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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1773.
Со цел олеснување на преминувањето на државната
граница од страна на жителите од пограничната зона
на општина Крива Паланка во Република Македонија и
жителите на пограничната зона на општина Босилеград
во Република Србија, кои имаат основана причина за
често преминување на државната граница и престој во
пограничната зона,
Врз основа на член 35 став 1 алинеја 5 од Законот
за гранична контрола („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 171/10),
Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и
утврдена согласност на Министерството за внатрешни
работи на Република Србија како надлежен орган на
соседната држава донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН
I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин
„Голема Црцорија - Голеш“ за жителите од пограничната зона на општина Крива Паланка во Република Македонија и жителите на пограничната зона на општина
Босилеград во Република Србија, кои имаат основана
причина за често преминување на државната граница и
престој во пограничната зона.
II. ТЕРИТОРИЈА НА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА
Пограничната зона од делот I на ова решение опфаќа територија на Република Македонија и Република
Србија во длабочина до 30 км од државната граница и
ги опфаќа градовите, селата и населените места утврдени во Прилог број 1 и Прилог број 2, кои се составен
дел на ова решение.
III. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот
граничен премин
Привремениот граничен премин е лоциран на место
викано „Бара“ КП бр. 4620 и 4621, област „Голема Црцорија“ атар на „Слатинска маала“, општина Крива Паланка на територијата на Република Македонија.
IV. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот
граничен премин
Работното време на привремениот граничен премин
се утврдува од 07 до 19 часот, секој ден во неделата.
V. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот
граничен премин
Жителите на пограничната зона кои 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 и други давачки на државата.
VI. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ
НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА
Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши:
- непосредно од страна на физичко лице, односно
пешки или
- со користење на патнички автомобил, мопед или
велосипед.
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VII. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ
НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА
За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:
- да има основана причина за често преминување на
државната граница и престој во пограничната зона, како што се социјална, образовна, семејна или друга причина;
- да поседува лична карта или дозвола за преминување на државната граница на овој привремен граничен премин;
- до поднесувањето на барањето за издавање дозвола за преминување на државната граница на привремениот граничен премин да има пријавено живеалиште
во пограничната зона и законски и постојано да живее
во неа во траење од најмалку една година.
Дозволата од став 1 алинеја 2 на овој дел ја издава
Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија за своите државјани, односно Министерството за внатрешни работи на Република Србија за државјаните на Република Србија.
Дозволата од став 1 алинеја 2 на овој дел преставува документ, што на жителите на пограничната зона им
овозможува преминување на копнената граница и
престој во пограничната зона на соседната држава.
Дозволата за преминување на државната граница на
привремениот граничен премин содржи:
1. Име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, место на живеалиште и фотографија од барателот, во боја, не постара од 6 месеци,
2. Назив на органот кој ја издал, датум на издавање
и важност;
3. Пограничната зона во која што може да се движи
и престојува;
4. Број на документот врз основа на кој е утврден
идентитетот на барателот и
5. Предупредување дека имателот на дозволата може да се движи и престојува само во пограничната зона
и дека секоја злоупотреба се казнува.
При преминување на државната граница на привремениот граничен премин лицето е должно да даде за
гранични проверки еден од документите од став 1
алинја 2 на овој дел.
VIII. ТРОШОЦИ
Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија.
IX. Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 121-28901/1
11 април 2011 година
Скопје
Согласен:
за Министерство за финансии
Царинска управа
Директор,
Ванчо Каргов, с.р.

за Министерство за внатрешни
работи
Министер за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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Прилог бр. 1
Пограничната зона од делот II на Решението, на
територија на Република Македонија ги опфаќа
следните градови, села и населени места:
1. Крива Паланка
2. Баштеово
3. Борово
4. Б’с
5. Варовиште
6. Габар
7. Голема Црцорија
8. Мала Црцорија
9. Градец
10. Длабочица
11. Добровница
12. Дренак
13. Дрење
14. Дурачка река
15. Жидилово
16. Киселица
17. Конопница
18. Костур
19. Кошари
20. Кркља
21. Крстов дол
22. Лозаново
23. Луке
24. Мартиница
25. Метежево
26. Мождивњак
27. Нерав
28. Огут
29. Осиче
30. Подржикоњ
31. Станци
32. Тлминци
33. Трново
34. Узем
35. Псача
36. Петралица
37. Гиновце
38. Милутинце
39. Ранковце
40. Љубинце
41. Радибуш
42. Криви камен
43. Герман
44. П,клиште
45. Станча
46. Гулинце
47. Отошница
48. Вржогрнци
49. Ветуница
50. Опила
51. Одрено

9. Мусуљ
10. Бистар
11. Бранковци
12. Рикачево
13. Горња Љубата
14. Бресница
15. Горња Ржања
16. Ресен
17. Дукат
18. Црноштица
19. Доња Ржања
20. Гложје
21. Буцаљево
22. Доња Лисина
23. Горња Лисина
24. Паралово
25. Жеравино
26. Караманица
27. Голеш
28. Назарица
29. Јарешник
30. Рајчиловци
31. Горње Тламино
32. Доње Тламино
33. Доња Љубата
34. Груинци
35. Доганица
36. Рибарци
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1774.
Врз основа на член 90 став (3)од законот за Земјоделство и рурален развој (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА
ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА
НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА(∗)
I ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.
Прилог бр. 2

