ЗАПИСНИК
од Седумдесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 29.5.2018 година

Скопје, мај 2018 година

ЗАПИСНИК
од Седумдесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 29.5.2018 година
Седницата започна во 12:25 часот.
На седницата претседаваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација на економските ресори,
д-р Кочо Анѓушев и членовите на Владата на Република Македонија, д-р Драган Тевдовски,
министер за финансии, Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика, Сухејл
Фазлиу, министер за локална самоуправа, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и
врски, Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, Роберт
Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност,
Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, Аксел Ахмедовски, министер
без ресор, задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на
состојбата на Ромите во Република Македонија, Зорица Апостолска министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции и д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за
регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија,
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

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на Република Македонија на седницата присуствуваа и д-р
Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, Оливер Ристовски, заменик на
министерот за правда, м-р Кире Наумов, заменик на министерот за економија, д-р Гоце
Чакаровски, заменик на министерот за здравство, Арбер Адеми, заменик на министерот за
образование и наука, Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура и Александар
Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Нефрус Челику, државен секретар во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Муамет Хоџа, портпарол на Владата на
Република Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи
и Златко Николовски, нотар.
Од седницата отсуствуваа претседателот на Владата, Зоран Заев, заменичката на
претседателот на Владата на Република Македонија и министерка за одбрана, м-р Радмила
Шекеринска, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен
за европски прашања, д-р Бујар Османи и заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички
систем, Хазби Лика и членовите на Владата на Република Македонија, Билен Саљији,
министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, м-р Крешник
Бектеши, министер за економија, Љупчо Николовски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р Рената
Дескоска, министерка за образование и наука, м-р Роберт Алаѓозовски, министер за
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култура, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и др Аднан Ќахил, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
Пред преминување на Дневен ред
•

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

A. МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
a) Гости
1. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Геолошкиот
завод на Република Македонија
2. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот
завод за ревизија
3. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
4. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис
Трајковски” ДООЕЛ Скопје,
5. Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат
6. Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети
(вкупно 32 моторни возила и беспилотни летала) со правосилни пресуди/одлуки на
единиците на локалната самоуправа и други државни органи и предлог-одлуки за
престанување на важењето на одлуките за давање согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди/одлуки
7. Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на трајно одземени предмети
(мотори и други предмети) во управна постапка на единиците на локалната
самоуправа и други државни органи
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8. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Министерството за финансии - Царинска управа
9. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување
на недвижност сопственост на Република Македонија
б ) Економски систем и тековна економска политика
10. Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на производите
11. Предлог-закон за изменување на Законот за заштита на потрошувачите
12. Предлог-закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени
метали
13. Информација за формирање на ново Координативно тело за надзор на пазарот, со
Предлог-решение
14. Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини
песок и чакал и минерална вода на локалитетите „Долно Поле“ с. Прибачево,
Општина Кочани, „Орловец“ Општина Куманово и „Самаци“ Општина Брвеница, со
Предлог-одлука
15. Информација во врска со одржување Годишно собрание на акционери на „Тутунски
комбинат“ АД Прилеп, закажано за 30.5.2018 година
16. Информација во врска со одржување Собрание на акционери на АД ГА-МА, Скопје,
закажано за 5.6.2018 година
17. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Рибарци, Општина
Росоман, со Предлог-одлука
18. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Горни Подлог за изградба на
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Горни Подлог, Општина Кочани, со Предлог-одлука
19. Информација за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички
план вон населено место за локалитет база Оризари за изградба на стопански
комплекс (Г-производство, дистрибуција и сервиси), КО Оризари, Општина Кочани,
со Предлог-одлука
20. Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Мишко
Пупалевски ул.1 бр.14, Ресен, со Предлог-одлука
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в) Политички систем
21. Информација за степенот на реализација на активности од Националната програма
за усвојување на правото на Европската Унија - ревизија 2017 година, предвидени
за реализација заклучно со последниот квартал од 2017 година
22. Информација за потребата од склучување на повеќегодишни договори за набавка на
инжинериски машини и неборбени моторни возила за потребите на Армијата на
Република Македонија, со барање на согласност за склучување на повеќегодишни
договори
г ) Човечки ресурси и одржлив развој
23. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија
Фарма медика канабис ДОО Валандово за вршење на дејност одгледување на
канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
24. Информација за реализација на Проектот за користење услуга за одмор и рекреација
на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за
лето 2018 година, со Предлог-одлука
Б ) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а ) Економски систем и тековна економска политика
25. Предлог-одлука за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина
- глина на Друштвото за градежништво и инженеринг Тотал инженеринг ДООЕЛ
Струмица на локалитетот „Раковец“, Општина Чашка
б ) Политички систем
26. Предлог-одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на
селата во 2018 година
27. Предлог-одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на
планските региони во 2018 година
28. Предлог-одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на
подрачја со специфични развојни потреби во 2018 година

в) Човечки ресурси и одржлив развој
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
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29. Предлог-закон за изменување на Законот за акцизите, поднесен од група пратеници
30. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување во 2017 година и финансиски извештаи на
Агенцијата за 2017 година
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
31. Иницијатива доставена до Уставниот суд на Република Македонија за поведување
на постапка за оценување на уставноста на член 8 став 1 од Законот за постапување
со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/2011), поднесена од адвокат Бобан Богдановски од Скопје
32. Иницијатива од Народната банка на Република Македонија, доставена до Уставниот
суд на Република Македонија под У.бр.39/2018, за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 4 став 2 и член 27 став 2 од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“
бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и на
членовите 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната
банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.43/2014)
33. Иницијатива од Здружението за заштита на граѓанските права „Но пасаран“-Скопје,
Здружението на граѓани на текстилната, кожарската и чевларската индустрија
„Гласен текстилец“-Штип и Конфедерацијата на синдикалните организации на
Македонија-Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под
У.бр.33/18 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 32 став
4 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“
бр.72/2016 и 142/2016)
34. Иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на член 5 од
Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/2010)
поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од Делчево
35. Иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став
1 точка 4, член 7 став 1 точка 2, член 32 став 2 и член 47-а став 1 од Законот за
процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010, 158/2011,
185/2011, 64/2012, 188/2014, 104/2015, 153/2015, 192/2015 и 30/2016) поднесена
од Милорад Јовчевски од Скопје
36. Иницијатива поднесена од адвокат Ристо Поповски од Тетово, доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У. бр. 40/2018 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 44 ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот
за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2014, 199/2014 и 27/2016)
37. Иницијатива од Горан Костадиновиќ од Куманово доставена до Уставниот суд на
Република Македонија под У.бр.35/18 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на членот 1 во дел: „а кои оствариле право на паричен надоместок по 1
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јануари 1995 година“ и членот 2 став 1 алинеја 5 во делот: „кое остварило право на
паричен надоместок по 1 јануари 1995 година и кое по остварувањето на правото на
паричен надоместок не било вработено на неопределено време“ од Законот за
материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на
претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.132/2017)
38. Иницијатива доставена до Уставниот суд на Република Македонија под
У.бр.30/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за
изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република
Македонија“, бр.51/2018), поднесена од Даниел Георгиевски од Скопје
39. Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.14281 за КО Драчево 2 на КП 2269 место викано Љубаш
40. Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.2438 за КО Г и Д Оризари на КП бр.1008
41. Понуда од нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр. 2280 за КО Злокуќани на КП бр. 1003 на место викано Село
д) Други предлози
42. Кадровски прашања
43. Прашања и предлози
В ) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
44. Информација за извршени контроли во однос на примената на важечките законски
прописи и квалитетот на услугата на регистрационите агенти
45. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот
46. Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на
Графички регистар на улици и куќни броеви
47. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот Поврзување на националниот геопортал на просторни податоци на Агенцијата за
катастар на недвижности со порталите од регионот
48. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот Ажурирање
на катастарските парцели-втора фаза
49. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
„Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП)“, втора фаза
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50. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
„Дигитализација на катастарските планови
51. Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на
Регистар на градежно земјиште
52. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Премер
на инфраструктури во државна и општинска сопственост
53. Информација за анализа на нереализирани активности од Оперативниот план за
спроведување на Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за
периодот 2014-2020 година кои требало да бидат завршени до крајот на 2017 година
54. Информација за младинска работа
Г ) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
55. Информација за склучување Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за
економија на Република Македонија и Меѓународната финансиска корпорација - IFC
(Групација на Светска банка)
56. Информација за потребата од формирање на Комисија за спроведување на
постапката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост согласно
Законот за продажба нз земјоделско земјиште во државна сопственост, со Јавен
повик
57. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на
програмските активности на националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното
насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на
среќа и од забавни игри во 2018 година, со Предлог-одлука
58. Барање на Шејн Мичел Витингтон за прием во државјанство на Република
Македонија
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
•

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски ги информираше членовите на Владата за
процентот на реализација на капиталните инвестиции, со укажување министрите да ги
интензивираат активностите за зголемување на процентот на реализација на капиталните
инвестиции во идниот период.
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*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Геолошкиот завод на Република Македонија (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 2
Владата ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Државниот завод за ревизија (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 3
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни
ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во
предложениот текст.
Точка 4
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска
сала „Борис Трајковски” ДООЕЛ Скопје, во предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно
користење на недвижна ствар на Министерство за економија - Државен пазарен
инспекторат (најнов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за престанок и
за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за економија-Државен
пазарен инспекторат, во предложениот текст.
Точка 6
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуките за давање согласност за
отстапување на одземени предмети (вкупно 32 моторни возила и беспилотни летала) со
правосилни пресуди/одлуки на единиците на локалната самоуправа и други државни
органи и Предлог-одлуките за престанување на важењето на одлуките за давање
согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни
пресуди/одлуки, за наредната седница на Владата откако истите претходно ќе се
разгледаат на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика.
Точка 7
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуките за давање согласност за
отстапување на трајно одземени предмети (мотори и други предмети) во управна постапка
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на единиците на локалната самоуправа и други државни органи за наредната седница на
Владата, откако претходно истите ќе се разгледаат на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика.
Точка 8
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на Министерството за финансии - Царинска управа, за
наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата
за економски систем и тековна економска политика.
Точка 9
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на работите од премерот во
функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, во
предложениот текст.
