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Измена и дополна на годишен извештај за работа на  

Државен инспекторат за земјоделство за 2015 година 

 
 

6.ТРАНСПАРЕНТНОСТ И СОРАБОТКА 

 

6.1. Односи со медиумите 

Од страна на Државниот инспекторат за земјоделство на во текот на 2015 година се 

одржани повеќе трибини со цел да им се помогне на граѓаните во остварување и заштита на 

нивните права од областа на земјоделството и на истите им беше промовиран бесплатниот 

телефонски број  Трибина на Дежавниот инспекторат за земјоделство. Целта на трибината 

беше да им помогне на граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права од областа 

на земјоделството. На истата беше промовирана и бесплатната телефонска линија со број 0800 

11 000 телефонскиот број е достапен секој работен ден од 08 и 30 до 16 и 30 h. 

 Од страна на Директорот на инспекторатот на повеќе национални телевизии и интернет 

портали како и дневни весници во извештајната година се дадени изјави во врска со: 

На средба со земјоделците од Општина Чашка 

(http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=85849) 

 Започна предвремениот откуп на тутунот 

(http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=54516), 

 Инспекторатот за земјоделство регистрираше нелегален откуп на тутун, запленети 

3.520 килограми http://sitel.com.mk/inspektoratot-za-zemjodelstvo-registrirashe-nelegalen-

otkup-na-tutun-zapleneti-3520-kilogrami), 

 Прилепските тутунари очекуваат повисоки цени 

(http://www.utrinski.mk/?ItemID=66D2CDF853D6AE4C9F6F57833A291CB6) 

 Тече откупот на грозје, досега откупени 90 милиони килограми 

(http://republika.mk/?p=490122), 

 Нема да се дозволи манипулација со цената на грозјето (http://republika.mk/?p=482661), 

 Узурпирани 40 хектари во Драчево, наместо државни, во непозната сопственост  

(http://sitel.com.mk/uzurpirani-40-hektari-vo-drachevo-namesto-drzhavni-vo-nepoznata-

sopstvenost). 

 

 

6.2. Интернет страница 

Иформации поврзани со и за работата на Државниот инспекторат за земјоделство во 

електронска форма на граѓаните им се достапни на страната (http://www.diz.gov.mk). Страната 

редовно се ажурира со податоци и информации во врска со работењето на Инспекциската 

служба.   

 

6.3. Пријавени неправилности 

 Во извештајната 2015 година во Уписникот за предмети по преставки и предлози кои се 

води во Државниот инспекторат за земјоделство забележени се 2 преставки за работата на 

инспекторите и по истите е постапено. Државниот инспекторат за земјодлество до сега нема 

пропишано процедура за водење на евиденција за бројот на пријавени непраилности за 

работата на инспекторите преку бесплатниот телефонски број, електронски адреси, писма и сл. 

 

6.4. Граѓански днвник 

Државниот инспекторат за земјоделство до 2015 година нема воведено „Граѓански дневник“. 

 

6.5. Претставки и предлози  и слободен пристап до информации 

 До Државниот инспекторат за земјоделство во период од 2015 година беше поднесено 

само едно барање за иформации од јавен карактер од правно лице на кое беше позитивно 

одговорено. Од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 

иформациите од јавен карактер до Државниот инспекторат за земјоделство нема вложено, 
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усвоено ниту една жалба и исто така нема ни одбиено или отфлено ниту една жалба и нема 

ниту еден случај на молчење на Комисијата. Во овој период исто така нема барања за 

поведување прекршочна постапка и изречени прекршочни санкции. Немаме поведени управни 

спорови против конечна одлука на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 

иформациите од јавен карактер. 

 

6.6. Соработка со други инспекциски служби и државни институции 

Државниот инспекторат за земјоделство заради широкиот спектар на разнородни 

законски овластувања и надлежности при своето работење соработуваше со следните 

институции: Царинска управа на Република Македонија, Министерство за внатрешни работи – 

МВР, Национален координативен центар за гранично управување – НКЦГУ, Агенција за храна 

и ветеринарство –АХВ, Централен регистер на Република  Македонија, Управа за јавни 

приходи – УЈП, Државен инспекторат за животна средина и природа – ДИЖС. 

 

6.7. Соработка со бизнис заедницата и здруженија на потрошувачите 

Државниот инспекторат за земјоделство согласно начелата од Законот за инспекциски 

надзор првенствено делува превентивно со својата функција и секогаш е отворен за соработка 

со голем број на земјоделски здруженија и невладини организации како Здруженијата на 

тутунопроизводителите, Федерација на фармери на Република Македонија, Здрженија на оризо 

производители, Групацијата на мелничко пекарската индустрија,  Стопанската комора на 

Македонија, Здружение на лозаро производители и други. 

 

6.8.Меѓународна соработка 

Државниот инспекторат за земјоделство во извештајната 2015 година нема реализирно 

или институционализирана меѓународна соработка на билатерална или мулталерална основа. 

 

6.9. Соработка со образовни и научни институции 

Државниот инспекторат за земјоделство е во континуирана соработка со образовните и 

научните институции од областа на земјоделството како Факултетот за земјоделски науки и 

храна во Скопје, Земјоделски факултет во Штип, Факултетот за ветеринрна медицина во 

Скопје и други 
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