Пограничната зона од делот II на Решението, на
територија на Република Србија ги опфаќа следните
градови, села и населени места:
1. Милевци
2. Извор
3. Белут
4. Радичевци
5. Млекоминци
6. Плоча
7. Зли – дол
8. Барје
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II ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
ЗА РЕСТРУКТУИРАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ
Член 2
За обновување на лозови насади потребно е:
- реконструкција на лозови насади постари од 20
години на постојните површини без нивно зголемување или замена на вински сорти од несоодветна сорта

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК )
бр.1698/2005 на Советот од 20 Септември 2005 за подршка на руралниот развој од страна на Европскиот фонд за земјоделство и
рурален развој (EAFRD), CELEX бр. 32005R1698.
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или хибрид со препорачана сорта согласно Правилникот за класификација на вински сорти грозје (Службен
весник на Република Македонија бр. 6/07);
- лозовите насади да бидат во сопственост или под
закуп на барателот и истите да бидат лоцирани во винските региони согласно Правилникот за означување на
географските области погодни за производство на вина
со географски назив (Службен весник на Република
Македонија бр. 48/11);
- реконструкција на постоечкиот систем за наводнување за реновираните лозови насади преку заменување
на постоечките неефикасни канали за дистрибуција на
вода со нови штедливи технологии (каде инвестициите
во системот за наводнување без замена за стар систем
се сметаат како приватна инвестиција);
- доказ за право на користење на земјоделско земјиште под закуп за период од најмалку 10 години;
- вкупната инвестиција за опремата во приоритетниот сектор за реконструкција на повеке годишни лозови насади треба да е до 35% од вкупните инвестиции
предвидени во проектот и
- барателот чиј проект се однесува на набавка на
опрема за обработка на лозовите насади треба да биде
наменета само за периодот на вегетација.
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Член 5
За изградба и реконструкција на постојните стакленици потребно е:
- да има техничка документација за градба или реконструкција на постоечки стакленици;
- реконструкција на постоечкиот систем за наводнување на стакленици преку заменување на постоечките
неефикасни канали за дистрибуција на вода со нови
штедливи технологии (каде инвестициите во системот
за наводнување без замена за стар систем се сметаат
како приватна инвестиција);
- доказ за право на закуп на стакленик за период на
користење од најмалку 10 години;
- доказ за постигнување на еколошки стандарди во
смисла на третман на отпадни води во стакленици;
- вкупната инвестиција за опремата во приоритетниот сектор треба да е до 25% од вкупните инвестиции
предвидени во проектот и
- за набавка на опрема за приоритетниот сектор,
опремата треба да биде исклучиво наменета само за
производствените активности во стакленикот.

Член 3
За обновување на овоштарници потребно е:
- реконструкција на овоштарници постари од 20 години на постојните површини или замена на овошките
од несоодветни сорти или хибриди според листата на
сорти овошје со прифатливи за засадување;
- реконструкција на системот за наводнување кај
обновени овоштарници преку заменување на постоечките неефикасни канали за дистрибуција на вода со нови штедливи технологии (каде инвестициите во системот за наводнување без замена за стар систем се сметаат како приватна инвестиција);
- доказ за право на користење на земјоделско земјиште под закуп за период од најмалку 10 години;
- вкупната инвестиција за опремата во приоритетниот сектор за реконструкција на овоштарници треба
да е до 35% од вкупните инвестиции предвидени во
проектот и
- барателот чиј проект се однесува на инвестиции
само за набавка на опрема за обработка на овоштарниците треба да биде исклучиво наменета само за периодот на вегетација.

Член 6
За изградба и реконструкција на објекти за постбербени активности на постојните фиксни оранжерии и
стакленици потребно е:
- објектите за пост-бербени активности треба да бидат во врска со инвестициите за подобрување на постоечките оранжерии и стакленици, освен тунелски оранжерии;
- да има техничка документација за градба или реконструкција на објектите за пост-бербени активности;
- доказ за инвестициите во изградба и реконструкција на објект за сортирање, калибрирање, пакување и
складирање на свеж зеленчук дека е согласно вкупната
големина на капацитетот на постоечката фиксна оранжерија или стакленикот за кој се инвестира;
- доказ за инвестиции во неопходна опрема за сортирање, калибрирање, пакување и складирање на свеж
зеленчук дека се согласно вкупната големина на капацитетот на постоечката фиксна оранжерија или стакленикот за кој се инвестира;
- доказ за право на закуп на фиксна оранжерија или
стакленик за период на користење од најмалку 10 години и
- доказ за постигнување на еколошки стандарди во
смисла на третман на отпадни води во објектите за
пост-бербени активности.