Точка 10
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за безбедност на
производите, го утврди и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Крешник Бектеши, министер за економија и м-р Кире Наумов, заменик на министерот за
економија, а за повереници Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за
економија и Блерим Златку, државен советник во Министерството за економија.
Точка 11
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за заштита на
потрошувачите, го утврди и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Крешник Бектеши, министер за економија и м-р Кире Наумов, заменик на министерот за
економија, а за повереници Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за
економија и Блерим Златку, државен советник во Министерството за економија.
Точка 12
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за контрола на предметите
од скапоцени метали (нов текст), го утврди и заклучи согласно член 137 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Крешник Бектеши, министер за економија и м-р Кире Наумов, заменик на министерот за
економија, а за повереници Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за
економија и Блерим Златку, државен советник во Министерството за економија.
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Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на ново Координативно тело за надзор
на пазарот, со Предлог-решение (најнов текст), ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за именување на координатор, заменик координатор, секретар и членови на
Координативното тело за надзор на пазарот, со тоа што како член од Министерството за
здравство да биде м-р фарм. Сефедин Јонузи, советник во Одделение за инспекциски
надзор од сектор за хемикалии и од Агенцијата за лекови и медицински средства да биде
м-р фарм. Бисера Петровска, помлад соработник во Одделение за хумани лекови.
Точка 14
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со поднесените иницијативи
за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
на минерални суровини песок и чакал и минерална вода на локалитетите „Долно Поле“ с.
Прибачево, Општина Кочани, „Орловец“ Општина Куманово и „Самаци“ Општина Брвеница,
со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални
суровини (нов текст), во предложениот текст.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување Годишно собрание на
акционери на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп, закажано за 30.5.2018 година и ја усвои со
следните заклучоци:
1. Владата ги доставува заклучоците од оваа информација до овластеното лице, кое
согласно член 392 од Законот за трговските друштва, има својство на полномошник и
претставник на акциите на Владата на Република Македонија во друштвото, како
инструкција за начинот на гласање на Годишното собрание на акционери на Тутунски
комбинат АД Прилеп, закажано за 30.5.2018 година, односно да гласа како што е утврдено
во третиот заклучок од оваа Информација.
2. Владата да го извести Друштвото „Тутунски комбинат“ АД Прилеп за издаденото
полномошно на претставникот на своите акции во Друштвото.
3. Владата го одобрува начинот на гласање на Собранието од страна на својот претставник,
по наведените точки од Дневниот ред и тоа:
ДНЕВЕН РЕД:
Процедурален дел:
1. Избор на работни тела на Собранието
а) Верификациона комисија од три члена
- По оваа точка од Друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на верификациона
комисија.
За оваа точка да се гласа „ЗА“.
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б) Еден бројач на гласови.
-По оваа точка од Друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на бројач на гласови.
За оваа точка да се гласа „ЗА“.
2. Избор на претседавач на собрание на акционери
-Во доставениот материјал за седницата дадена е Одлука за избор на претседавач на
Собрание.
За оваа точка да се гласа „ЗА“.
Работен дел:
1. Одобрување на Билансот на финансиските извештаи на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп
за периодот 1.1.2017 година до 31.12.2017 година.
(Предлог-одлука за одобрување на Билансите на финансиските извештаи)
Да се гласа „ЗА“, по претходно постапување согласно дадените препораки во
Информацијата.
2. Разгледување и одобрување Годишен извештај за работењето на „Тутунски комбинат“
АД Прилеп за деловната 2017 година.
(Во прилог: Предлог-одлука за одобрување на Извештајот за работењето на „Тутунски
комбинат“ АД Прилеп за деловната 2017 година.)
Да се гласа „ЗА“.
3. Одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на „Тутунски комбинат“ АД
Прилеп за деловната 2017 година.
(Во прилог: Предлог-одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи
на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2017 година).
Да се гласа „ЗА“, согласно дадените препораки во Информацијата.
4. Одлука за кредитно заложување на тутуни - голема зделка
(Во прилог: Предлог-одлука за кредитно заложување).
Да се гласа „ЗА“, согласно дадените препораки во Информацијата.
5. Разгледување и усвојување на Извештајот од извршената ревизија на годишните сметки
и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2017 година.
(Во прилог: Предлог-одлука за одобрување на Извештајот на независниот ревизор за
деловната 2017 година).
Да се гласа „ЗА“, согласно дадените препораки во Информацијата.
6. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на
Одборот на директори
(Во прилог:
- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од извршен член Кире Станкоски,
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- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од независен неизвршен член Никола Џамбазовски,
- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од извршен член Татјана Стефановска,
- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од извршен член Гоце Мојаноски,
- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од неизвршен член Ѓорѓи Михајлов,
- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од неизвршен независен член Гоце Јосифоски и
- Предлог-одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп од неизвршен независен член Шеваљ Цеку).
Да се гласа „ЗА“, согласно дадените препораки за оваа точка во Информацијата.
7. Избор на член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп.
(Во прилог: Предлог-одлука за избор на член на Одбор на директори на Тутунски комбинат
АД Прилеп).
Да се гласа „ЗА“, согласно дадените препораки за оваа точка во Информацијата.
8. Назначување овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските
извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2018 година.
(Во прилог: Предлог-одлука за назначување на овластен ревизор)
Да се гласа „ЗА“, согласно дадените препораки за оваа точка во Информацијата.
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување Собрание на акционери на АД
ГА-МА, Скопје, закажано за 5.6.2018 година и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се овластува Исмаил Љума, од Министерството за економија, согласно член 392 од
Законот за трговските друштва, во својство на полномошник на Владата на Република
Македонија, како акционер во АД ГА-МА, Скопје, да присуствува на Собранието на
акционери на АД ГА-МА, Скопје, закажано за 5.6.2018 година.
Издаденото полномошно да биде заверено кај нотар.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија да го
извести АД ГА-МА, Скопје за издаденото полномошно.
3. Владата го одобрува начинот на гласање на Собранието од страна на својот преставник,
по наведените точки од дневниот ред и тоа:
Процедурален дел:
1. Избор на работни тела на Собранието
а) Верификациона комисија од три члена
- По оваа точка од друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на верификациона
комисија. За оваа точка да гласа „ЗА“.
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б) Еден бројач на гласови
- По оваа точка од друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на бројач на гласови.
За оваа точка да гласа „ЗА“.
2. Избор на претседавач на Собрание на акционери
- Во доставениот материјал за седницата дадена е Одлука за избор на претседавач на
Собрание. За оваа точка да гласа „ЗА“.
Работен дел:
1.1. Разгледување на Годишна сметка и ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото
за 2017 година (април 2018 година)
•
Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на независниот ревизор - да гласа
„ЗА“, по претходно постапување според укажувањето од т.1.1. од Информацијата.
•
Предлог-одлука за распоредување по Годишна сметка на Друштвото - да гласа „ЗА“,
по претходно постапување според укажувањето од т.1.1. од Информацијата.
•
Предлог-одлука за утврдување дивиденден календар за 2018 година - да гласа „ЗА“,
по претходно постапување според укажувањето од т.1.1. од Информацијата.
1.2. Разгледување на Годишниот извештај на Одборот на директори за работењето на ГАМА АД Скопје во 2017 година
•
Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај на Одборот на директори за
работењето на ГА-МА АД Скопје во 2017 година - да гласа „ЗА“, по претходно постапување
според укажувањето од т.1.2. од Информацијата.
1.3. Разгледување на Извештајот на неизвршните членови на Одборот на директори за
резултатите од извршената контрола над управувањето со Друштвото и изјаснување за
резултаите од извршената ревизија на финансиските извештаи во 2017 година
•
Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на неизвршните членови на Одборот
на директори за резултатите од извршената контрола над управувањето со Друштвото и
изјаснување за резултаите од извршената ревизија на финансиските извештаи во 2017
година - да гласа „ЗА“, по претходно постапување според укажувањето од т.1.3. од
Информацијата.
•
Предлог-одлука за одобрување на работењето на членовите на Одборот на
директори на Друштвото во 2017 година - да гласа „ЗА“, по претходно постапување според
укажувањето од т.1.3. од Информацијата.
2. Избор на овластен ревизор за ревизија на Годишна сметка и финаниските извештаи на
Друштвото за 2018 година
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•
Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишна сметка и
финаниските извештаи на Друштвото за 2018 година - да гласа „ЗА“, по претходно
постапување според укажувањето од т.2 од Информацијата.
3. Донесување Одлука за отповикување и избор на нов член на Одбор на директори
•
Предлог-одлука за отповикување и избор на нов член на Одбор на директори - да
гласа „ЗА“, по претходно постапување според укажувањето од т.3 од Информацијата.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за давање согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО
Рибарци, Општина Росоман, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште
за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Рибарци, Општина Росоман, во
предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата за давање согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Горни
Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени,
В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Горни Подлог, Општина Кочани, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Горни
Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени,
В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Горни Подлог, Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата за престанок на важење на Одлуката за давање на
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за локалитет база Оризари за изградба на стопански
комплекс (Г-производство, дистрибуција и сервиси), КО Оризари, Општина Кочани, со
Предлог одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за престанoк на важење на
Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште
за изработка на Урбанистички план вон населено место за локалитет база Оризари за
изградба на стопански комплекс (Г-производство, дистрибуција и сервиси), КО
Оризари,Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Мишко
Пупалевски ул.1 бр.14, Ресен, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе
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Одлуката за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште
со непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 21
Владата ja разгледа Информацијата за степенот на реализација на активности од
Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија - ревизија 2017
година, предвидени за реализација заклучно со последниот квартал од 2017 година (нов
текст), ја усвои и го задолжи Секретаријатот за европски прашања истата во рок од 5 дена
да ја достави до Собранието на Република Македонија.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од склучување на повеќегодишни
договори за набавка на инжинериски машини и неборбени моторни возила за потребите на
Армијата на Република Македонија, со барање на согласност за склучување на
повеќегодишни договори и ја усвои со следниве заклучоци:
1.
Одобри Министерството за одбрана да отпочне постапка за повеќегодишна јавна
набавка на инжинериски машини и неборбени моторни возила за потребите на Армијата на
Република Македонија.
2.
