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(3) Доколку по извршената проценка на квалитетот
на податоците се утврдат неправилности во податоците
од базата на податоци на СИЗП, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство треба да изврши корекција на податоците. По извршената корекција на податоците, Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство на носителот или овластениот член на земјоделското стопанство во печатена
форма му испраќа усогласен “Извештај за идентификација на земјишни парцели“ од член 8 став (3) на овој
правилник.
Член 11
(1) Реалната состојба која ја прикажуваат податоците во базата на податоци на СИЗП се оценува и ажурира врз основа на:
- нови ортофото карти добиени при редовното воздушно снимање на најмалку секои пет години;
- врз основа на изјава од страна на носителот или
овластен член кои треба да го информираат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за секоја настаната промена на референтната парцела во рок од 15 дена од настанување на промената
или најкасно еден ден пред рокот за почеток на кампањата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;
- други помошни просторни податоци како топографски карти и други релевантни катастарски податоци од јавната книга за недвижности и
- резултатите добиени со контрола на самото место
и контрола со далечински методи.
(2) Промената на референтната парцела од став (1)
алинеја 2 на овој член се однесува на:
- површината на референтната парцела;
- употребата на земјиштето;
- корисникот на референтната парцела;
- границите на референтната парцела;
- поништување на референтната парцела и
- поништување на корисникот на референтната парцела.
(3) Доколку резултатите од контролите од став (1)
алинеја 4, на овој член, покажат различна состојба во
однос на податоците во базата на податоци на СИЗП,
истите ќе се усогласат со податоците од контролата.
Член 12
(1) Податоците од базата на податоци се достапни
за носителот или овластениот член заради доставување
на барање за финансиска поддршка, како и на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за автоматска идентификација на барањата со проблеми поврзани со пријавување на поголема површината од површината на референтната парцела и идентификација на двојно пријавени површини и
за контрола на самото место.
(2) Податоци од базата на податоци на СИЗП достапни само за носителите на земјоделско стопанство
се геопросторните податоци од член 6 став (1) и (2) на
овој правилник.

(3) Освен податоците од став (2) на овој член, сите
други податоци се достапни за пошироката јавност во
дигитален формат преку интернет.
Член 13
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 22-7099/6
Министер за земјоделство,
30 ноември 2011 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
________
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3829.
Врз основа на член 227 став 4 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011)
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 15.11.2011 година, донесе
ТАРИФНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од
вредност бр.03-2989/1 од 06.12.2010 година и бр.031629/1 од 01.07.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/2010 и 94/2011), во член
1 во табелата ,,Други приходи’’, се додава нова точка
под реден број 2 ,,Надомест за разгледување и одлучување по поединечно барање за одобрение за издавање
акции поднесено врз основа на Законот за претворање
на побарувањата на Република Македонија по основ на
позајмици во траен влог во друштвото АД Органско
хемиска индустрија „,Наум Наумовски-Борче Скопје“,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
47/2011)", а во колоната ,,Висина" се додаваат зборовите ,,10.000 денари".
Член 2
Овој Тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 03- 2655/1
Комисија за хартии од вредност
15 нoември 2011 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
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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.
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