Член 4
За изградба и реконструкција на фиксни оранжерии
со исклучок на тунелски пластеници потребно е:
- изградба на нови или реконструкција на постоечки фиксни оранжерии од лесни метални конструкции
од пластични панели или фолии со трајност на истите
од најмалку пет години;
- реконструкција на постоечкиот систем за наводнување за фиксни оранжерии од лесна метална конструкција и пластичен панел или фолија преку заменување
на постоечките неефикасни канали за дистрибуција на
вода со нови штедливи технологии (каде инвестициите
во систем за наводнување без замена за стар систем се
сметаат како приватна инвестиција);
- вкупната инвестиција за опремата во приоритетниот сектор треба да е до 25% од вкупните инвестиции
предвидени во проектот и
- барателот чиј проект се однесува на инвестиции
само за набавка на опрема за приоритетниот сектор,
опремата треба да биде исклучиво наменета само за
усовршување и модернизација на функционирањето на
земјоделското стопанство за производствените активности во фиксните оранжерии.

Член 7
За изградба и реконструкција на објектите на млечна фарма за одгледување на говеда, овци и кози во периодот на лактација потребно е:
- да има техничка документација за градба или реконструкција на објектите на млечна фарма за одгледување на говеда, овци и кози во периодот на лактација;
- доказ за придржување на добросостојба на животните каде за млечни крави треба да се обезбеди најмалку 5м2 по млечна крава без боксови за одмор, а за овци
и кози во лактација најмалку 1,4 м2 по грло без боксови за одмор;
- доказ дека со инвестицијата ќе се обезбедат простории за одмор на стадото, простории за вештачко
осеменување, простории за молзење, простории за чување на млекото опремени со филтри за млеко и опрема за ладење и чување на млекото;
- доказ за инвестиции кои се дадени за арско ѓубриво и чување на ѓубривото;
- вкупната инвестиција за специјализирана опрема
за молзење и ладење наменета за подобрување на хигиената на млекото во приоритетниот сектор треба да е
до 35% од вкупните инвестиции предвидени во проектот;
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- доказ дека инвестицијата во реконструкција во објектите на фарма во делот за чување на добиточна храна треба да биде поткрепен со инвестиции за арско ѓубриво и чување на арското ѓубриво;
- доказ за право на користење (под закуп) на објект
за одгледување на млечни крави, кози и овци за период
на користење од најмалку 10 години;
- вкупната инвестиција за опрема која е поврзана со
реконструкција на објекти за чување на добиточна храна или специјализирана технолошка опрема за производство на мешана храна треба да е до 45% од вкупните инвестиции предвидени во проектот;
- доказ дека специјализираната опрема за молзење,
лактофризери, мобилни агрегати за молзење, опремата
за ладење (вклучително софтвер) и молзење, инсталации за хранење и напојување (вклучително софтвер) се
во согласност со големината на вкупниот капацитет на
земјоделското стопанство и се придржува до европските стандарди за производство на сурово млеко;
- доказ дека прифатливите инвестиции под 200.000
евра не се предуслов за достигнување на стандардите
кој го регулираат бројот на плочести и соматски клетки
во млекото и
- доказ дека прифатливите инвестиции над 200.000
евра, а под 400.000 евра се предуслов за достигнување
на стандардите кој го регулираат бројот на плочести и
соматски клетки во млекото.
Член 8
За набавка на специјализирана опрема за молзење,
ладење и чување на кравјо, козјо и овчо млеко потребно е:
- доказ дека проектот кој се однесува на инвестиции
само за набавка на специјализирана опрема за молзење,
ладење и чување на млекото е согласно европските
стандарди за производство на сурово млеко;
- доказ дека проектот кој се однесува на инвестиции
само за набавка на специјализирана опрема за молзење,
ладење и чување на млекото истовремено е обезбеден
со инвестиции за арското ѓубриво и за чување на арско
ѓубриво;
- доказ дека прифатливите инвестиции под 200.000
евра не се предуслов за достигнување на стандардите
кој го регулираат бројот на плочести и соматски клетки
во млекото и
- доказ дека прифатливите инвестиции од 200.000
евра до 400.000 евра се предуслов за достигнување на
стандардите кој го регулираат бројот на плочести и соматски клетки во млекото.
Член 9
За изградба или реконструкција на објекти на фарма за одгледување на маторици и нерези за репродукција и свињи за тов потребно е:
- да има техничка документација за градба или реконструкција на објектите на фарма за одгледување на
маторици за тов;
- доказ за придржување на стандардите за добросостојба на животните каде за одгледување на свињи за
репродукција треба да има најмалку 1,3м2 по маторица и нерез, а за одгледување на свињи за тов да има
најмалку 0,65 м2 по грло;
- доказ дека со инвестицијата ќе се обезбедат одделни простории за одмор на стадото, простории за вештачко осеменување и посебни простории за складирање;
- доказ за инвестиции кои се во врска со арско ѓубриво и чување на ѓубривото;
- вкупната инвестиција за специјализирана опрема за реконструкција на објектите на фарма која опфака реконструкција на складиштата за сточна храна
и набавка на специјализирана опрема за производство на мешана храна треба да е до 25% од вкупните
инвестиции и
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- доказ за право на користење под закуп на објект
за одгледување на маторици и нерези за репродукција