Се задолжува Министерството за одбрана да започне процес на јавна набавка
согласно Законот за јавните набавки, за склучување на повеќегодишни договори за набавка
на инжинериски машини и неборбени моторни возила за Армијата на Република
Македонија.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за
производство и трговија Фарма медика канабис ДОО Валандово за вршење на дејност
одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата
и ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија Фарма
медика канабис ДОО Валандово, во предложениот текст.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на Проектот за користење услуга за
одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен
додаток за лето 2018 година, со Предлог-одлука (нов текст) и ја усвои Информацијата со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика во рок од пет дена да донесе
Програма за седумдневен одмор на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници
на посебен додаток за сезона лето 2018 година и Процедура за реализација на Проектот за
користење на услугата за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и
деца корисници на посебен додаток за време на летниот распуст во учебната 2017/2018
година.
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2. Се задолжува министерот за труд и социјална политика во рок од седум дена да формира
Комисија за разгледување и рангирање на корисници на услуга за одмор и рекреација на
деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток, со
претставници од Министерството за труд и социјална политика, Канцеларијата на
претседателот на Владата на Република Македонија, Министерството за финансии и
Министерството за образование и наука.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да објави повик на Јавното
претпријатие „Македонска радио-телевизија“ во сите редакции, веб-страницата на
Министерството за труд и социјална политика и во центрите за социјална работа, во јуни
2018 година.
4. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика веднаш по објавувањето на
јавниот повик во рок од пет дена да им укаже на центрите за социјална работа да ги
преземат потребните активности заради ефикасна реализација на овој проект.
5. Ја донесе Одлуката за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на
нафта и нафтени деривати на Град Скопје (нов текст), во предложениот текст.
6. Се укажува на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“-Скопје да ги плати трошоците
за акцизата и ДДВ за доделените нафтени деривати (во рок од еден месец), по
завршувањето на Проектот за користење бесплатна услуга одмор и рекреација на деца од
семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2018 година.
7. Се укажува на Јавното претпријатие „Македонска радио-телевизија“ во рок од три дена
од денот на добивањето на јавниот повик за Проектот за користење бесплатни услуги за
одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и корисници на посебен
додаток бесплатно да го емитува.
Точка 25
Владата ја донесе Одлуката за доделување концесија за експлоатација на минерална
суровина - глина на Друштвото за градежништво и инженеринг Тотал инженеринг ДООЕЛ
Струмица на локалитетот „Раковец“, Општина Чашка, во предложениот текст.
Точка 26
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување средства за финансирање на
проекти за развој на селата во 2018 година, во предложениот текст.
Точка 27
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за
развој на планските региони во 2018 година (нов текст), во предложениот текст.
Точка 28
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување средства за финансирање на
проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2018 година, во
предложениот текст.
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Точка 29
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за акцизите, поднесен од
група пратеници и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија право да предлага донесување
на закон има секој пратеник во Собранието на Република Македонија, Владата на
Република Македонија и најмалку 10.000 избирачи, поради што предложениот Закон за
изменување на Законот за акцизите е поднесен од овластен предлагач.
Со доставениот материјал се предлага намалување на акцизата на гасното масло кое се
користи како погонско гориво (дизел гориво) за 3 денари по литар од 15,121 денари на
12,121 денари по литар и намалување на акцизата на гасното масло кое се користи како
гориво за греење (црвена нафта) за 3 денари по литар од 6,136 денари на 3,136 денари по
литар.
По однос на предложените измени на Законот за акцизите се смета дека намалувањето на
акцизата на погонското гориво и горивото за греење ќе влијае врз буџетските приходи,
односно ќе придонесе за нивно намалување.
Истовремено, се напоменува дека предложеното намалување на износот на акцизата на
горенаведените горива може да предизвика зголемување на загадувањето како резултат
на поголемото користење на овој вид на горива.
Во врска со делот во кој е наведено дека со зголемување на акцизата се зголемени цените
на горивата за околу 30%, треба да се има предвид дека зголемениот износ на акциза во
износ од 3 денари претставува околу 6% од цената на нафтата, што е многу пониско од
наведениот износ. Воедно, се истакнува дека врз целокупното зголемување на цената на
нафтата најголемо влијание имаат тековните случувања на светските берзи каде цената на
нафтата се движи во нагорна линија. Независно од ова, инфлацијата во Република
Македонија останува ниска и стабилна, и во првите четири месеци на 2018 година изнесува
1,5% на годишно ниво.
Тргнувајќи од ова, Владата на Република Македонија му предлага на Собранието да не го
донесе Предлог-законот за изменување на Законот за акцизите, поднесен од група
пратеници.
Точка 30
Владата го разгледа Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување во 2017 година и Финансиските извештаи
на Агенцијата за 2017 година и притоа го утврди следново мислење:
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, согласно
член 54 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
подготвува годишен извештај за своето работење за претходната година и има обврска да
го достави на усвојување до Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 јуни во
тековната година.
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Во Извештајот се наведува дека и во текот на 2017 година, од страна на Агенцијата се
реализирани активности поврзани со нормативната дејност, супервизијата на пензиските
друштва и пензиските фондови и активностите поврзани со обуки и регистрација на
агентите на пензиските друштва.
Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, основна
функција на Агенцијата е заштита на интересите на осигурениците кои се членови во
пензиските фондови во вториот пензиски столб. Во 2017 година, Агенцијата се грижеше за
правата и интересите на 457.266 членови на задолжителните пензиски фондови и 23.800
членови во доброволните пензиски фондови, кои се со вкупна вредност на средствата од
над 946 милиони евра. Бројот на членовите во задолжителните пензиски фондови во однос
на 2016 година е зголемен за 30.241 член или за 7,1%, а во доброволните пензиски фондови
за 811 члена или за 3,5%. Вкупната вредност на средствата на сите пензиски фондови
(задолжителни и доброволни) во однос на 2016 година е зголемена за 148 милиони евра.
Во остварување на својата основна функција, Агенцијата ги врши следните задачи:
издавање, повлекување и одземање дозволи за основање на пензиски друштва и
одобренија за управување со пензиски фондови; супервизија на работењето на пензиските
друштва, на чуварот на средствата на пензиските фондови и на странските менаџери на
средства, преку теренска и вонтеренска контрола; промовира, организира и поттикнува
развој на капитално финансираното пензиско осигурување и ја развива свеста на јавноста
за целите и принципите на работење во капитално финансирано пензиско осигурување; и
донесува подзаконски акти и предлага инцијативи за измени на законите од областа на
пензиското и инвалидското осигурување.
Советот на експерти на Агенцијата во рамките на своите законски надлежности покрај
друго, ги усвои: Годишниот извештај за работењето на Агенцијата во 2016 година,
Годишниот извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување во
2016 година, и донесе: Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за 2017 година врз
основа на Предлог-финансиски план за 2017 година, Финансиски извештаи на Агенцијата
за 2016 година, Годишен план за теренска контрола за 2017 година, Финансиски план на
Агенцијата за 2018 година, Годишен извештај за изречените мерки за утврдена
дисциплинска и материјална одговорност за 2016 година, 4 правилници, итн.
Во 2017 година Агенцијата изврши континуирана вонтеренска и теренска контрола согласно
Годишниот план за теренска контрола за 2017 година, во кои Агенцијата нема констатирано
посериозни прекршувања на законските и деловните правила. Констатираните
неправилности се навремено отстранети од пензиските друштва, согласно укажувањата од
страна на Агенцијата.
Во рамките на Агенцијата функционира Комитет за оценка на ризиците, кој ги разгледува
и утврдува ризиците во капитално финансираното пензиско осигурување и исто така,
предвидува можности од појава на ризици преку следење на случувањата во капитално
финансираното пензиско осигурување или на финансиските пазари, коишто можат да
влијаат врз процените на ризиците. Врз основа на неговото работење Комитетот подготвува
анализи кои се презентираат пред советот на експерти со цел навремено спречување на
евентуални ризици.
Во текот на 2017 година, Советот на експерти на Агенцијата ги разгледа Известувањето од
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје во врска со започнатиот процес за продажба на 100% од
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акционерскиот капитал на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје и Информацијата за
постапката за согласност за промена на акционери на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.
На барање на Министерството за труд и социјална политика Агенцијата информираше дека
го следи започнатиот процес за продажба на акционерскиот капитал на НЛБ Нов пензиски
фонд. Советот на експерти на Агенцијата на седница одржана на 22.02.2018 година даде
согласност за пренос на 100% од акциите издадени од НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
на Позаваровалница Сава д.д.
Во извештајот, се укажува и оценува дека Агенцијата има постапено согласно законските
овластувања и надлежности.
Владата на Република Македонија нема забелешки на содржината на Годишниот извештај
за работењето на Агенцијата за 2017 година.
Финансиските извештаи на Агенцијата за 2017 година се изготвени согласно член 56 став
(1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, според кој
Агенцијата најдоцна до 30 јуни во тековната година, до Собранието на Република
Македонија доставува финансиски извештаи за претходната година, ревидирани од
надворешен ревизор.
Според Финансиските извештаи, Агенцијата за 2017 година остварила вкупни приходи во
износ од 55.779.029 денари и расходи во износ од 40.424.112 денари, при што остварила
добивка пред оданочување во износ од 15.354.917 денари, која е за 61,5% повисока во
однос на претходната година. Вкупните приходи во однос на претходната година се
зголемени за 8,25% што се должи на зголемувањето на бројот на членови во вториот и
третиот пензиски столб. Вкупните расходи во 2017 година се намалени за 1.600.000 денари
или за 3,8% во однос на претходната година. Позначително зголемување на расходите во
однос на претходната година, се забележува кај категоријата „средства за опрема„ заради
набавка на компјутерска и хардверска опрема за модернизација на централниот Backup на
податоците и надградба на постојниот софтвер за членство.
Во однос на Финансиските извештаи на Агенцијата за 2017 година, се утврдува
констатацијата од извештајот на независниот надворешен ревизор дека финансиските
извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба
на Агенцијата, заклучно со 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска
успешност за годината 2017 во согласност со прописите на Република Македонија што го
регулираат работењето на непрофитните организации.
Владата на Република Македонија нема забелешки на финансиските извештаи на
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2017
година.
