
 

 

Информациите на оваа веб-страна се предмет на клаузулата за ограничување на 
одговорност на институцијата која ја поставува и ажурира, за авторски права и правила 
поврзани со заштитата на личните податоци. 
 
Оградување од одговорност 
Оваа веб-страна е во сопственост на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на Република Македонија. Телото за управување со ИПАРД при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја ажурира оваа веб-
страница заради подобрување на пристапот на јавноста до информации за ИПАРД 
Програмата на Република Македонија во целина. Нашата цел е информациите кои се 
објавуваат да се навремени и точни. Иако при воспоставување на оваа веб-страница 
обезбедени се најголем број на достапни информации, постои можност одредени 
информации во време да застарат или да се нецелосни. Содржината на оваа веб-страница 
може да се промени без претходно известување доколку се појават такви околности. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија 
не е одговорно за каква било директна или индиректна штета која произлегува од 
употребата на информациите содржани на овој интернет сајт и / или се поврзани со други 
веб-страници над кои нема контрола и за истите не презема никаква одговорност. 
Доколку ни се укаже на настанати грешки ние ќе се обидеме да ги исправиме. Сепак, 
оваа веб-страна е за само за информативна цел и не обезбедува никакво правно 
обврзување на презентираните информации, ниту пак дава правни совети. 

Ве молиме имајте предвид дека не може да се гарантира дека документот кој е 
електронски достапен точно репродуцира официјално одобрен текст.  

Наша цел е да се минимизира нарушување предизвикано од технички грешки. Сепак 
некои податоци или информации на веб-страната може да се создадени или 
структурирани во датотеки или формати, кои не се без грешки и не можеме да 
гарантираме дека нашите услуги нема да бидат прекинати или на друг начин засегнати со 
таквите проблеми. 

Ова оградување од одговорност не се однесува на одговорноста која произлегува од 
пропишаните во важечки национални закони, ниту се исклучува одговорноста за 
работите што се наведени со закон. 
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Репродукцијата е дозволена, само доколку се наведе изворот, освен ако не е поинаку 
наведено. 

Доколку постојат било какви ограничувања за репродукција или употреба на 
текстуалните и мултимедијалните информации (звук, слики, софтвер, итн) или доколку е 
неопходно добивање на претходна дозвола за репродукција, истото ќе биде јасно 
укажано како и условите за добивање на претходната дозвола за користење на одредени 
делови или информации од оваа веб-страна. 

Заштита на личните податоци 
Оваа веб-страна ги почитува правилата за приватноста на корисниците. 

Политиката за заштита на поединците во поглед на обработката на личните податоци е 
врз основа на Законот за заштита на личните податоци (Сл. 7 / 2005) и неговите 
последователните измени. 

Иако низ поголемиот дел на оваа веб-страна можете да ги разгледувате информациите 
без да се бараат какви било информации за корисникот, во некои случаи, може да се 
побараат лични информации кои се потребни со цел да се обезбедат електронски услуги 
на барање на корисникот. Во овие случаи било кои информации ќе се третираат во 
согласност со политиката за третирање на податоци што е опишана со закон.   