и свињи за тов за период на користење од минимум 10
години.
Член 10
За отварање нови живинарски фарми за бројлери и
модернизирање на постојните потребно е:
- да има техничка документација за градба или реконструкција на објектите на фарма за одгледување на
бројлери;
- доказ за придржување на стандардите за добросостојба на животните каде за одгледување на бројлери
треба да има најмалку 30 кг/м2 или 17 бројлери по 1
м2;
- доказ за инвестиции кои се во врска со арско ѓубриво и чување на ѓубривото и
- доказ за право на користење под закуп на објект за
одгледување на бројлери за период на користење од
минимум 10 години.
III ИНВЕСТИЦИИ ВО ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ
ЗА РЕСТРУКТУИРАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ
Член 11
За набавка на опрема за подобрување на квалитетот
на виното потребен е доказ дека проектот е насочен за
до развивање на постојните преработувачки капацитети за подобрување на процесот на финализација на вино или процесот на стабилизација.
Член 12
За градење и реконструкција на објекти за основање на откупни центри за овошје и зеленчук потребно е:
- доказ за склучени договори со фармери за овошје
и зеленчук најмалку за период од една година или во
случај на земјоделски задруги се приложува доказ за
извршена достава до преработувачки претпријатија;
- доказ дека капацитетот на откупниот центар покрива најмалку една третина од потребите за сопствена
суровина за преработка на овошје и зеленчук или минимум годишен капацитет од 500 до 3.000 тони и
- физибилити студија како доказ на спроведливоста
на предложениот бизнис план.
Член 13
За набавка на опрема за подобрување и модернизација на производствени технологии во претпријатијата
за преработка на овошје и зеленчук потребно е:
- доказ за инвестицијата дека е во една производствена линија за конзервирање, пастеризација, замрзнување и сушење на овошје и зеленчук со исклучок на
производствени линии за овошни сокови и џемови и
иновации на производи во смисла на воведување на нови производствени технологии и
- доказ за целосна усогласеност на објектот со стандардите на Европската Унија кога инвестицијата се однесува само на неколку преработувачки операции за
една специјализирана линија за преработка на овошје и
зеленчук.
Член 14
За основање и модернизација на центри за откуп на
млеко потребно е:
- доказ за склучени договори со фармери на млеко
најмалку за период од две години или во случај на земјоделски задруги се приложува доказ за добавување со
преработувачки претпријатија;
- доказ дека капацитетот на откупниот центар покрива 10 до 30% од потребите за суровини на млекарата или најмалку 1.500 литри млеко на ден до најмногу
30.000 литри млеко на ден;
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- физибилити студија како доказ на спроведливоста
на предложениот бизнис план;
- доказ дека прифатливите инвестиции се под
400.000 евра не се предуслов за достигнување на стандардите кој го регулираат бројот на плочести и соматски клетки во млекото и
- доказ дека прифатливите инвестиции над 400.000
евра, ќе се земат како цел што треба да се постигне, а
не како предуслов за достигнување на стандардите кој
го регулираат бројот на плочести и соматски клетки во
млекото.
Член 15
За модернизација и технолошко осовременување на
фабриките за млеко со специјализирано производство
потребно е:
- доказ за инвестицијата дека е во една производствена линија за сирење или ферментирано млеко или
намази со исклучок на производствени линии за млеко
во прав и путер и иновации на производи во смисла на
воведување на нови производствени технологии и
- доказ за целосна усогласеност на објектот со стандардите на Европската Унија кога инвестицијата се однесува само на неколку преработувачки операции за
една специјализирана линија за преработка на млечни
производи.
Член 16
За воспоставување на капацитети за кланици на
живина потребно е:
- доказ дека се исполнети стандардите за добросостојба на животните и птиците;
- доказ за влијание врз животната средина во однос
на управување со отпадни води и друг отпад и
- доказ дека капацитетот за колење на живина изнесува најмалку 10.000 до најмногу 30.000 бројлери на ден.
Член 17
За модернизација и технолошко осовременување на
постојните линии на кланици за говеда, свињи и живина потребно е:
- доказ дека се исполнети стандардите за добросостојба на животните и птиците и
- доказ за влијание врз животната средина во однос
на управување со отпадни води и друг отпад.
Член 18
За намалување на негативното влијание врз животната средина во погоните за преработка на месо и кланиците потребно е:
- доказ за влијание врз животната средина во однос
на управување со отпадни води и друг отпад и
- доказ дека кланицата во проектот за набавка на
опрема за третман и вреднување на органскиот отпад
добиен со колењето има инвестиции за третман на отпадот и водата за целиот објект.
IV ИНВЕСТИЦИИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА
И РАЗВОЈ НА РУРАЛНИ АКТИВНОСТИ
1: Поддршка на микро претпријатија во руралните
средини
Член 19
За воспоставување преработувачки капацитети на
фарма и надвор од фарма потребно е:
-доказ дека барателот поседува за: преработка на
овошје и зеленчук најмалку 0,5 хектари плантажа на
овошје и зеленчук, преработка на млеко најмалку 10
молзни крави, 150 овци или 50 кози во лактација, преработка и продажба на мед најмалку 30 пчелни семејства, преработка на лековити/ароматични билки и зачини најмалку 0,75 хектари и преработка и продажба на
