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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„
Директни

-Корисници на оваа подмерка се

плаќања

правни лица откупувачи на сливи

за отку-

регистрирани за преработка на зем-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

пени сли-

јоделски производи и правни лица

лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,

ви од род

регистрирани за вршење на тргови-

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,

2018 од

ја со земјоделски производи запи-

домашно

шани во Регистарот на откупувачи

произ-

на земјоделски производи кои из-

водство

вршиле откуп на сливи од реколта

1.21.
2820.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе

2018 година од домашно производство врз основа на договор за откуп
УРЕДБА

склучен со земјоделски стопанства

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

согласно член 32 од Законот за зем-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕК-

јоделство и рурален развој.

ТНИ

СРЕД-

-Финансиската поддршка се испла-

СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ

ќа за количините кои се откупени

ПЛАЌАЊА,

КОРИСНИЦИТЕ

НА

во период од 15 август 2018 година

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 ГОДИНА

до 15 септември 2018 година и за
истите исплатата да е извршена нај-

Член 1

доцна до 15 декември 2018 година

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни

по цена не пониска од 5 денари по

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-

килограм.

носи и начинот на директните плаќања за 2018 година

-Висината на директните плаќања

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.21/18,

изнесува 2,00 денари по килограм.
“

29/18, 85/18, 117/18 и 139/18) во член 2 став (2) во табеЧлен 2

лата во подмерката 1.10. алинејата 2 се менува и гласи:
„-Висината на директните плаќања изнесува 3,00
денари по килограм, освен за земјоделски стопанства
кои произвеле сливи за потребите на сопствениот пре-

Во членот 4 во точката 3 зборовите: „ 1.7., 1.10. и
1.20.“ се заменуваат со зборовите: „1.7., 1.10., 1.20. и
1.21.“ .

работувачки капацитет запишани во Регистарот на от-

Член 3

купувачи на земјоделски производи и истите се презе-

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

мени во сопствениот преработувачкиот капацитет во

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

период од 15 август до 15 септември 2018 година, за

Македонија“.

кои висината на директните плаќања изнесува 5,00 денари по килограм.“

По подмерката 1.20. се додава нова подмерка 1.21.
која гласи:

Бр. 44-7876/1

Претседател на Владата

14 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

14 август 2018
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2821.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за
тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11,
53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и
39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник
на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13,
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2018 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2822.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државна управа (“Службен весник на Република Македонија”. бр.58/00, 44/02,
82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1)
точка б) и став (2) од Законот за извршување (“Службен весник на Република Македонија” бр.72/16 и
142/16), Министерството за правда донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ
На извршителот БИЉАНА МАРТИНОВСКА од
Скопје, именувана за подрачјето на Основниот суд
Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2, и ПРЕСТАНУВА
должноста извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18, 62/18, 100/18, 127/18 и
139/18) во делот II во табелата по подмерката 1.20. се
додава нова подмерка 1.21. која гласи:
„

1.21.

Со Решение на Министерот за правда бр.08-1740/1
од 9.5.2006 година лицето Биљана Мартиновска е именувана за извршител на подрачјето на Основниот суд
Извршителот Биљана Мартиновска родена на ден

“
II
Во делот XV во табелата по подмерката 1.20 се додава нова подмерка 1.21 која гласи:
„

2.7.1954 година, на ден 2.7.2018 година навршува 64
години возраст, поради што ги исполнува условите за
престанок на должноста извршител.
Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот

Мај 2019
“

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр. 44- 7875/1
14 август 2018 година
Скопје

Образложение

Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2.

Директни плаќања за откупени сливи од род
2018 од домашно производство

1.21.

Решението влегува во сила на ден 2.7.2018 година.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена
од денот на приемот на решението.
Бр.09-3536/1
28 јуни 2018 година

Министер за правда,

Скопје

д-р Рената Дескоска, с.р.
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