19 јули 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
1819.
Врз основа на член 75 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на
Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ И ДРУГИ ПОВРШИНИ НА АЕРОДРОМ
ОДНОСНО ЛЕТАЛИШТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/07) во членот 2
по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Обележувањето на забранетите површини и површините за маневрирање, платформите и другите површини со недоволна носивост на воздухопловното
пристаниште се врши според стандардите и препорачаните практики на ICAO, Анекс 14, Волумен 1, Дел 7 Визуелни средства за обележување на зони ограничени
за користење (Visual Aids for denoting restricted use
areas).“
Ставот (2) станува став (3).
Член 2
Во членот 3 по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: “ и 2“.
Член 3
Во членот 5 став (5) по зборовите: „на овој член“ се
додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревнатата ПСП се обележува со неподвижни ознаки и“.
Член 4
Во членот 6 став (5) по зборовите: „на овој член“ се
додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревнатата ПСП се обележува со подвижни ознаки и“.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-1049/3
8 јули 2010 година
Скопје

в.д. Директор,
Зоран Крстевски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
1820.
Врз основа на член 66 став (5) и член 66а став (2) од
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република
Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Управниот одбор
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на
25.06.2010 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО
СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ ИЛИ СМРТ НА ЧЛЕН
И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК ВО
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ПРЕНОС
НА СРЕДСТВАТА НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК КОЈ ГО ОТПОВИКАЛ
УТВРДЕНИОТ СТАТУС
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на пренос
на средствата во случај на инвалидност или смрт на
член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и
времено распределен осигуреник кој го отповикал
утврдениот статус („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008) во членот 5 зборовите: „Законот за наследување“ се заменуваат со зборот: „закон“.
Член 2
Во член 6 во ставот (1) зборовите: „правосилна судска одлука согласно Законот за наследување“ се заменуваат со зборовите: „решение од надлежен орган “.
Во ставот (2) зборовите: „врз основа на правосилна
судска одлука“ се бришат.
Член 3
Во член 7 во ставот (1) зборовите: „правосилна судска одлука“ се заменуваат со зборовите: „решение од
надлежен орган со кое е прогласен за наследник“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Друштвото доставува до Агенцијата барање за
одобрување на исплата на средства на наследник и решение од надлежен орган со кое е прогласен наследник.“
Член 4
Во член 8 во ставот (3) се додава нова реченица која гласи: „Истовремено со известувањето Агенцијата
доставува одобрување до друштвото кое го доставило
барањето за исплата на наследникот.“
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1274/5
19 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