печурки најмалку 30 м2;
-доказ дека барателот има најмалку едногодишен
договор со локалните производители на суровини за
занаетчиски активности и
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-доказ дека со инвестициите преработувачкиот објект на фармата ќе ги постигне минимум хигиенските
стандарди кои треба да се почитуваат од страна на барателите за да можат да извршуваат активност на производство на храна.
Член 20
За воспоставување и модернизација на откупни
центри за печурки и лековити/ароматични билки и зачини како и капацитети за одгледување печурки потребно е:
- доказ дека барателот има формирано земјоделска
задруга;
-доказ дека барателот има дозвола за собирање на
диви печурки, лековити/ароматични билки, зачини и
други видови диви растенија;
- доказ дека барателот е евидентиран во евиденцијата за органско производство и
- решение од Aгенцијата за храна и ветеринарство
за исполнување на ветеринарните, санитарните услови
за безбедност на храна.
Член 21
За воспоставување работилници за активности на
традиционални ракотворби потребно е:
- потврда за регистриран производител за занаетчиска дејност;
- доказ дека барателот е член на здружението на занаетчии ;
-изработка на физибилити студија дека воспоставувањето на работилница ќе обезбеди одржливи дополнителни приходи и дополнително вработување и
- бизнис план за традиционалниот производ.
Член 22
За воспоставување работилници за активности на
традиционални ракотворби потребно е:
- потврда за регистриран производител за занаетчиска дејност;
- доказ дека барателот е член на здружението на занаетчии ;
-изработка на физибилити студија со која ќе се
предвиди дека со воспоставувањето на работилница ќе
обезбедат дополнителни приходи и дополнителни вработувања и
- бизнис план за традиционалниот производ.
2: Поддршка за активности на рурален туризам
Член 23
За обновување на куќи на фарма за активности на
рурален туризам дополнети со капацитети за рекреација потребно е:
- доказ за винарски визби дека производствениот
капацитет на барателот е од 0,5 ха до 15 ха лозов насад
и потврда за регистриран производител на вино во регистарот за производители на вино;
- доказ за реконструкција на куќа на производител
на грозје дека објектот е лоциран во рамките на парцелата каде што е лоциран лозовиот насад и барателот
треба да поседува најмалку 0,5 ха а најмногу 15 ха лозов насад;
- доказ дека инвестициите за реконструкција на винарски визби и куќи на фарма на лозови насади ке биде
надополнета со пунктови, дегустациона сала за вино со
максимален капацитет до 30 лица и дека реконструкцијата на винарската визба ќе учествува до 25% од вкупната предвидена инвестиција;
- доказ дека со инвестицијата ке се постигне најмногу 10 соби со 20 кревети, а угостителскиот капацитет
ќе опслужува најмногу 50 гости;
- доказ дека проектот е согласно деталниот урбанистички план на општината;
- доказ дека инвестицијата ќе ги достигне стандардите за рурално сместување ЕUROGITES- 2005;
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- одобрение за градба и
- доказ дека објектите за рекреација се во состав на
капацитетите за рурално сместување.
Член 24
За градење угостителски простории, сместување на
отворено (кампови) и капацитети за рекреација потребно е:
- доказ дека инвестицијата ке биде со традиционален стил на селото и дека ке се користат материјали од
постојните или околните традиционални објекти;
- градежен проект од овластен архитект;
- доказ дека проектот е согласно деталниот урбанистички план на општината;
- доказ дека давателот на услуги е регистриран за
приоритетната дејност на давател на услуги за рурално
сместување;
- доказ дека инвестицијата за капацитети за рекреација се во составот на капацитетот за рурално сместување;
- доказ за поседување на дозвола за аква култура
доколку во состав на објектот за рурално сместување
постои рибник и
- позитивно мислење за влијанието врз животната
средина.
Член 25
За обновување на стари традиционални објекти на
фарма (амбари, мелници, воденици, винарски визби и
стари објекти на село ) кои се од интерес за активности
за рурален туризам надополнети со капацитети за рекреација потребно е:
-бизнис план за инвестицијата;
- доказ дека објектот не е заштитено културно наследство;
- градежен проект од овластен архитект;
- доказ дека проектот е согласно деталниот урбанистички план на општината;
- доказ дека инвестицијата ќе постигне најмногу 10
соби со 20 кревети;
- доказ дека инвестицијата ќе постигне ниво на конфор и квалитет на понудените услуги според
EUROGITES-2005;
- доказ дека барателот е регистриран за претежна
дејност на давател на услуга за рурално сместување и
- доказ дека инвестицијата за капацитети за рекреација се во составот и го надополнуваат капацитетот за
рурално сместување.
V ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ
Член 26
За да се прифатат трошоците за инвестиции во
земјоделски стопанства за реструктуирање и усовршување потребно е:
- изградба на нови објекти и инсталации;
- реконструкција на објекти и инсталации;
-набавка на нова механизација и опрема вклучително и компјутерски софтвер и компјутерска опрема;
- купување или закуп на нова механизација;
- специјализирана опрема за овоштарници, лозови
насади и градинарство наменети за заштита на растенијата (прскалки, атомизери и напрашувачи), опрема за
растурање на ѓубриво (вклучително и опрема за арско