Точка 31
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Македонија
за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/2011), поднесена од адвокат Бобан Богдановски од Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
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Од страна на подносителот на Иницијативата оспорен е член 8 став (1) од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти од причина што со оваа одредба се
ограничувало правото на правните субјекти кои немале приоритетна дејносттелекомуникациски услуги да поднесат барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект а исто така оспорената одредба се косела и со членот 6 став 1 од овој
закон. Понатаму подносителот дава појаснувања на терминот приоритетна дејност
согласно Законот за едношалтерски систем и за водење на трговски регистар и регистар
на други правни лица и истиот смета дека со ваквиот пристап се ограничувала слободата
на пазарот и претприемништвото бидејќи се наметнувал правен режим според кој правните
субјекти во областа на телекомуникациите не можеле да остваруваат приходи од друга
дејност бидејќи во спротивно ќе го изгубеле својството на баратели на легализација на
бесправно изградени/поставени електронски комуникациски мрежи и средства.
Законот за постапување со бесправнo изградени објекти претставува посебен закон со кој
се утврдуваат видовите на објекти кои се предмет на утврдување на правен статус,
роковите за поднесување на барање, постапката за утврдување на правен статус, условите
кои треба да ги исполнат бесправните објекти за да се утврди правен статус, како и други
прашања поврзани со постапката за утврдување на правен статус.
Со оспорениот член 8 став (1) од законот се уредува содржината на барањето за утврдување
на правен статус на бесправно изградени/поставени електронски комуникациски мрежи и
средства, при што со истиот е пропишано дека барање за утврдување на правен статус на
бесправно изградени/поставени електронски комуникациски мрежи и средства може да
поднесе само правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република
Македонија со приоритетна дејност - телекомуникациски услуги, а во ставот (8) од истиот
член утврден е исклучок од став (1) на овој член согласно кој постапката за утврдување на
правен статус се спроведува и доколку подносител на барањето е државен орган или друг
субјект основан од Република Македонија.
Со оглед на специфичноста на електронските комуникациски мрежи и средства како и
нивната функција како градби од јавен интерес, во членот 8 став (1) од законот е пропишан
посебен услов кој треба да го исполнат правните лица за да можат да поднесат барање за
утврдување на правен статус за бесправно изградените/поставените електронски
комуникациски мрежи и средства, а како би се спречила можноста правно лице со било
каква дејност да се стекне со правото врз истите.
Меѓутоа, со Законот за постапување со бесправно изградени објекти воопшто не се
навлегува во дејноста која што ја вршат правните субјекти кои се подносители на барање
за утврдување на правен статус на бесправни објекти, туку со овој закон само се утврдуваат
постапката и условите за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти.
Согласно горенаведеното, со овој закон не се врши никакво ограничување во дејноста која
ја вршат овие правни лица ниту пак ограничување во слободата на пазарот и
претприемништвото, односно сите прашања поврзани со дејноста која што ја вршат овие
правни лица е уредена со Законот за електронски комуникации и Законот за трговски
друштва.
Исто така неосновани се наводите за неусогласеност на членот 8 став (1) со членот 6 став
(1) од законот од причина што во членот 6 став (1) од законот општо е утврдено кој може
да биде подносител на барање за утврдување на правен статус за сите видови бесправни
објекти, а потоа во посебни членови посебно се разработени содржината на барањето и
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условите за утврдување на правен статус на посебните видови на бесправни објекти
(бесправни објекти од значење за Републиката, објекти на здравствени установи за
примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, објекти од локално значење,
бесправни линиски инфраструктурни објекти и бесправни електронски комуникациски
мрежи и средства) при што во членот 8 став (1) од законот пропишан е посебен услов кој
треба да го исполнат правните лица иматели на бесправно изградени/поставени
електронски комуникациски мрежи и средства.
Имајќи го предвид горенаведеното, оспорената одредба, членот 8 став (1) од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/2011, 54/2011, 155/2012, 53/2013, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/20њ14, 124/15,
129/15, 217/15 и 31/16), не е во спротивност со член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8, член 9 став
2 и член 51 од Уставот на Република Македонија.
Врз основа на тоа Владата на Република Македонија смета дека предметната Иницијатива
е неоснована и му предлага на Уставниот суд на Република Македонија да ја отфрли како
неоснована.
Точка 32
Владата ја разгледа Иницијативата од Народната банка на Република Македонија,
доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.39/2018, за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 4 став 2 и член 27 став 2 од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014,
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и на членовите 2 и 3 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014) и притоа го утврди следново
мислење
Наводите изнесени во Иницијативата за оценување на уставноста на член 4 став (2) и член
27 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и
членовите 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014) се
неосновани.
Согласно со членот 4 став (2) од Законот за административните службеници, по исклучок
од ставот (1) на овој член, определени прашања во врска со работниот однос на
административните службеници во судството и јавното обвинителство, дипломатијата,
царинската и даночната администрација, инспекциските служби, државната ревизија и
ревизијата на ИПА, регулаторните тела и Народната банка на Република Македонија, во
целост или делумно, можат да бидат уредени со закон и со колективен договор, на начин
различен од овој закон. Во ставот (1) е регулирано дека со овој закон се уредува статусот
и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници.
Во членот 27 став (2) од Законот за административни службеници, по исклучок на ставот
(1) на овој член, за административните службеници во судството и јавното обвинителство,
дипломатијата, царинската и даночната администрација, инспекциските служби,
државната ревизија, ревизијата на ИПА, регулаторните тела, Народната банка на
Република Македонија, како и во институциите кои вршат дејности од областа на
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образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата
на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а
организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од
Република Македонија или од општините, од Градот Скопје, како и од општините во Градот
Скопје, нивоата во рамките на категориите можат дополнително да се опишат со звања
утврдени во посебните закони. Во ставот (1) таксативно се наброени нивоата во рамките
на категориите кои дополнително се опишуваат со звање и истите се однесуваат за
административните службеници, и тоа:
-

Б1 - државен советник,
Б2 - раководител на сектор,
Б3 - помошник раководител на сектор,
Б4 - раководител на одделение,
В1 - советник,
В2 - виш соработник,
В3 - соработник,
В4 - помлад соработник,
Г1 - самостоен референт,
Г2 - виш референт,
Г3 - референт или
Г4 - помлад референт.

Во членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2014), во
членот 58 став (1) зборовите: „На вработените во Народната банка, на гувернерот, на
вицегувернерите и на лицата со посебни овластувања“ се заменуваат со зборовите: „На
гувернерот и на вицегувернерите“.
Во членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2014), по
членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:
„Член 58-а
(1) Вработените во Народната банка кои вршат административни работи имаат статус на
административни службеници.
(2) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот (1) на
овој член кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат
одредбите од Законот за административните службеници.
(3) Вработените во Народната банка кои вршат помошни и технички работи имаат статус на
помошно-технички персонал.
(4) На помошно-техничкиot персонал во Народната банка ќе се применуваат општите
прописи за работни односи.“
Подносителот на Иницијативата, ја оспорува уставноста на наведените одредби од Законот
за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014,
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и Законот за изменување и
дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 43/2014), дека истите не се во согласност со член 8 став 1
алинеја 3, член 51 и член 60 од Уставот на Република Македонија, со оглед дека со истите
е направено нарушување на административната, финансиската и управувачката
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самостојност на Народната банка како самостојна емисиона банка, со тоа што на Советот
на Народната банка му се одзема правото да ја утврдува организацијата на Народната
банка, да ги утврдува условите за вработување, вклучувајќи ги и платите и надоместоците
на плата, на предлог на гувернерот, а на гувернерот му се одзема правото да ја води
кадровската политика на Народната банка и да го избира соодветниот кадар којшто ги
извршува работите од стручен аспект заради исполнување на целите и задачите на
Народната банка. Со предвидување на можноста на Народната банка да преговара со
Синдикалната организација и да склучи Колективен договор за сите прашања од работниот
однос на вработените, се ограничува нејзината самостојност и истата претставува ризик за
работењето на Народната банка како централна банка, доколку не се постигне согласност
за склучување Колективен договор. Оттука, со директната примена на Законот за
административни службеници се нарушуваат сите аспекти на самостојноста на Народната
банка.
Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, како темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, е утврдено
владеењето на правото.
Согласно член 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната
положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги
почитува Уставот и законите.
Согласно член 60 од Уставот, Народната банка на Република Македонија е емисиона банка.
Народната банка е самостојна и одговорна за стабилноста на валутата, за монетарната
политика и за општата ликвидност на плаќањата во Републиката и кон странство.
Организацијата и работата на Народната банка се уредуваат со закон.
При оценување на уставноста на оспорените членови од Законот за административни
службеници и Законот за изменување и дополнување на Законот за Народна банка, треба
да се имаат предвид следниве факти и околности:
Согласно член 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и
11/2018), се уредува статусот и другите прашања во врска со работниот однос на
административните службеници, при што е утврден исклучок, определени прашања во
врска со работниот однос, меѓудругите, на административните службеници во Народната
банка на Република Македонија, во целост или делумно, да можат да бидат уредени со
закон и со колективен договор, на начин различен од овој закон. Во оваа смисла, во член
27 од овој закон, се предвидува исклучок за административните службеници во Народната
банка на Република Македонија, нивоата во рамките на категориите да можат
дополнително да се опишат со звања утврдени во посебните закони.
Имајќи ги предвид погоре наведените одредби од Законот за административни
службеници, кои се оспорени со предметната Иницијатива, произлегува дека со него
системски се уредуваат статусот, правата и обврските и другите прашања во врска со
работниот однос на сите административни службеници без оглед во која институција
истите се вработени, но се дава можност определени прашања во врска со работниот однос
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на административните службеници во одделни институции, меѓу кои е и Народната банка
на Република Македонија, да бидат уредени на начин различен од овој закон во целост или
делумно, со закон и со колективен договор. Притоа, наведениот исклучок од правилото не
е применет во случајот со административните службеници во Народната банка на
Република Македонија, поради што за истите важат одредбите од Законот за
административни службеници, што е уредено во оспорениот член 58-а од Законот за
Народната банка на Република Македонија. Меѓутоа, ваквото уредување на односите има
уставна основа во член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија, според кој
остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со
колективни договори. Оттука произлегува дека уредувањето на статусот и правата и
обврските од работниот однос на вработените во Народната банка не може да се смета за
повреда на самостојноста на Народната банка при постигнувањето на целите и задачите
утврдени со Законот.
Организацијата и работата на Народната банка на Република Македонија се уредени со
Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 158/2010, 123/2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 и 83/2018).
