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ЗАПИСНИК
од Триесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.11.2017 година

Скопје, ноември 2017 година

ЗАПИСНИК
од Триесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.11.2017 година
Седницата започна во 15:20 часот.
На седницата претседаваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи.
На седницата присуствуваа, заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила
Шекеринска и членовите на Владата на Република Македонија Билен Саљији, министер за
правда, д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, Љупчо Николовски, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Садула
Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, Сухејл Фазлиу, министер
за локална самоуправа, м-р Роберт Алаѓозовски, министер за култура, Роберт Поповски,
министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, д-р Аднан
Ќахил, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Зорица Апостолска
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Едмонд Адеми, министер без
ресор, задолжен за дијаспора и д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за
регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија како и
генералниот секретар на Владата на Република Македонија, д-р Драги Рашковски и
заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Миладиновска-Пејчиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа и д-р Арта Точи, заменик на
министерот за надворешни работи, д-р Ширете Елези, заменик на министерот за
финансии, м-р Кире Наумов, заменик на министерот за економија, д-р Гоце Чакаровски,
заменик на министерот за здравство, д-р Елми Азири, заменик на министерот за труд и
социјална политика и Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко
општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски и Мухамед Хоџа, портпароли на Владата
на Република Македонија како и Драган Тилев, Билјана Бутлиеска и Христина КонескаБероска, претставници од Секретаријатот за европски прашања.
Од седницата отсуствуваа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев,
заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски
прашања и за координација на економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на
Рамковниот договор и политички систем, Хазби Лика, м-р Никола Димитров, министер за
надворешни работи, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, д-р Рената Тренеска,
министер за образование и наука, Мила Царовска, министер за труд и социјална политика,
д-р Рамиз Мерко, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и Самка
Ибраимовски, министер без ресор, задолжен за имплементација на Националната
стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија.
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*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Информација и статус на подготовката на Придонесот кон извештајот на Европска
комисија
2. Предлог закон за изменување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка
3. Кадровски прашања
4. Прашања и предлози
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата и статус на подготовката на Придонесот кон извештајот
на Европската комисија и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Го утврди текстот на Придонесот на Република Македонија кон Извештајот на Европската
комисија.
2. Се задолжуваат/им се укажува на Државната изборна комисија, Министерството за
финансии, согласно статусот на неодговорени прашања (Табела 1, страница 4), да ги
достават комплетни одговорите на македонски и на англиски јазик во електронска и
хартиена верзија потпишана од раководно лице на институцијата до Секретаријатот за
европски прашања, најдоцна до 6 ноември 2017 година.
3. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, во соработка со Министерството
за финансии да го подобри текстот на одговорот на прашањето во поглавје 1.01.
демократија кое гласи: „Дали локалните органи имаат соодветни финансиски средства и
автономија за да ги извршуваат надлежностите што им се доделени?“, на македонски и
англиски јазик и истиот да го достави до Секретаријатот за европски прашања во
електронска и хартиена форма потпишана од раководно лице на институцијата, најдоцна
до 6 ноември 2017 година.
4. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да го достави придонесот на
Република Македонија до Европската комисија, на англиски јазик, на 3 ноември 2017
година, додека дополнителните одговори согласно заклучоците 2 и 3 да ги достави до
Европската комисија на англиски јазик, најдоцна до 6 ноември 2017 година до крај на
денот.
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Истовремено, се задолжува Секретаријатот за европски прашања до сите членови на
Владата да ги достави одговорите подготвени од надлежните институции во однос на
Демократија и Фундаментални права, со корекции и коментари од м-р Радмила
Шекеринска, заменик на претседателот на Владата и министер за одбрана, кои до 6
ноември 2017 година ќе бидат доставени до Европската комисија.
Точка 2
Владата го разгледа Предолг-законот за изменување на Законот за јавните набавки, по
скратена постапка и го утврди со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии номотехнички и правно да го усогласи
текстот на Предлог-законот за јавните набавки со Секретаријатот за законодавство.
2. Се задолжува Министерството за финансии да го усогласи текстот на Предлог-законот
за јавните набавки во делот на член 19 со Министерството за информатичко општество и
администрација.
3. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување на Законот јавните набавки, по
скратена постапка да се достави до Собранието на Република Македонија, согласно член
170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширете Елези, заменик на министерот за
финансии, а за повереници м-р Елена Трпковска, државен секретар во Министерството за
финансии и м-р Ѓорѓи Георгиевски, директор на Бирото за јавни набавки.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и на наредната седница на
Владата да достави Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
во насока на усогласување на одредбите на истиот, соодветно со овие измени на Законот
за јавните набавки.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да подготви и на наредната седница
на Владата да достави Предолг-закон за продажба и давање под закуп на деловните згради
и деловните простории на Република Македонија во насока на усогласување на одредбите
на истиот, соодветно со овие измени на Законот за јавните набавки.
Точка 3
1. Владата го разреши Душко Тасев од должноста член на Управниот одбор на Фондот за
осигурување на депозити.
1.1. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор на Фондот за
осигурување на депозити, ги именува:
- Сузана Пенева
- Нора Манова-Трајковска
- м-р Милена Перчинкова
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2. Владата за вршители на должноста претседател и членови на Инспекцискиот совет, ги
избра:
а) за вршител на должноста претседател:
- Магдалена Филиповска-Грашкоска досегашен в.д. претседател на Инспекциски совет и
истовремено й утврди коефициент за пресметување на плата.
б) за вршители на должноста членови:
- Јулијана Силјановска од областа на надзорот на пазарот, работните односи и безбедност
и здравјето при работа, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено и утврди
коефициент за пресметување на плата.
- Методија Димовски од областа на животната средина и заштитата на здравјето на луѓето,
досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
- Ресул Шемо од областа на градежништвото, урбанизмот и транспортот, досегашен
в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на
плата.
- Владимир Гиноски од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и
безбедноста на храната, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и истовремено му
утврди коефициент за пресметување на плата.
- Благоја Гешоски од областа на управата, досегашен в.д. член на Инспекциски совет и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата и
- Горан Симоноски од областа на образованието, науката и културата, досегашен в.д. член
на Инспекциски совет и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
Точка 4
По оваа точка немаше прашања, ниту предлози.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:40 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски
д-р Бујар Османи
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