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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1309.

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Бр. 44-2538/1
7 јуни 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1310.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), а во врска со член 6 став (1) точка б) од Законот за ратификација на Рамковната Спогодба склучена
меѓу Република Македонија и Европската Комисија за
правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската Комисија за Република Македонија
во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за пред-пристапна помош – ИПА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08) член 5
од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на
органите и структурите за децентрализирано управување со првите четири ИПА компоненти од Инструментот за Прет-пристапна помош (ИПА) на Европската
унија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
132/08, 119/09 и 81/10) член 6 став 2 од Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за пoстапките за
спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на
помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/15) и член 4 став 1 од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите
во рамките на системот за индиректно управување со
инструментот за претпристапна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр 54/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.6.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР (НИПАК) ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ИПА И ИПА II ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА II
од Европската унија за Република Македонија се назначува д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на
Владата на Република Македонија за европски прашања.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за назначување на Национален ИПА Координатор (НИПАК) за управување со
претпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 86/16).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2470/1
5 јуни 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1311.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) и член 36 став 6 од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.6.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:
- Оливер Спасовски, заменик на претседателот на
Владата и министер за внатрешни работи,
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на
претседателот на Владата и министер за одбрана,
- д-р Арбен Таравари, министер за здравство,
- м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и
врски,
- м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи,
- Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и
- м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за процена.
2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со
кризи се определува Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата и министер за внатрешни работи.
3. Co денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на
Управувачкиот комитет за координација и управување
во системот за управување со кризи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 181/2016 и 210/2016).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2484/1
5 јуни 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1312.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на членoвите 21 и 22-а од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10,
36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15
и 39/16) донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ
НА ТУТУН
„АД СТРУМИЦА ТАБАК“, Струмица Акционерско
друштво за производство, откуп и обработка на тутун и
трговија на големо и мало, извоз-увоз, со седиште и адреса на ул.„Ванчо Китанов“ бр.1, Струмица СЕ БРИШЕ од регистарот на откупувачи на тутун запишан под
реден број 4.
Образложение
Државниот инспекторат за земјоделство на 7.4.2017
година достави известување бр.09-242/3 за извршен
инспекциски надзор согласно член 8 и член 22-а од Законот за тутун и тутунски производи.
Во прилог на дописот беше доставена службена белешка бр.09-3 за извршено службено дејствие на ден
13.3 2017 година од страна на државниот инспектор за
земјоделство од ПЕ Радовиш со цел да се изврши контрола на набавени количини на сертифициран семенски материјал за тутун за производната 2017 година кај
правниот субјект АД СТРУМИЦА ТАБАК, Струмица
согласно член 8 од Законот за тутун и тутунски произ-
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води. Во службената белешка се констатира дека на
влезот каде што се наоѓа седиштето на АД СТРУМИЦА ТАБАК, Струмица, лицето задолжено за обезбедување на објектите изјавило дека во просториите нема
никој од вработените и дека состојбата е ваква веќе неколку дена, поради што не било возможно да се изврши инспекциски надзор.
Исто така, беше доставен и записник од ДИЗ ПЕ
Прилеп бр.09-47-55 од 13.3.2017 година составен во Научен институт за тутун Прилеп во поглед на обезбедување на сертифициран семенски материјал од страна
на АД СТРУМИЦА ТАБАК, Струмица, при што од увидот во документацијата и разговорот со раководителот
на службата за семепроизводство, како и од доставениот преглед за потрошени (продадени) количини на тутунско семе за реколта 2017 година се констатира дека
правниот субјект АД СТРУМИЦА ТАБАК, Струмица
заклучно со денот на контролата нема направено барање за подигање на сертифицирано тутунско семе.
Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставен е допис бр.14-2117/17 од 31.3.2017
година од Централен Регистар на Република Македонија
во кој е наведено дека правното лице Акционерско друштво за производство, откуп и обработка на тутун и трговија на големо и мало, извоз-увоз АД СТРУМИЦА ТАБАК,
Струмица нема поднесено годишна сметка за 2016 година, а во прилог беше доставен преглед на податоци од
годишната сметка за 2015 година.
Со оглед на тоа што крајниот законски рок за склучување на договори за производство и откуп на тутун за реколта 2017 година заврши на 10 април, Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство побара од
Државниот инспекторат за земјоделство да утврди дали
правниот субјект АД СТРУМИЦА ТАБАК, Струмица
има набавено сертифициран семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе.
На ден 10.5.2017 година Државниот инспекторат за
земјоделство достави допис бр.09-242/6 за извршен повторен инспекциски надзор согласно член 8 и член 22-а
од Законот за тутун и тутунски производи и дава предлог горенаведениот правен субјект да биде избришан
од регистарот на откупувачи на тутун.
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Во прилог на дописот беше доставен записник од ДИЗ
ПЕ Прилеп бр.09-47-89 од 25.4.2017 година составен во
Научен институт за тутун Прилеп за извршена контрола
по повторно постапување заради одлучување, во кој се
констатира дека правниот субјект АД СТРУМИЦА ТАБАК, Струмица не обезбедил сертифицирано тутунско
семе од регистриран производител на тутнско семе согласно член 8, поради што дава предлог за бришење на горенаведениот правен субјект од регистарот на откупувачи на тутун, согласно член 22-а став 2 алинеја 5 од Законот за тутун и тутунски производи.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство постапувајќи по горе наведената документација од
Централен Регистар на Република Македонија заклучи дека правниот субјект не ги исполнува условите согласно
член 21 став 2 алинеја 5 бидејќи нема позитивни показатели за оценка на бонитет за последните две години.
Според дописот и констатациите во записникот на
државниот инспекторат за земјоделство, утврди дека „АД
СТРУМИЦА ТАБАК“, Струмица, не ги исполнува условите согласно член 22-а став 2 алинеја 5 и алинеја 7 од Законот за тутун и тутунски производи поради што одлучи
„АД СТРУМИЦА ТАБАК“, Струмица да се брише од регистарот на откупувачи на тутун што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Имајќи го предвид напред изложеното се одлучи како во диспозитивот.
Упатство за правно средство:
Против ова решение може да се изјави жалба во рок
од 15 дена од денот на приемот на истото до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка.
Бр.14-680/17
15 мај 2017 година
Скопје
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бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
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„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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