ѓубре), опрема за одгледување на култури во периодот
на вегетација (мулчери, косилки и чистачи на плевел) и
мрежи за заштита од град;
- нова механизација и опрема која потекнува од
земја членка, земја кандидат и потенцијална земја кандидат, земја која користи средства од Европскиот инструмент за соседство и партнерство и други земји каде реципроцитетниот приод до надворешната помош е
утврден од Комисијата на Европската Унија;
- набавка на повеќегодишни култури (овошки и
лозници);
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- надомест за извршени услуги од архитекти, инжинери, консултантски услуги, студии за изводливост,
стекнување на патентни права и лиценци и
- вршење на градежни работи и поставување на
опрема и инсталации.
Член 27
За да се прифатат трошоците за инвестиции во преработувачка индустрија и продажба на земјоделски и рибни
производи за реструктуирање и усовршување потребно е:
- изградба на нови објекти и инсталации ;
- реконструкција на објекти и инсталации;
- набавка на нова механизација и опрема вклучително и компјутерски софтвер и компјутерска опрема;
- нова механизација и опрема која потекнува од
земја членка, земја кандидат и потенцијална земја кандидат, земја која користи средства од Европскиот инструмент за соседство и партнерство и други земји каде реципроцитетниот приод до надворешната помош е
утврден од Комисијата на Европската Унија;
- надомест за извршени услуги од архитекти, инжинери, консултантски услуги, студии за изводливост,
стекнување на патентни права и лиценци и
- градежни работи и поставување на опрема и инсталации.
Член 28
За да се прифатат трошоците за инвестиции за диверзификација и развој на рурални активности потребно е:
- изградба на нови објекти и инсталации ;
- реконструкција на објекти и инсталации;
- купување или закуп на нова механизација и опрема вклучително и компјутерски софтвер и компјутерска опрема:
- договор со кој набавката на нова механизација и
опрема со лизинг треба да обезбеди целосно префрлање на сопственоста на оној кој зема под лизинг на крајот на инвестицијата;
- нова механизација и опрема која потекнува од
земја членка, земја кандидат и потенцијална земја кандидат, земја која користи средства од Европскиот инструмент за соседство и партнерство и други земји каде реципроцитетниот приод до надворешната помош е
утврден од Комисијата;
- надомест за извршени услуги од архитекти, инжинери, консултантски услуги, студии за изводливост,
стекнување на патентни права и лиценци и
- градежни работи и поставување на опрема и инсталации.
VI ВИСИНА НА ПОДДРШКА ЗА ПРИФАТЛИВИ
ТРОШОЦИ
Член 29
Висината на поддршката за прифатливи трошоци
за инвестиции во земјоделски стопанства за реструктуирање и усовршување изнесува:
- најмалите трошоци по корисник не треба да бидат
помалку од 5.000 евра во денарска противвредност на
денот на исплата на одобрените средства за ко-финансирање;
- најголемите прифатливи трошоци по корисник
треба да бидат до 200.000 евра во денарска противвредност на денот на исплата на одобрените средства за кофинансирање;
- во исклучителни случаеви кога вредноста на инвестициите е до 400.000 евра во денарска противвредност
на денот на исплата на одобрените средства за ко-финансирање, доколку инвестицијата е целосно во согласност со стандардите на Европската Унија;
- за подготовка на бизнис планот и инвестицискиот
проект до 5% од инвестициската вредност на проектот и
- за изработка на технички проект за градежни работи, општи трошоци за инжињери, консултантски услуги, правни услуги, физибилити студии на изводливост и подготовка за имплементација на проектот до
12% од инвестициската вредност на проектот.
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Максималниот обем на прифатливи трошоци по
мерката од став 1 од овој член треба да е до 43% од
вкупниот одобрен износ за ко-финансирање, од кој за:
- лозови насади не повеќе од 10,5% од износот
утврден со став 1 од овој член;
- овоштарници до 9,5%;
- зеленчук до 16%;
- производство на млеко до 39% и
- производство на месо до 25%.
Член 30
Висината на поддршка за прифатливи трошоци за
инвестиции во преработувачка индустрија и продажба
на земјоделски и рибни производи за реструктуирање и
усовршување изнесува :
- најмалите прифатливи трошоци по корисник не
треба да бидат помалку од 15.000 евра во денарска противвредност на денот на исплата на одобрените средства за ко-финансирање;
- најголемите прифатливи трошоци по корисник
треба да бидат до 400.000 евра во денарска противвредност на денот на исплата на одобрените средства за кофинансирање;
- во исклучителни случаеви кога вредноста на инвестициите е до 800.000 евра во денарска противвредност
на денот на исплата на одобрените средства за ко-финансирање, доколку инвестицијата е целосно во согласност со стандардите на Европската Унија;
- инвестициите кои ја надминуваат вредноста на инвестицијата од 800.000 евра но не повеќе од 3.000.000
евра во денарска противвредност на денот на исплата
на одобрените сретства за ко-финансирање, се наменети за воспоставување на нови кланици за живина кои
се во целосна усогласеност со стандардите на Европската Унија;
- за подготовка на бизнис планот и инвестицискиот
проект до 5% од инвестициската вредност на проектот и
- за изработка на технички проект за градежни работи, општи трошоци за инжињери, консултантски услуги, правни услуги, физибилити студии на изводливост и подготовка за инплементација на проектот до