Согласно член 3 од наведениот закон, Народната банка е централна банка на Република
Македонија и истата има својство на правно лице со административна, финансиска и
управувачка самостојност.
Според член 58 од Законот, на гувернерот и на вицегувернерите се применуваат прописите
од областа на работните односи, доколку со овој закон поинаку не е уредено. Вработените
во Народната банка се професионално ангажирани во Народната банка и можат да имаат
друг работен ангажман само со согласност од гувернерот, доколку тоа не е спротивно на
интересите на Народната банка. Народната банка при вработување применува
недискриминаторска кадровска политика, по етничка, верска и која било друга основа.
Лицето со посебни овластувања кое раководи со супервизијата во Народната банка, во
период од една година од завршување на должноста не може да биде професионално
ангажирано во банка или друга финансиска институција во Република Македонија.
Согласно член 58-а од Законот, вработените во Народната банка кои вршат
административни работи имаат статус на административни службеници. За прашањата кои
се однесуваат на работниот однос на административните службеници во Народната банка
кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од
Законот за административни службеници. Вработените во Народната банка кои вршат
помошни и технички работи имаат статус на помошно-технички персонал. На помошнотехничкиот персонал во Народната банка се применуваат општите прописи за работни
односи (став 4).
Со новиот Закон за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), се
воспоставува целосен и синхронизиран систем на администрација базиран на знаење,
односно воведување на целосно нов модерен пристап кон управувањето со човечките
ресурси, со елементи на корпоративно управување, согласно со најдобрите светски
практики за управување базирано на компетенции преку уредување на статусот,
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и
оспособувањето, мерењето на учинокот и други прашања во врска со работниот однос на
административните службеници. Токму поради тоа, изменувањето и дополнувањето на
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Законот за Народната банка на Република Македонија во 2014 година се направени заради
усогласување со Законот за административните службеници.
Согласно член 59 од Законот, гувернерот одлучува за засновање и престанок на работен
однос во Народната банка и за други прашања од работен однос што не се во надлежност
на Советот на Народната банка.
Од анализа на наведените уставни и законски одредби во однос на статусот и положбата
на Народната банка на Република Македонија, како централна емисиона банка на
Република Македонија, неспорно е дека истата има широки овластувања по прашања од
општествен интерес и тие овластувања треба да ги остварува во услови на целосна
самостојност и независност. Управувањето и одлучувањето по прашањата од општ интерес
се во исклучива надлежност на гувернерот и другите членови на Советот на Народната
банка.
Оттука, имајќи предвид дека гувернерот и вицегувернерите имаат статус на функционери,
во оспорените одредби од член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2014), со кој се изменува член 58 став 1 од Законот, е определено дека на
гувернерот и на вицегувернерите се применуваат прописите од областа на работните
односи, доколку со овој закон поинаку не е уредено.
Притоа, со оспорениот член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2014), со кој се додава нов член 58-а, се уредуваат работните односи на вработените
во Народната банка, така што се определува дека вработените кои вршат административни
работи имаат статус на административни службеници и за нив се применуваат одредбите
од Законот за административните службеници за прашањата од работниот однос кои не се
уредени со овој закон и со колективен договор, а вработените кои вршат помошни и
технички работи имаат статус на помошно-технички персонал и за нив се применуваат
општите прописи за работни односи.
Следствено на наведеното, наводите во Иницијативата дека со оспорените одредби се
нарушува административната, финансиската и управувачката самостојност на Народната
банка како самостојна емисиона банка, се правно неиздржани.
Имајќи го предвид претходно наведеното, се смета дека оспорените одредби од член 4
став 2 и член 27 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и
11/2018), и членовите 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2014), се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 60 од Уставот на
Република Македонија, поради што Владата на Република Македонија му предлага на
Уставниот суд на Република Македонија да не поведе постапка за оценување на уставноста
на одредбите од наведените закони, со оглед на фактот што истите се во согласност со
Уставот на Република Македонија.
Точка 33
Владата ја разгледа Иницијативата од Здружението за заштита на граѓанските права „Но
пасаран“-Скопје, Здружението на граѓани на текстилната, кожарската и чевларската
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индустрија „Гласен текстилец“-Штип и Конфедерацијата на синдикалните организации на
Македонија-Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.33/18
за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 32 став 4 од Законот за
извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016) и притоа
го утврди следното мислење:
Предлагачот на Иницијативата наведува дека наведената оспорена одредба му овозможува
на министерот да ја има целосната и неограничена моќ на одлучување при определувањето
на бројот на извршители, дека во законот нема ограничувачки норми во смисла на
одредени начела или јасни и недвосмислени критериуми врз што се определува нивниот
број, дека тоа доведувало до тотална потчинетост на извршителот односно именувањето
на извршителот требало да значи одговорност во извршувањето на јавните овластувања, а
не негова потчинетост и зависност од волјата на министерот, дека извршителот треба да
наплатува пониско од пропишаните износи за да се оствари темелната уставна вредност слободата на пазарот и претприемништвото, дека бројот на медијаторите и нотарите не е
ограничен, а го поставува и прашањето зошто министерот за економија не ги определува
бројот на фабриките, а министерот за здравство бројот на приватните јавни здравствени
установи, со оглед на тоа дека такви овластувања немаат ниту министерот за образование
и наука, ниту министерот за труд и социјална политика. Поради сето понапред изнесено
предлагачот на Иницијативата смета дека одредбата од член 32 став (4) од Законот за
извршување да министерот го определува бројот на извршителите е во директна
спротивност на одредбата од член 55 став 3 од Уставот на Република Македонија.
Изнесените наводи на подносителот на Иницијативата се неосновани од следните причини:
1. Подносителот на Иницијативата во своето писмено ги меша поимите „слобода на пазар
и претприемништво" со поимот на вршители на јавни овластувања, одговорноста на
државата за овозможување на слобода на пазар и претприемништво, а од друга страна
нејзината одговорност во услови на делегирани јавни овластувања.
2. Оспорената одредба регулира статус на лица на кои државата им делегирала јавни
овластувања, под строго контролирани услови, која всушност е одредба истоветна со
одредбата на член 31 став (4) од Законот за извршување донесен уште во 2005 година и
која досега во 13 годишното постоење и спроведување на истата во ниту еден момент не е
оспорена пред Уставниот суд.
3. Целта на одредбата е бројот на извршителите на секое од судските подрачја да одговара
на реалните потреби на општеството. Подносителот на Иницијативата сосем го запоставува
фактот дека станува збор за лица на кои државата им ги пренела јавните овластувања да
го спроведуваат присилното извршување на извршните исправи, во ситуација кога
должниците не ги почитувале одлуките на судовите или другите надлежни органи и одбиле
доброволно да постапат согласно обврските утврдени во соодветните одлуки.
4. Државата целосно се откажала од правото самата да спроведува присилно извршување,
кое им го отстапила на извршителите, притоа определувајќи им бројни услови за нивното
функционирање и тоа како стручни, просторни, во опрема, електроника, комуникација и
слично, се со цел иако го отстапила јавното овластување на извршителите, да создаде
еднаква основа за корисниците на извршителските услуги. Воедно државата јасно ги
определува правилата на постапување на извршителите, ја регулира цената на нивните
услуги, и континуирано врши надзор над исполнувањето на законски предвидените услови
за работа на извршителите. Надзорот пак над законитоста на постапувањата на
извршителите и понатаму е судска работа, односно судот во услови на поднесен приговор
од странка по однос на конкретни извршни дејствија и постапувања е единствено
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овластениот орган да одлучи по приговорот, односно по жалбата на странките во
извршувањето.
5. Имајќи го предвид изнесеното сосем е јасно дека бројот на извршителите треба да биде
различен за поединечните подрачја во државата и да зависи од бројката на судските
предмети кои евентуално би можела да стигнат пред извршителите, од бројот на управните
акти на конкретно подрачје кои би можеле да бидат дадени на присилно извршување, од
динамиката на правниот промет на одредени подрачја (нотарските исправи) кои исто така
би биле доставени до извршителите.
6. Нецелисходно е овозможување на либерализација во строго регулирана професија, во
услови на строго ограничен простор за работа, за кој нема неограничен пазар и кој се
намалува низ годините наназад, а со оглед на драстично зголемената граѓанска свест и
свесноста за предностите од доброволно извршените судски, управни или нотарски
извршни исправи. Воедно со либерализација на бројот на извршители, државата нема да
биде во можност да врши контрола над нивната работа, со што ќе се доведе и до целосна
правна несигурност и незаконитост во постапувањето на извршителите, на штета на
странките во извршувањето.
7. Концептот на приватното извршување кој со едногласна одлука на сите пратеници во
Собранието беше воведен во Република Македонија во 2005 година, како една од
придобивките за кои се залагаше и кои ги очекуваше, беше грижата и заштита на правата
на доверителите, водејќи сметка за заштитата на достоинството на личноста на
должниците, учесниците во извршувањето и нивните семејства, како и за тоа
извршувањето да биде поповолно за должникот. Во една стабилна пазарна економија
недозволиво е доверителите со побарувања утврдени од надлежни органи да трпат штета,
односно ненавремено намирување на нивните побарувања. Токму заради тоа тие имаат
право да бараат спроведување на правосилните извршни исправи од страна на
извршителите. Не смее да се заборави фактот дека судското извршување кое постоеше во
државата до 2006 година доведе во ситуација на не функционирање на системот каде
реално помалку од пет проценти од извршните исправи беа спроведени, додека остатокот
кој изнесуваше над 600.000 извршни предмети седеа во судовите по неколку години, а
неретко и децении. Таквата состојба доведе до бројни пресуди од страна на Европскиот
суд за човекови права по однос на членот 6 - „фер постапување“, со оглед на фактот дека
извршувањето е дел од целокупната постапка за стекнување со пресуда и реализација на
истата. Ова претставуваше голема пречка при оценките на Република Македонија при
дефинирањето на нејзиниот кандидатски статус за земја членка на ЕУ. Сериозната измена
на системот за присилно извршување ја издигна Република Македонија како лидер не само
во регионот туку и пошироко.
