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КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 105 став 4 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009 и 
57/2010), член 2 и 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010) и член 2 точка 7 алинеја 11 од Одлуката за основање на постојани работни 
тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2008, 144/2008 и 
147/2008) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 29 јули 2010 година, донесе 

ОДЛУКА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ДОМУВАЊЕ 

1. Со оваа одлуката се определуваат коефициентите за утврдување на платата на претседателот и на членовите на 
Регулаторната комисијата за домување, и тоа: 

- за претседателот 3,0 

- за членовите 2,5 

2. Основицата за пресметување на платата на претседателот и на членовите на Регулаторната комисијата за 
домување се определува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република 
Македонија. 

3. Решение за определување на плата на претседателот и на членовите на Регулаторната комисијата за домување, 
врз основа на коефициентите утврдени во точка 1 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 16 јуни 2010 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 15-2968/12  Претседател 

30 јули 2010 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 

 
Илија Димовски, с.р. 

 


