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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1346.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН
РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јуни 2017 година.
Бр. 08-1694/1
14 јуни 2017 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија“ број 11/16), во членот 1 став 1 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година“ се додаваат зборовите: „и
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2016 година“
се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2017 година“.
Во ставот 2 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година“ се
додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален
развој за 2016 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2017 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE
ZHVILLIM RURAL
Neni 1
Në Ligjin për plotësimin e Ligjit për bujqësi dhe
zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 11/16), në nenin 1 paragrafi 1 pas
fjalëve: “Programi për mbështetje financiare në bujqësi për
vitin 2016” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje
financiare në bujqësi për vitin 2017”, e pas fjalëve:
“Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për
vitin 2016” shtohen fjalët: “dhe Programi për mbështetje
financiare të zhvillimit rural për vitin 2017”.

Në paragrafin 2 pas fjalëve: “Programi për mbështetje
financiare në bujqësi për vitin 2016” shtohen fjalët: “dhe
Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2017”,
e pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare të zhvillimit
rural për vitin 2016” shtohen fjalët: “dhe Programi për
mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2017”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1347.
Со цел имплементација на одредбите на член 1 од
Спогодбата меѓу Владата на Република Mакедонија и
Владата на Република Албанија за воспоставување на
меѓународна езерска патничка линија Охрид – Поградец, склучена во Охрид на 25 септември 1999 година.
Врз основа на член 35 став 1 алинеја 3 и 5 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10, 41/14, 148/15 и 55/16)
Министерот за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии –
Царинска управа на Република Македонија и утврдената согласност на Министерството за внатрешни работи
на Република Албанија, како надлежен орган на соседната држава, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН
I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин
„Свети Наум“ со цел спроведување на активности што
произлегуваат од ратификуван меѓународен договор за
преминување на државната граница по воден пат и
престој на територијата на Република Македонија и Република Албанија.
II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин
Привремениот граничен премин е лоциран на пристаништето во местото викано Свети Наум - Општина
Охрид на заедничката граница помеѓу Република Македонија и Република Албанија.
III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин
Привремениот граничен премин се утврдува да работи од 15 јуни 2017 година до 15 oктомври 2017 година со работно време од 09 до 20 часот.
IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин
Лицата кои во периодот од дел III на ова решение
имаат намера да ја преминат државната граница преку
овој привремен граничен премин со себе можат да носат
само предмети наменети исклучиво за лична употреба.
Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.
V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА
Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши од страна на лица кои
се наоѓаат на списокот со податоците за членовите на
екипажот и патниците кои се наоѓаат на пловниот објект за крстaрење.
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VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА
За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин потребно е лицето да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош)
издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган со кој може да се утврди неговиот идентитет, како и да ги исполнува општите и посебните услови предвидени со закон за влез и излез од територијата на Република Македонија.
VII. ТРОШОЦИ
Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.
VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување и ќе биде објавено во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.02-037360/17-0001
8 јуни 2017 година
Скопје

Бр. 22.5-38233/1
8 јуни 2017 година
Скопје

Министерство за финансии
Царинска управа,
Директор,
Наташа Радеска-Крстевска, с.р.

Министерство
за внатрешни работи,
Министер,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1348.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за
правда на ден 8.6.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Данка Василева од Струмица, со
службено седиште за подрачјето на Основниот суд во
Струмица и престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 3.7.2017 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 09-2735/1
од 12.7.2010 година, врз основа на дваесет и седмиот
конкурс лицето Данка Василева е именувана за нотар
на подрачјето на Основниот суд во Струмица. Нотарот
Данка Василева од Струмица родена на 3.7.1953 година, на ден 3.7.2017 година, навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок
на службата на нотарот.
Согласно со наведеното а врз основа на член 18
став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16
и 142/16), Министерството за правда одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-1936/1
8 јуни 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Салији, с.р.

1349.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за
правда на ден 8.6.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Миле Андоновски од Кратово, со
службено седиште за подрачјето на Основниот суд во
Кратово му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 30.7.2017 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 04-1163/1 од
23.4.1998 година, врз основа на вториот конкурс лицето
Миле Андоновски е именуван за нотар на подрачјето на
Основниот суд во Кратово. Нотарот Миле Андоновски од
Кратово роден на 30.7.1953 година, на ден 30.7.2017 година, навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно со наведеното а врз основа на член 18
став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16
и 142/16), Министерството за правда одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-1937/1
8 јуни 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Салији, с.р.
__________

1350.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за
правда на ден 12.6.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Прилеп му престанува службата на нотар поради навршени
64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 10.8.2017 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 04-3549/1 од
27.7.1999 година, врз основа на четвртиот конкурс лицето
Дано Рошкоски е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Прилеп. Нотарот Дано Рошкоски од Прилеп роден на 10.8.1953 година, на ден 10.8.2017 година,
навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно со наведеното а врз основа на член 18
став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16
и 142/16), Министерството за правда одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-1987/1
12 јуни 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Салији, с.р.
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1351.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за
правда на ден 12.6.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Благој Кичев од Кавадарци, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Кавадарци му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 13.7.2017 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 04-2731/1
од 12.7.2010 година, врз основа на дваесет и седмиот
конкурс лицето Благој Кичев е именуван за нотар на
подрачјето на Основниот суд во Кавадарци. Нотарот
Благој Кичев од Кавадарци роден на 13.7.1953 година,
на ден 13.7.2017 година, навршува 64 години возраст,
поради што ги исполнува условите за престанок на
службата на нотарот.
Согласно со наведеното а врз основа на член 18
став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16
и 142/16), Министерството за правда одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-1988/1
12 јуни 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Салији, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1352.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), и член 10,
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ
Скопје, на ден 13.6.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08-184/13 од 6.9.2013 година, на Друштвото за
производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, се
продолжува до 4.9.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-184/13
13 јуни 2017 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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Димитар Петров, с.р.
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