8. Наградата и надоместокот на трошоците за работата на извршителите се уредува со
Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работењето на извршителите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.226/2016). Либерализација на
надоместоците од аспект на пазар и претприемништво е исто така недозволиво, бидејќи
може да доведе до нелојална конкуренција кај извршителите, можност за договарања со
странките, условување на постапувањето за одредени проценти за извршителите и бројни
други аномалии кои наместо да го олеснат присилното извршување како еден од
сегментите на владеењето на правото во правната држава (што е обврска на државата), да
создадат целосно сива зона која ќе ја наруши правната сигурност во државата.
9. Нејасни се споредбите со преостанатите министерства, со оглед на тоа дека се работи
за компарирање на неспоредливи сегменти во општеството. Што се однесува до нотарите,
согласно Законот за нотаријат и бројот на нотарите е лимитиран со закон, а критериум
претставува бројот на жители. Нотарската работа е регулирана и со други закони, а обемот
на нивната работа е загарантиран, за разлика од извршителската за која повторуваме дека
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доколку должниците постапуваат доброволно согласно, одлуката на надлежните органи,
истите ќе останат без работа. Медијацијата пак не е професија, туку е дополнителна
дејност која пак подлежи на процес на проверка на лиценцирање, согласно законски
определени услови. Адвокатурата пак, согласно член 53 од Уставот на Република
Македонија е самостојна и независна јавна служба уредена со закон, што во никој случај
не може да се споредува со извршителите.
Понапред изнесените наводи сосем јасно укажуваат дека Законот за извршување јасно ги
утврдува критериумите врз основа на кои министерот за правда ги пренесува јавните
овластувања на извршителите, дека тоа нема никаква врска со слободен пазар и
претприемништво, дека со либерализација на бројот на извршители државата нема да биде
во можност да врши контрола над нивната работа, а тоа ќе доведе и до целосна правна
несигурност и незаконитост во постапувањето на извршителите, во фаза кога извршните
исправи треба да се извршат и конечно доверителите да ги остварат своите права односно
намират побарувањата кои ги имаат од должниците.
Имајќи го предвид горенаведеното, дека со оспорената одредба од член 32 став (4) од
Законот за извршување не се уредува сфера од слободниот пазар и претприемништво, туку
се уредува сосем друга општествена сфера во однос на јавните овластувања, со што не се
повредува темелната вредност слободата на пазарот и претприемништвото утврдена во
членот 8 став 1 алинеја 7 од Уставот на Република Македонија Владата на Република
Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Македонија да не ја прифати
Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на оспорената
одредба од Законот за извршување
Точка 34
Владата ја разгледа Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на
член 5 од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија” бр. 115/2010)
поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од Делчево и притоа го утврди следното
мислење:
Подносителот на Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на
член 5 од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија” бр.
115/2010), наведува дека во членот 5 од Законот за вештачење се спротивни на член 8 став
1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.
Имено, како што наведува, дека во Законот за вештачење на може да се бара исполнување
на други услови, освен оние кои што ги бара самиот Закон за парнична постапка. Дотолку
повеќе што според Законот за парнична постапка, во граѓанската постапка се поставува
исклучиво по тој закон и нема можност за примена на друг. Во конкретниот случај, со
постоење на одредбите од член 5 од Законот за вештачење се јавува правна несигурност.
Согласно подносителот на Иницијативата, оспорената одредба е во спротивност со член
236, од Законот за парнична постапка која гласи: „Вештачењето го вршат вештаци
запишани во регистарот на вештаци”.
Подносителот исто така смета дека согласно член 98 од Уставот на Република Македонија:
Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите,
како и постапката пред нив, се утврдуваат со закон, што се донесува со двотретинско
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
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Подносителот бара поништување на член 5 од Законот за вештачење од причини што
Основен Суд Делчево го одбил тужбеното барање, само затоа што вештото лице иако имал
лиценца и бил запишан во регистарот на вештаци, не бил лице во смисла на член 5 од
Законот за вештачење. Односно не го прифатил вештачењето од лице кое што е запишено
во регистарот на вештаци. Истата пресуда била потврдена со Пресуда на Апелациониот суд
Штип.
Со барањето вештите лица да бидат регистрирани согласно член 5 од Законот за
вештачење, подносителот смета дека покрај условот кој го бара Законот за парнична
постапка се бара и друг услов согласно член 5 од Законот за вештачење.
Подносителот смета во Законот за вештачење не може да се бара исполнување на други
услови, освен оние што ги бара самиот Закон за парнична постапка. Дотолку повеќе што
според Закон за парнична постапка, во граѓанската постапка се постапува исклучиво по тој
закон и нема можност за примена на друг. Во конкретниот случај, со постоење на
одредбата од член 5 Законот за вештачење се јавувала правна несигурност.
Во општите одредби на Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија”
бр. 115/2010, 12/2014, 43/2014, 104/2015, 148/2015 и 192/2015) јасно се дефинирани
изразите кои се употребуваат во Законот за вештачење.
Член 1 од Законот за вештачење јасно дефинира дека: „со овој закон се уредува вршењето
на вештачење, областите, условите и начинот на вршењето на вештачењето, субјектите
кои вршат вештачење, условите и постапката за полагање на стручен испит за издавање,
продолжување, престанок или за одземање на лиценца за вештачење за вршење на
вештачење од соодветна област, награда и надоместок на трошоците за извршеното
вештачење, основањето, надлежноста, организацијата и работењето на Комората за
вештаци, како и други прашања кои се однесуваат на вештачењето.”
Во ниту една одредба не се појавува „правна несигурност” со која што во Законот за
вештачење се барaат различни услови од тие предвидени во Законот за парнична постапка.
Член 236 од Законот за парнична постапка која гласи: „вештачењето го вршат вештаци
запишани во регистар за вештаци” е во потполна согласност со Закон за вештачење.
Вештачењето секогаш го вршат вештаци кои се запишани во регистарот на вештаци и имаат
важечка лиценца за вештачење од областа, тоа се потврдува и во член 5 од Законот за
вештачење.
Условите во член 5 став 1, 2 и 3 од Законот за вештачење насочуват токму на тоа дека
вештачењето го врши вешто лице запишан во регистарот на вештаци со валидна лиценца:
“Член 5
став 1:
високообразовна установа, научна установа и стручна установа врз основа на
овластувања утврдени со закон доколку имаат вработено најмалку две лица со лиценца за
вештачење;
став 2
- трговец поединец - вештак основано согласно со Законот за трговските друштва кое ги
исполнува условите од овој закон и има вработено најмалку едно лице со лиценца за
вештачење;
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став 3
- трговско друштво кое е регистрирано во согласност со Законот за трговските друштва и
врши вештачење согласно со овој закон и има вработено најмалку две лица со лиценца за
вештачење.”
Уредувањето на вршењето на вештачење како и функционирањето на вештаците во
рамките на Закон за вештачење, е во потполна согласност со одредбата на Закон за
парнична постапка со која се вели дека вештачењето го вршат вештаци запишани во
регистарот на вештаци. Од констатацијата на подносителот на иницијативата произлегува
дека согласно член 5 од Законот за вештачење, вештачењето го прават правните лица а не
вешто лице запишан во регистарот на вештаци со валидна лиценца.
Вештачење не може да врши правно лице, вештачењето секогаш се врши од страна на
вешто лице запишан во регистарот на вештаци со валидна лиценца кои во рамки на
функционирањето во согласност со законот нивните вештачења треба ги доставуваат преку
високообразовна установа, научна установа и стручна установа, трговско друштво или како
трговец поединец. Зад секој стручен наод и мислење изработено врз основа на примена на
научни и стручни методи, технички достигнувања, стручни знаења и искуства во областа
стои вешто лице а не правно лице.
Придржување на начелата: законитост, стручност, чесност, непристрасност,
професионалност, самостојност, економичност, одговорност, совесност и ефикасност при
вршењето на вештачењето е должност кон вештото лице запишано во Регистарот на
вештаци со валидна лиценца а не за правните лица.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата смета дека оспорената одредба на член 5 од
Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија” бр. 115/2010, 12/2014,
43/2014, 104/2015, 148/2015 и 192/2015), е во согласност со Уставот на Република
Македонија и му предлага на Уставниот на Република Македонија да не ја прифати
Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на член 5 од Законот
за вештачење („Службен весник на Република Македонија” бр. 115/2010, 12/2014, 43/2014,
104/2015, 148/2015 и 192/2015).
Точка 35
Владата ја разгледа Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста
на член 2 став 1 точка 4, член 7 став 1 точка 2, член 32 став 2 и член 47-а став 1 од Законот
за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010, 158/2011, 185/2011,
64/2012, 188/2014, 104/2015, 153/2015, 192/2015 и 30/2016) поднесена од Милорад
Јовчевски од Скопје и притоа го утврди следново мислење:
Поднесената Иницијатива за поведување постапка се однесува на слободата на пазарот и
претприемништвото, утврдена во Уставот како темелна вредност.
Согласно Иницијативата, поимот „проценувач“ е определен со Законот за процена и кој
може да ја врши таа дејност, имајќи предвид дека со одредбите од овој закон физичките
лица со положен стручен испит за проценувач и вработените во банки, штедилници,
единици на локална самоуправа и државни органи и Бирото за вештачење, биле доведени
во нееднаква положба на пазарот.
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Се смета дека физичкото лице - трговец поединец или трговско друштво регистрирано со
Законот за трговски друштва за вршење на процена, има лиценца и е запишано во регистар
за овластени проценувачи за што остварува соодветен надоместок и награда за својата
работа.
Од друга страна, пак, вработените физички лица кои работат во банки, штедилници,
единици на локална самоуправа и Бирото за вештачење, врз основа на
осигурување од одговорност на штета уплатена од институцијата, ја остваруваат и
вршат оваа дејност.
Врз основа на горенаведеното, Владата на Република Македонија смета дека наведените
оспорени одредби не се во спротивност со член 8 став 1 алинеја 3 и алинеја 7, член 51 и
член 55 од Уставот на Република Македонија и му предлага на Уставниот суд на Република
Македонија да ја одбие Иницијативата за поведување на постапка за оценување на
уставноста.
Точка 36
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од адвокат Ристо Поповски од Тетово,
доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У. бр. 40/2018 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 44 ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014,
199/2014 и 27/2016) и притоа го утврди следново мислење:
Со Иницијативата се поведува постапка за оценување на уставноста на член 44 ставови 2,
3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), како одредби со кои се
повредуваат одредбите од член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 32, член 51 и член 54 од Уставот
на Република Македонија.
