Службен весник на РМ, бр. 38 од 18.03.2010 година

20100380677
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08 и 10/10), а во врска со член 68 од Законот за ратификација на Спогодбата за
стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и
нивните земји – членки („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/01), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ОЗНАКА НА ПРОПИСИТЕ НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ПОДЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ СО КОИ СЕ ВРШИ
УСОГЛАСУВАЊЕ СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се востановува ознака на прописите на Европската унија во
подзаконските прописи со кои се врши усогласување со правото на Европската унија,
заради исполнување на обврските на Република Македонија кои произлегуваат од
Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските
заедници и нивните земји членки, како и се утврдува начинот на нејзината употреба.
Член 2
Подзаконските прописи со кои се врши усогласување со прописите на Европската
унија, се означуваат со (*) како фуснота која се става на крајот на насловот, а во текстот
на фуснотата се наведува појаснување кое содржи назив и CELEX бројот на прописот
односно прописите на Европската унија со кои подзаконскиот пропис (акт) се усогласува
и тоа: „Со овој подзаконски пропис (акт) се врши усогласување со прописот/прописите на
Европската унија (наслов), број (CELEX бројот)“.
Член 3
По исклучок од член 2 од оваа одлука, во подзаконските прописи (акти) кои се предмет
на усогласување со правото на Европската унија согласно поглавјето 12 „Безбедност на
храна, ветеринарна и фотосанитарна политика“ од Националната програма за усвојување
на правото на Европската унија, фуснотата освен на крајот на насловот, согласно член од
оваа одлука може да се примени и на ниво на член.
Означувањето од ставот 1 на овој член се врши на тој начин што по завршната одредба
се става црта под која редоследно се додаваат ознаките „ *1, *2 итн “, а во текстот на
фуснотата се наведува членот од прописот на Европската унија, односно називот на
прописот на Европската унија и CELEX бројот на прописот на Европската унија.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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