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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006,
84/2008 и 67/10), во членот 26 ставот 2 се менува и гласи:
„По барање на лицата кои сакаат да склучат брак,
бракот може да се склучи и надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, со
одобрение на директорот на Управата.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои
гласат:
„Во случаите од ставoт 2 на овој член кога бракот
се склучува надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, целокупните трошоци за склучување на брак паѓаат на товар на подносителот на барањето.
По исклучок од ставoт 3 на овој член лицата кои
сакaат да склучат брак надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, можат
да бидат ослободени од плаќање, со одобрение на директорот на Управата доколку за тоа постојат оправдани причини.
За начинот и висината на трошоците за склучување
на брак од ставoвитe 3 и 4 на овој член, подзаконскиот
акт ќе го пропише министерот за труд и социјална политика во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE
Neni 1
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006,
84/2008 dhe 67/10), në nenin 26 paragrafi 2 ndryshohet si
vijon:
"Me kerkesen e personave që duan të lidhin martese,
martesa mund të lidhet edhe jashte lokaleve zyrtare të Drejtorise për Mbajtjen e Librave të Amzes, me lejen e drejtorit
të Drejtorise."
Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafe të rinj 3, 4 dhe 5,
si vijojne:
"Në rastet nga paragrafi 2 të ketij neni kur martesa lidhet jashte lokaleve zyrtare të Drejtorise për Mbajtjen e Librave të Amzes, shpenzimet e pergjithshme për lidhjen e
marteses bien në ngarkim të parashtruesit të kerkeses.
Me perjashtim nga paragrafi 3 të ketij neni, personat që
duan të lidhin martese jashte lokaleve zyrtare të Drejtorise
për Mbajtjen e Librave të Amzes, mund të lirohen nga pagesa, me lejen e drejtorit të Drejtorise nese për kete ekzistojne shkaqe të arsyeshme.
Për menyren dhe lartesine e shpenzimeve për lidhjen e
marteses nga paragrafet 3 dhe 4 të ketij neni, aktin nenligjor
do ta percaktoje ministri i Punes dhe Politikes Sociale në afat
prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
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3286.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за технолошки индустриски развојни зони,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2010 година.
Бр. 07-4879/1
1 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Член 1
Во Законот за технолошки индустриски развојни
зони (“Службен весник на Република Македонија” брoj
14/2007, 103/2008, 130/2008 и 139/2009), во членот 4
став (1) точка 7 зборовите: “решение за работа” се заменуваат со зборовите: “решение за започнување со работа”.
Член 2
Во членот 4-а став (9) зборовите: “ставот (1) на“ се
бришат.
Во ставовите (11) и (12) во воведната и втората реченица по зборот “инвестиции” се додаваат зборовите:
“и промоција на извозот”.
Член 3
Во членот 5 став (1) точка 1 зборовите: “решението
за работа” се заменуваат со зборовите: “решението за
започнување со работа”.
Член 4
Во членoт 8 став (1) точката 1 се менува и гласи:
“Корисникот на зоната е ослободен од плаќање на
надоместок за уредување на градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното земјиште.“
Точката 2 се брише.
Точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3.
Во точката 4 која станува точка 3 по зборовите:
“точката“ бројот “4“ се заменува со бројот “3“, а по
зборовите: “Агенција за странски инвестиции“ се додаваат зборовите: “и промоција на извозот”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Основачот на зоната е ослободен од плаќање на
надоместок за уредување на градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното земјиште.“

