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(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.
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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.