12% од инвестициската вредност на проектот.
Максималниот обем на прифатливи трошоци по
мерката од став 1 од овој член не треба да надмине
35% од вкупниот одобрен износ за ко-финансирање, од
кој за:
- производство на вино од 3% од износот утврден
со став 1 од овој член;
- преработка на овошје и зеленчук до 11%;
- преработка на млеко и млечни производи до 20% и
- преработка на месо и месни производи до 66%.
Член 31
Висината на поддршка за прифатливи трошоци за
инвестиции за диверзификација и развој на рурални
активности се :
- најмалите прифатливи трошоци по корисник не
треба да бидат помалку од 5.000 евра во денарска противвредност на денот на исплата на одобрените сретства за ко-финансирање;
- најголемите прифатливи трошоци по корисник не
треба да бидат над 200.000 евра во денарска противвредност на денот на исплата на одобрените сретства
за ко-финансирање;
- за подготовка на бизнис планот и инвестицискиот
проект до 5% од инвестициската вредност на проектот и
- за изработка на технички проект за градежни работи, општи трошоци за инжињери, консултантски услуги, правни услуги, физибилити студии на изводливост и подготовка за инплементација на проектот до
12% од инвестициската вредност на проектот.
Максималниот обем на прифатливи трошоци по
мерката од став 1 од овој член не треба да надмине
18% од вкупниот одобрен износ за ко-финансирање, од
кој за:
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- поддршка за микро претпријатија 53% од износот
утврден со став 1 од овој член и
- поддршка за активности на рурален туризам 47%;
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 32
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 16-2535/8
12 мај 2011 година
Министер,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
__________
1775.
Врз основа на член 109 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ДОДЕЛЕНАТА ДРЖАВНА ПОМОШ
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на податоците, формата, содржината и начинот на водење на
евиденцијата на доделената државна помош во земјоделството и руралниот развој.
Член 2
Евиденцијата на доделената државна помош согласно членовите 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106 и 107 од Законот за земјоделство и рурален развој за секој субјект се води во Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство во книга
за евиденција на доделена државна помош која се состои од евидентни листови во А4 формат.
Формата и содржината на книгата за евиденција на
доделена државна помош е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Во евидентниот лист од член 2 став 1 на овој правилник се внесуваат следните податоци:
- реден број на субјектот;
- име и презиме или назив;
- адреса или седиште;
- ИДБР-Идентификациски број на земјоделското
стопанство или ЕМБГ-Единствен матичен број на граѓанинот или ЕДБ-Единствен даночен број или ЕМБЕдинствен матичен број од Централен Регистар на Република Македонија;
- година на евидентирање;
- вид на доделена државна помош во земјоделство и
рурален развој;
- вкупен износ на доделена помош во земјоделство
и рурален развој во денари;
- доделена неповратна финансиска помош од други
државни органи и единици на локалната самоуправа со
податоци за видот на помошта и износот и
- вкупен износ на доделена помош во денари.
Член 4
Книгата за евиденција од член 2 на овој правилник
се води во писмена форма и компјутерски.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-4184/3
13 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1776.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10 и 47/11), министерот за животна средина и просторно планирање во
согласност со министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ СТРУЧНИ РАБОТИ, ВО ПОГЛЕД НА
ОПРЕМАТА, УРЕДИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И СООДВЕТНИТЕ ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВААТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА МОНИТОРИНГ
НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ
Член 1
Со овој правилник се пропишувaат поблиските услови за вршење на определени видови стручни работи, во
поглед на опремата, уредите, инструментите и соодветните деловни простории кои треба да ги исполнуваат
субјектите кои вршат определени стручни работи за мониторинг на квалитетот на амбиентиот воздух.
Член 2
Под определени стручни работи за мониторинг на квалитет на амбиентниот воздух се подразбира мерење
на квалитетот на амбиентниот воздух.
За опремата, уредите и инструментите за мерење и земање примероци за мониторинг на квалитетот на амбиентиот воздух, се применуваат стандардите дадени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник. Доколку субјектите поседуваат друг тип на уреди, опрема и инструменти за мерење и земање примероци кои не
се наведени во прилогот, треба да поседуваат доказ за демонстрација на еквивалентност на добиените податоци со податоците добиени со употреба на уредите, опремата и инструментите за мерење и земање примероци
кои се наведени во прилогот на овој правилник.
За деловните простории за вршење на мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, се применува
стандардот МКС ЕN 17025 „Општи барања за компетентност на лабораториите за тестирање и калибрација
(кој е идентичен со EN 17025).
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,
а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр. 16-499/3
10 мај 2011 година
Скопје