Во Иницијативата подносителот наведува дека со оспорените одредби од член 44 ставови
2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за вработените во јавниот сектор, законодавецот го ограничил
уставно загарантираното право на слобода при вработување, правото на избор на секој
вработен да му биде достапно секое работно место и со тоа создал правна несигурност кај
вработените. Освен тоа, со давањето надлежност на Министерството за информатичко
општество и администрација со предметниот закон за водење на трансфер листа и
Министерството за финансии како орган на државната управа кој е одговорен за
централниот буџет, се доведува во прашање уставната поделба на власта на законодавна,
извршна и судска, бидејќи овие два органи се дел од извршната власт и преку
хоризонталното преземање на вработените во јавниот сектор, односно во институции кои
што ги има основано Собранието на Република Македонија, како и органите на државната
власт утврдени со посебен закон, а кои се дел од правосудниот систем, доаѓа до мешање
во работата на законодавната и судската власт.
Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, како темелни
вредности на уставниот поредок на Република Македонија, меѓудругото, се утврдени
владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.
Согласно член 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување,
заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена
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невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој
вработен има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен
дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат.
Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со
колективни договори.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги
почитува Уставот и законите.
Согласно член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се
ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на човекот и
граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според
одредбите на Уставот. Ограничувањето на слободите и правата не може да биде
дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или
социјално потекло, имотна или општествена положба.
Согласно член 2 став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), работодавачи во
јавниот сектор, согласно со овој закон, се органите на државната и на локалната власт и
други државни органи основани согласно со Уставот и со закон и институциите кои вршат
дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот,
социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен
интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни
претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како
и од општините во градот Скопје.
Вработени во јавниот сектор се лицата кои засновале работен однос кај некој од
работодавачите од ставот (1) на овој член (став 2).
Според член 3 став (1) од Законот, за вработените во јавниот сектор се применуваат
одредбите од овој закон, одредбите од посебните закони, прописите донесени врз основа
на овој закон и посебните закони и со колективните договори.
За прашањата кои не се уредени со овој закон, како и за прашања за кои овој закон не
упатува на примена на посебен закон и на колективен договор, а се однесуваат на
работниот однос на вработениот, се применуваат општите прописи за работните односи
(став 2).
Согласно член 14 од Законот, во рамките на секоја група се утврдуваат една или повеќе
подгрупи на работни места, односно уредена е класификацијата на работните места во
јавниот сектор.
Согласно член 42 став (1) од Законот, мобилноста е хоризонтално движење на вработен од
едно на друго работно место во рамките на истата група на работни места, утврдена со
овој закон.
Мобилноста се врши преку распоредување, односно преземање на вработениот на работно
место на исто ниво, односно на работно место за кое вработениот ги исполнува општите и
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посебните услови утврдени во актот на систематизација на работни места во институцијата
во која се распоредува или се презема (став 2).
Мобилноста се врши без објавување на интерен, односно јавен оглас (став 4).
Согласно член 44 став (1) од Законот, вработениот во јавниот сектор, на негово барање, по
потреба на институцијата во која е вработен или по потреба на друга институција, може да
биде трајно преземен на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги
исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација на другата
институција, ако за тоа се согласат вработениот и раководните лица на двете институции,
а по претходна согласност на Министерството за информатичко општество и
администрација и органот надлежен за давање на согласност на годишниот план за
вработување на институцијата во однос на буџетот.
Заради потребите за мобилност на вработените во јавниот сектор, Министерството за
информатичко општество и администрација подготвува и води трансфер - листи на можни
преземања (став 2).
Институција која се укинува, трансформира или чија надлежност се намалува е должна да
поднесе листа на вработени чии работни места се укинуваат, а кои Министерството за
информатичко општество и администрација ги внесува во листата од ставот (2) на овој член
(став 3).
Вработениот чие работно место се укинува се евидентира на листата од ставот (2) на овој
член и може да биде преземен во друга институција, на работно место на исто ниво,
односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во
актот за систематизација, ако за тоа се согласат вработениот и раководното лице на
другата институција, а по претходна согласност на Министерството за информатичко
општество и администрација и органот надлежен за давање на согласност на годишниот
план за вработување на институцијата во однос на буџетот (став 4).
Институцијата во која се презема вработениот од ставовите (1) и (4) на овој член не смее
да биде оддалечена повеќе од 50 километри од институцијата во која истиот бил вработен
пред преземањето (став 5).
Ограничувањето од ставот (5) на овој член не важи доколку преземањето е на барање на
вработениот (став 6).
На вработениот кој нема да ја потпише понудената спогодба од ставот (4) на овој член во
рок од 5 дена од датумот на кој му доставена му престанува работниот однос (став 7).
Имајќи ги предвид погоре цитираните законски одредби, произлегува дека Законот за
вработените во јавниот сектор системски ги уредува прашањата кои се однесуваат на
вработените во јавниот сектор, општите начела, класификацијата на работните места,
евиденцијата, видовите на вработувања, општите права, должности и одговорности,
мобилноста, како и други општи прашања за вработените во јавниот сектор. Притоа, во
член 3 од Законот се определува дека за вработените во јавниот сектор се применуваат
одредбите од овој закон, одредбите од посебните закони, прописите донесени врз основа
на овој закон и посебните закони и со колективните договори (став 1) и дека за прашањата
кои не се уредени со овој закон, како и за прашања за кои овој закон не упатува на примена
на посебен закон и на колективен договор, а се однесуваат на работниот однос на
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вработениот, се применуваат општите прописи за работните односи (став 2). Оттука,
произлегува дека овој закон содржи општи правни норми, права и обврски и процедури за
сите вработени во јавниот сектор, без оглед во која институција од член 2 став (1) од овој
закон истите се вработени (орган на државната или локалната власт или институција која
врши дејност од јавен интерес), што е во корелација со целта за донесување на
предметниот закон.
Имајќи ги предвид конкретно утврдените законски основи за престанок на работниот однос
на вработените во јавниот сектор во член 41 од Законот, со оспорениот член 44 од Законот
се дава можност на вработениот чие работно место се укинува, наместо да му престане
работниот однос, истиот да биде преземен со негова согласност во друга институција на
работно место на исто ниво, на кој начин законски е уредена мобилноста на вработените
во јавниот сектор преку преземање од една во друга институција. Покрај согласноста од
вработениот чие работно место се укинува и согласноста на раководното лице на другата
институција, во оспорените одредби од Законот, законодавецот ја утврдил потребата од
претходна согласност на Министерството за информатичко општество и администрација и
Министерството за финансии, ова со оглед на нивните законски утврдени надлежности.
При спроведување на постапката за мобилност согласно законските одредби се врши
почитување на нивото на работното место на кое се наоѓал вработениот чие работно место
се укинува, односно истиот се презема на работно место на исто ниво, односно на работно
место за кое ги исполнува општите и посебните услови утврдени во актот за
систематизација на работните места во институцијата во која се презема. Од претходно
наведеното, произлегува дека наводите во Иницијативата дека законодавецот го ограничил
уставно загарантираното право на слобода при вработување и правото на избор на секој
вработен да му биде достапно секое работно место се неиздржани, со оглед дека
наведените уставни права треба да се согледуваат на конкретен, а не на апстрактен начин,
како што го прави тоа подносителот на Иницијативата.
Со член 2 став (1) алинеја 1 од Законот, како работодавачи во јавниот сектор се определени
и органите на локалната власт, односно општинските органи, од каде што произлегува дека
вработените во општинските органи имаат статус на вработени во јавниот сектор, односно
на административни службеници со оглед дека вршат работи од административна природа,
кои по својата природа одговараат на работите кои ги вршат административните
службеници во органите на државната власт. Оттука, видно е дека со оспорените законски
одредби нема мешање на законодавната во локалната власт, ниту мешање на
законодавната во судската власт, како што е наведено во предметната иницијатива, со
оглед дека судските и јавнообвинителските службеници не се опфатени со предметниот
закон и за истите се применуваат одредбите од Законот за судска служба, односно од
Законот за јавнообвинителска служба.
Имајќи го предвид претходно наведеното, се смета дека оспорените одредби од член 44
ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016), се во согласност со член 8 став
1 алинеи 3 и 4, член 32, член 51 и член 54 од Уставот на Република Македонија, поради
што Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на Република
Македонија да не ја прифати предметната иницијатива.
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Точка 37
Владата ја разгледа Иницијативата од Горан Костадиновиќ од Куманово доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.35/18 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на членот 1 во дел: „а кои оствариле право на паричен
надоместок по 1 јануари 1995 година“ и членот 2 став 1 алинеја 5 во делот: „кое остварило
право на паричен надоместок по 1 јануари 1995 година и кое по остварувањето на правото
на паричен надоместок не било вработено на неопределено време“ од Законот за
материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на
претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.132/2017) и притоа го утврди следното мислење:
Подносителот на Иницијативата смета дека со наведените одредби се врши селекција на
граѓаните кои можат да остварат право на паричен надоместок, со што на директен начин
се ограничува правото на социјална правда и економска благосостојба и се врши
селективна правда, спротивно на темелните вредности на уставниот поредок, предвидени
во член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 8 од Уставот на Република Македонија.
Во таа насока, подносителот смета дека барателите на правото на материјално
обезбедување кои оствариле право на паричен надоместок по 1 јануари 1995 година, се
ставаат во нееднаква положба, доколку ги исполнуваат другите услови од Законот.
Освен тоа, подносителот на Иницијативата наведува дека оспорените одредби од Законот
се двосмислени и нејасни, во смисла дека не се знае каков паричен надоместок би требало
да остваруваат невработените лица, со што се овозможува во пракса да бидат различно
толкувани и различно применувани.
Вака утврдените одредби, подносителот смета дека се спротивни на член 9 став 2, член 51
и член 54 став 1 од Уставот на Република Македонија.
Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 8 од Уставот на Република Македонија, во темелните
вредности на уставниот поредок на Република Македонија се и основните слободи и права
на човекот и граѓанинот, признаени со меѓународното право и утврдени со Уставот,
владеење на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.
Согласно член 9 став 2 од Уставот на Република Македонија, граѓаните на Република
Македонија пред Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија, законите мораат да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги
почитува Уставот и законите.
Со членот 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се
ограничат само во случаи утврдени со Уставот.
