Службен весник на РМ, бр. 64 од 28.5.2012 година

20120641819
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 49-г став 1 од Законот за Царинска Управа („Службен весник на
РепубликаМакедонија" бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009,
48/2010, 158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.5.2012 година , донесе
ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2012 ГОДИНА
I
ОПШТА ОДРЕДБА
Co оваа програма се пропишува управувањето, уредувањето и одржувањето на
објектите на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај за 2012
година.
II ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Основни извори на средствата потребни за реализирање на оваа програма се
обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2012 година.
За реализација на оваа програма потребни се вкупно 55.000.000,00 денари, од кои
25.000.000,00 денари се обезбедени од буџетската сметка 637-16, програма 22 Гранични
премини, 6.100.000,00 денари се обезбедени од буџетската сметка 637-16, програма 20
Царинска управа и 23.900.000,00 денари се обезбедени од сметката за сопствени приходи 63114 програма 20 Царинска управа.
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III ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
На граничните премини се предвидува изградба на објекти и инфраструктура кои се
наоѓаат во границите на опфат утврдени со урбанистичките планови, се со цел за подобро
функционирање на службите кои работните задачи ги извршуваат на граничните премини.
Заради потребата од осовременување на граничните премини како и подобро
функционирање на службите кои работните задачи ги извршуваат на граничните премини
се планира:
-изведба на пречистителна станица за граничен премин Блаце и
-изградба на магацин за царинска стока на граничен премин Табановце.
Изведбата ќе се изврши со средствата за 2012 од раздел 09003- Царинска управа,
сметки 631-14 и 637-16, Програма 20, ставка 481 и 482.
Предвидени средства за реализација
13.300.000,00 денари
IV ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
Инвестиционото одржување на граничните премини опфаќа: санација, реконструкција
на објекти, опрема, инсталации и др.
Во делот на инвестиционо одржување на објектите на граничните премини во текот на
2012 година се предвидува реконструкција на крововите на управните згради на граничен
премин Кафасан, граничен премин Деве Баир и граничен премин Меџитлија.
Co тековното одржување на граничните премини се предвидува одржување на: објекти,
опрема и инсталации, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег на платото во зона
на контрола на патници и терминал, одржување на надворешна и внатрешна хигиена,
одржување на хортикултура, набавка на екстра лесно гориво и одржување на
противпожарни апарати.
Тековното и инвестиционо одржување на граничните премини се предвидува да се
изврши со средства од Буџетот на Република Македонија и средства на Царинската управа
за 2012 година, раздел 09003- Царинска управа, сметки 631-14 и 637-16, Програми 20 и 22,
ставки 424 и 425.
Предвидени средства за реализација:
31.700.000,00 денари
V ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ,
ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Активности за подготвителни работи за изградба на деловен простор, колски ваги,
паркиралишта, терминали и санитарни јазли на граничните премини, во делот на
изготвување на техничка и тендерска документација за изработка на проекти и тендерска
документација за изградба на овие објекти, не се предвидуваат во текот на 2012 година,
поради недостаток на средства од Буџетот на Република Македонија.
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VI ПЛАН ЗАУРЕДУВАЈЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ОПРЕДЕЛЕНО
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

CO

1. Иницирање на изработка на урбанистички проекти, технички планови,
документација и услови за градба
Co планот за уредување на градежното земјиште определено со урбанистички планови,
се планира иницирање на изработка и усвојување на урбанистички планови за граничните
премини, како и измена на постојните.
Во текот на 2012 година, по иницирањето од страна на Царинската управа, ќе се
изработат нови урбанистички планови за граничен премин Делчево, граничен премин
Ново Село, граничен премин Стар Дојран и граничен премин Ќафасан.
Во зависност од потребата за отворање на нови гранични премини, во соработка со
Владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи се предвидува
и учество во стручни тимови за иницирање на изработка на урбанистички планови за нови
гранични премини.
2. Планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување на
објекти
Активности за планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и
отстранување на објекти не се предвидуваат во текот на 2012 година, поради недостаток
на средства од Буџетот на Република Македонија.
3. Решавање на имотно-правни односи
на градежното земјиште
Царинската управа на Република Македонија во 2012 година ќе продолжи со
постапката за запишување на правата на недвижностите на граничните премини во
сопственост на Република Македонија. Исто така се предвидува завршување на процесот
за експропријација на парцели на граничен премин Блаце.
Средства за оваа намена за 2012 година се предвидени од раздел 09003- Царинска
управа, сметка 631-14, Програма 20. ставка 485 .
Предвидени средства за реализација:
10.000.000, 00 денари
VII НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР, КОЛСКИТЕ ВАГИ,
ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ
Користењето на деловниот простор, паркиралишта, терминали и санитарни јазли се
врши врз основа на потпишување на договори за регулирање на односите меѓу органите
на државната управа и правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското
работење од една страна и Царинската управа од друга страна во врска со користење
простор на граничните премини за патен сообраќај.
Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги користат органите на државната
управа како и останатите права и обврски во поглед на регулирање на заедничките
трошоци за тековно одржување, струја, греење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена
на прописи од областа на ПП заштитата.
Начинот на користење на деловниот простор од страна на правните лица кои вршат
дејности кои се поврзани со царинското работење и чие присуство на граничните премини
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е неопходно, ќе се регулира со склучување поединечни договори за закуп согласно
Законот за Царинска управа.
VIII ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП
Деловниот и рекламниот простор, Царинската управа ќе го издава под закуп по пат на
јавен оглас за прибирање на понуди и спроведување на постапка за јавно наддавање, при
што се предвидува склучување на договор со правното лице кое ќе излицитира највисока
цена за закуп на деловен и рекламен простор на граничните премини на Република
Македонија за патен сообраќај, а врз основа на почетна цена утврдена во согласност со
Правилникот за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на
закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен
сообраќај.
IX ВИД HA УСЛУГИ HA ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА
НАДОМЕСТОК
Видот на услугите на граничните премин за кои се наплатува надоместок се:
- Издавање на деловен и рекламен простор под закуп и
- Извршена услуга - надоместок за престој на царински терминал подолго од
времетраењето на царинската постапка.
X ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 41-3882/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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