот во тремот треба
да биде на исто ниво со сообраќајницата утврдено со
нивелацискиот план.
4) Во подземниот паркинг треба да се обезбеди непречено поставување и одржување на инфраструктурните водови од страна на правните лица кои вршат комунални работи, односно стопанисуваат со комуналните инфраструктурни мрежи, како што се: водоводот и
канализацијата, електричното напојување, топловодот,
гасоводот, фикиснателефонија, и други".
Член 2
Членот 20 се менува и гласи:
„Градежна парцела задолжително се оформува во
урбанистичките планови од член 7 точка 2) алинеја 2, 3
и 4 од Законот, како и во државнта урбанистичка планска документација од член 50 и локалната урбанистичка планска документација од член 50-а од Законот."
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Член 3
Во членот 46 во ставот 4 зборовите: „специјални
градби" се заменуваат со зборовите: „ градби со намена
Б, В и Г од член 28 од овој правилник ."
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 01-5619
13 април 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
957.
Врз основа на член 7 став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија" бр. 161/09 ), министерот
за животна средина и просторно планирање објавува
ЛИСТ A
HA ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕРИ
ЗА ПАКУВАЊЕ
1. Co оваа листа се определуваат илустративни примери за пакување.
2. За илустративни примери за предмети кои ќе се
сметаат за пакување согласно член 5 точка 1 потточка
г) алинеја 1 од Законот за управување со пакување и
отпад од пакување се сметаат:
а) Предмети што се пакувања и тоа:
- кутии за слатки и
- фолија за завиткување ЦЦ-обвивка.
б) Предемети што не се пакувања и тоа:
- саксии наменети за растението да остане во нив во
текот на целиот негов живот;
- кутии за алати;
- вреќички за чај;
- слоеви восок околу сирењето и
- обвивки за колбаси.
3. За илустративни примери за предмети кои ќе се
сметаат за пакување согласно член 5 точка 1 потточка
г) алинеја 2 од Законот за управување со пакување и
отпад од пакување се сметаат:
а) Предмети за пакување, доколку се дизајнирани и
наменети за полнење на местото на продажба и тоа:
- хартиени или пластични ќеси;
- чинии и чаши за еднократна употреба;
- тенка пластична фолија;
- ќеси за сендвичи, и
- алуминиумска фолија.
б) Предмети што не се пакувања и тоа:
- маталка,
- прибор за јадење за еднократна употреба.
4. За илустративни примери за предмети кои ќе се
сметаат за пакување согласно член 5 точка 1 потточка
г) алинеја 3 од Законот за управување со пакување и
отпад од пакување се сметааТ:

а) Предмети што се пакувања и тоа:
- етикети што се директно обесени или закачени на
еден производ.
б) Дел од предмети што се пакувања и тоа:
- четкичка за маскара која претставува дел од затворачот на садот;
- лепливи етикети прикачени на друг предмет од
пакувањето;
- спојници;
- пластични обвивки, и
- направа за мерење на дозата, која претставува дел
од затворачот на садот за детергенти".
5. Оваа листа се објавува во „Службен весник на
Република Македонија ".
Бр. 07-3485
25 март 2010 година
Скопје

16 април 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стр. 148 - Бр. 52

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
958.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ" бр. 63/06,
36/07 и 106/08) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем
за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ" бр.94/2005 и 43/2010), постапувајќи по Барањето на Акционерското друштво за
промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол Скопје, за промена на продажната цена на природен
гас во вториот квартал од 2010 година, на седницата
одржана на 13 април 2010 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ВО ВТОРИОТ КВАРТАЛ ОД
2010 ГОДИНА
Член 1
На Акционерското друштво за промет со нафта и
нафтени деривати Макпетрол - Скопје, како вршител
на енергетските дејности Трговија со природен гас и
Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи
приклучени на системот за пренос на природен гас,
продажната цена на природниот гас за вториот квартал
од 2010 година, се утврдува да изнесува 20,2355
3
ден/nm .
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Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката
на природниот гас (набавната цена се состои од увозна
цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци)
3
во износ од 20,1274 ден/nm и цена за услугата сНабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од
3
0,1081 ден/nm .
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и
управување со системот за пренос на природниот гас
3
во износ од 1,3460 ден/nm , а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.
Надоместокот кој што треба да го платат тарифните
потрошувачи непосредно приклучени на системот за
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и
3 на овој член, во вториот квартал од 2010 година во
кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесу3
ва 21,5815 ден/nm .
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за вториот квартал од
2010 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува
3
3,8847 ден/nm .
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со
став 4 и 5 на овој член, во вториот квартал од 2010 го3
дина изнесува 25,4662 ден/nm .
Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на
оваа одлука е утврдена со примена на продажен курс
на САД доларот од 45,7900 денари за еден САД долар,
за месец март од претходниот квартал, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.
Член 3
Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Уп1 - Број 08-7
13 април 2010 година
Скопје
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