Бр. 07-147/7
18 април 2011 година
Скопје
Министер за животна средина

Министер за здравство,

и просторно планирање,

д-р Бујар Османи, с.р.

д- р Неџати Јакупи, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1777.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), член
68 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и
67/2010) и точка 46 став 4 од Одлуката за управување
со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 163/2008, 66/2009,
144/2009, 157/2009 и 14/2011), гувернерот на Народната банка на Република Македонија ја даде следнава
ОБЈАВА
За периодот од 01.07.2011 година до 31.12.2011 година, банките се должни да ја почитуваат следнава месечна динамика на усогласување на стапката на ликвидност до 180 дена:
- 1/60 од разликата утврдена на 28.02.2009 година
помеѓу минималното ниво и почетниот износ.
Бр. 4662
19 мај 2011 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка
на Република Македонија,
м - р Петар Гошев, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1778.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011),
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или
производство на нафтени деривати („Службен весник
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија, на седницата
одржана на 23.5.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
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Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 74,50
до 76,00
ден/лит
до 64,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
до 55,00
ден/кг
до 40,928

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ),
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 0,080

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 41,240
до 42,534

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 40,118

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 39,564

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 33,394

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050
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Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,390
до 0,390

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,100

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,100

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 17,725
до 17,703

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 10,289
ден/лит
до 3,207

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00,01 часот на 24.05.2011
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-699/1
23 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседател,
Рухи Бакију, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1779.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Бр. 69 - Стр. 15

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Зубовце - Општина Врапчиште.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10от ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Зубовце, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-7180/1
19 мај 2011 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

1780.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на СРМ"
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Идризово - Општина Гази Баба.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Идризово, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ“ бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-7181/1
19 мај 2011 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1781.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02 и
82/08) и член 14, став 1, точка б и став 2 од Законот за
нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 86/08 и 139/09), министерот за правда
на ден 15.4.2011 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ
1. На нотарот Мухамед Прапанику од Дебар му
престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.
2. Решението влегува во сила на ден 10.6.2011 година.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со Решение бр. 04-3542/1 од 27.7.1999 година на
Министерот за правда, лицето Мухамед Прапанику од
Дебар е именуван за нотар за подрачјето на Основниот
суд во Дебар.
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Со наполнување на 64 години живот и 15 години
пензиски стаж, нотарот Мухамед Прапанику, роден на
10.6.1946 година, ги исполнил условите за старосна
пензија согласно со член 17, став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96,
32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05,
101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08 и 81/09).
Согласно горенаведеното, а врз основа на член 14,
став 1, точка б и став 2 од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07,
86/08 и 139/09), Министерот за правда одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Незадоволната странка од ова решение може со тужба да поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова
решение.
Бр. 09-700/3
15 април 2011 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.
__________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1782.
Врз основа на член 173, став 4 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ" бр.
100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010) и Заклучокот на Советот бр.02-1865/4 од 18.05.2011 година, а
согласно Одлуката на Советот за спроведување постапка на организациона и сопственичка трансформација
на постојното јавно претпријатие кое врши радиодифузна дејност - радио на локално ниво "Работна организација Радио Телевизија Кавадарци" бр.02-1300/12
од 29.05.2006 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 10-та седница одржана на
17.05.2011 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) НА ЛОКАЛНО НИВО
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, на подрачјето - Кавадарци со најблиската
околина, за емитување и пренос на радио програмски
сервис на локално ниво, музичко радио од општ формат,
на македонски јазик, на Трговското радиодифузно
друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци.
II. Радио програмскиот сервис од точка I на оваа
Одлука, ќе се емитува и пренесува преку терестријален
предавател на фреквенција 98,5 МХз, на локацијата Кавадарци.
III. Дозволата за вршење радиодифузна дејност на
Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци, му се доделува за временски
период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.
IV. Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци, е должно да отпочне со
вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од
6 (шест) месеци, од денот на издавањето на дозволата
за вршење радиодифузна дејност.
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V. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност,
која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци, ќе бидат содржани податоците утврдени во
член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ" бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
6/2010, 145/2010).
VI. За дозволата за вршење радиодифузна дејност
од точка I од оваа Одлука, не се плаќа годишен надоместок за првата тековна година, која започнува да тече
од датумот на доделувањето на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, односно од 17.05.2011 година.
VII. За користење на радиофренвенциите за радиодифузна и за фиксна служба Трговското радиодифузно
друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци, е
должно да плаќа годишен надоместок согласно Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на
РМ“ бр. 01/06).
VIII. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.
Образложение
Врз основа на член 173, став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.
100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010), Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука за спроведување постапка на организациона и сопственичка
трансформација на јавното претпријатие кое врши радиодифузна дејност - радио на локално ниво "Работна
организација Радио Телевизија Кавадарци" бр.021300/12 од 29.05.2006 година. По спроведувањето на
постапката за трансформација согласно член 173, став
3 од Законот за радиодифузната дејност и поднесената
пријава бр.07-223 од 23.08.2010 година, со доставената
придружна документација до Советот за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.03-440 од
14.02.2011 година, односно по извршените усогласувања согласно дадените укажувања од страна на Советот,
Советот за радиодифузија на Република Македонија
врз основа на член 173, став 4 од Законот за радиодифузната дејност на 10-та седница одржана на
17.05.2011 година, донесе Заклучок бр. 02-1865/4 од
18.05.2011 година, на Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци да му се
издаде дозвола за вршење радиодифузна дејност, на
подрачјето на Кавадарци, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, музичко радио од општ формат, на македонски јазик.
Врз основа на наведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.
Бр. 07-156
19 мај 2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Трговското радиодифузно друштво
РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци, има право во
рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