Согласно член 1 од Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради
приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, („Службен
весник на Република Македонија" бр.132/2017) се уредуваат условите за стекнување и
начинот на користење на правото на материјално обезбедување на невработените лица на
кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок,
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во претпријатијата со доминантна сопственост на државата, во периодот по 1 јануари 1995
година, заклучно со 30 јуни 2017 година.
Горе цитираниот член 1 од Законот за материјално обезбедување на невработените лица
поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, е тесно
поврзан со членот 2 од истиот Закон , кој ги дефинира условите за стекнување на право на
материјално обезбедување на невработените лица, при што, покрај другите услови, е
предвидено, како невработено лице да се смета лицето кое остварило право на паричен
надоместок по 1 јануари 1995 година и кое по остварувањето на правото на паричен
надоместок, не било вработено на неопределено време, односно работниот однос не му
престанал по негова волја и вина.
Согласно член 9 од Законот, за прашањата што не се уредени со овој Закон и за прашањата
за кои овој закон не упатува на примена на друг закон, се применуваат одредбите од
Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, кои се однесуваат на
невработените лица - корисници на паричен надоместок („Службен весник на Република
Македонија" бр. 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006,
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012,
39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016 и 21/2018).
Оттука, јасно е дека паричниот надоместок кој го остваруваат лицата кои оствариле право
на материјално обезбедување е паричниот надоместок, уреден согласно Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност.
Прашањето за правото на материјално обезбедување беше опфатено со неколку законски
решенија во изминатиот период и со истите, со правото на материјално обезбедување се
стекнаа повеќе лица. Со донесувањето на наведениот нов Закон („Службен весник на
Република Македонија" бр.132/2017) се утврдија услови и критериуми со кои се даде
можност истото да го остварат поголем број на лица, со опфаќање на поголем период и со
помалку ригорозни услови, како што се годините поминати во работен однос, а не работен
стаж, и пониска возрасна граница во моментот на поднесувањето на барањето.
Токму со ваквото законско решение се обезбеди социјална правда и економска
благосостојба на поголем број на лица, на кои им престанал работниот однос во
претпријатијата со доминантна сопственост на државата. Од овие причини, сметаме дека
утврдената почетна граница од 1 јануари 1995 година е ирелевантна во поглед на опфатот,
доколку се знае дека најголемиот број на невработени лица на кои им престанал работниот
однос поради стечај, ликвидација или технолошки вишок, се од наведениот период.
Следствено, оспорените одредби не се противуставни со оглед на тоа што законодавецот
уредува односи за работниците од претпријатијата со доминантна сопственост на државата
кои подеднакво се однесуваат за сите во иста правна состојба.
Дополнително, Законот за материјално обезбедување и во својот наслов, определувајќи го
периодот на опфат, нема намера да ги опфати сите лица чиишто работен однос престанал
поради стечај, ликвидација и технолошки вишок, туку само оние од претпријатијата со
доминантна сопственост на државата или од истите тие кога се приватизирале, од причина
што самата држава била доминантен сопственик и работодавач на овие лица и со овој Закон
се сака да се обезбеди обештетување од страна на државата. Притоа, неминовно е да се
постават критериуми и услови кои ќе овозможат социјалната сигурност и благосостојба да
биде преку обезбедување на паричен надоместок, а тоа да се однесува само на одредена
категорија на лица. Истото, од оваа причина, е позитивна селекција преку опфаќање на
една целна група, која со години била невработена и материјално необезбедена. Во прилог
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на ова говорат и податоците од Агенцијата за вработување на Република Македонија, за
бројот на лицата кои истото го оствариле, согласно Законот материјално обезбедување на
невработените лица поради приватизација на претпријатијата на претпријатијата со
доминантна сопственост на државата, („Службен весник на Република Македонија"
бр.132/2017 и 51/2018).
Понатаму, подносителот на Иницијативата нема земено предвид дека оспорените одредби
претрпеле измени (објавени во „Службен весник на Република Македонија” бр.51/18) со
кои е проширен опфатот и на оние невработени лица на кои им престанал работниот однос
откако претпријатијата со доминантна сопственост на државата биле приватизирани, но
притоа не дошло до промена на единствениот матичен број на субјектот. Согласно член 4
на овој закон, започнатите постапки до денот на влегувањето во сила на истиот, ќе завршат
според Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација
на претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.132/17), а измените на Законот се однесуваат на сите идни подносители
на барањето, со што повторно е обезбедена еднаквост на граѓаните пред Уставот и законот
и правна сигурност, како елемент на владеење на правото.
Содржината на оспорените одредби, спротивно од наводите во Иницијативата, има хуман
пристап и овозможува социјална правда и солидарност.
Имајќи го предвид наведеното, оспорената законска одредба е во согласност со членот 8
став 1 алинеи 1, 3 и 8 , член 9 став 2, член 51 и член 54 став 1 од Уставот на Република
Македонија и Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на Република
Македонија да ја отфрли како неоснована Иницијативата за поведување постапка за
оценување на уставноста и законитоста на членовите 1 и 2 од Законот за материјално
обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со
доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република Македонија"
бр.132/2017).
Точка 38
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Македонија
под У.бр.30/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за
изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република
Македонија“, бр.51/2018), поднесена од Даниел Георгиевски од Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
Co предметната иницијатива всушност се оспорува Законот за изменување на Законот за
заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/2018), во
целост, со оглед дека подносителот на иницијативата смета дека со бришењето на алинеја
5 од став 1 на членот 2 од Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 36/1995, 70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/2010,
100/2011 и 157/2013), со која како јавен простор во смисла на предметниот закон се
подразбираше и простор надвор од деловниот објект, наменет, уреден и опремен за
давање на угостителски услуги, кој содржи дополнителна опрема (покриви, ѕидови,
стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично), со која просторот се
затвора од сите страни со што станува простор од затворен карактер, а во контекст на
изменетиот став 1 на членот 3 од Законот за заштита од пушењето, се остава можност
терасите и летните бавчи каде е дозволено пушење многу лесно од отворен простор да
бидат претворени во затворени простории со прегради (најлон, стакла, дрво) и на тој начин
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истите нема да се сметаат за јавен простор, ниту за дел од угостителски објект каде се
врши угостителска дејност.
Co измените на Законот за заштита од пушењето, подносителот смета дека законодавецот
обезбедил манипулација со јавниот простор каде е забрането да се пуши на начин што
истиот ќе може да се трансформира од отворен простор во затворен простор за непречено
пушење во текот на годината.
Co член 1 од Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник
на Република Македонија“, бр.51/2018), во членот 2, став 1, алинејата 5 од Законот за
заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/1995, 70/2003,
29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/2010, 100/2011 и 157/2013), се брише. Согласно
избришаната алинеја, како јавен простор во смисла на Законот за заштита од пушењето
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/1995, 70/2003, 29/2004, 37/2005,
103/2008, 140/2008, 35/2010, 100/2011 и 157/2013), се подразбираше и простор надвор од
деловниот објект, наменет, уреден и опремен за давање на угостителски услуги, кој
содржи дополнителна опрема (покриви, ѕидови, стакло, фолии, пластифицирани или
најлонски прегради и слично), со која просторот се затвора од сите страни, со што станува
простор од затворен карактер.
Согласно член 2 од Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 51/2018), ставот 1 на член 3 од Законот за заштита
од пушењето („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/1995, 70/2003, 29/2004,
37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/2010, 100/2011 и 157/2013) се менува, во смисла дека се
забранува пушењето во јавните простории од членот 2 на овој закон. Пушењето е дозволено
исклучиво надвор од деловниот објект (тераса, летна бавча и слично).
Co Законот за заштита од пушењето се уредува начинот на заштита од штетните влијанија
на пушењето на тутун и другите производи од тутун врз граѓаните, како и зачувување на
животната средина, забрана на пушењето во јавни простории и забрана за рекламирање
на цигарите. Co изменувањата и дополнувањата на текстот на Законот од 2008 година
наваму, беа воведувани се построги правила на заштитата од пушењето кои, особено во
делот на заштитата од пушењето во угостителските објекти, беа ограничувачки и за
вршителите на угостителската дејност и за корисниците на угостителските услуги и за
самите пушачи. Основната цел која се сакаше да се постигне со Законот за изменување на
Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“, бр.
51/2018), е промена на одредбите на постојниот закон со чија примена биле предизвикани
економски и социјални проблеми, во смисла на право на слободен избор на граѓанинот и
стопанскиот субјект. Co Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/2018) се регулира пушењето на
терасите, летните бавчи и слично, односно не се предвидува враќање на дозвола за
пушење внатре во објектите.
Имено, со членот 1 од Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/2018), се избриша алинејата каде што
простор надвор од деловниот објект несоодветно терминолошки претставуваше простор од
затворен карактер, со што беше отстранета една контрадикторност од законот. Co членот
2 од Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 51/2018), се овозможува пушењето да биде дозволено
исклучиво надвор од деловниот објект, со бришење на дополнителните рестриктивни
одредби од законот.
39

Co тоа, во член 2 од Законот за заштита од пушењето, таксативно е наведено што се
подразбира под јавни простории во смисла на предметниот закон, а во член 3, став 1
изречно е наведено дека се забранува пушењето во јавните простории од членот 2 на овој
закон, како и дека пушењето е дозволено исклучиво надвор од деловниот објект (тераса,
летна бавча и слично). Во ставот 2 на член 3 е дадена можност во објектите во кои се
сместуваат гости, да се определат соби за сместување за пушачи, но најмногу до 30% од
вкупниот капацитет на објектот. Притоа, се смета дека не е сторена повреда на членовите
9, 27, 39, 42 и 43 од Уставот на Република Македонија, бидејќи со оспорените законски
одредби не се нарушува принципот на еднаквост на граѓаните, слободата на движење на
граѓаните, правото на здравствена заштита, ниту се загрозува мајчинството, децата и
малолетните лица, ниту се нарушува правото на здрава животна средина.
Исто така, регулирањето на забраната на пушењето во јавни простории и забраната за
рекламирање на цигарите во Законот за заштита од пушењето е во рамките на вкупната
цел на здравствениот систем, а особено на неговата превентивна функција, односно
овозможување на спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје и
заштитата и унапредувањето на здравјето како најважна инвестиција во општественоекономскиот развој на секоја држава.
На сите граѓани на Република Македонија им се обезбедува остварување на законски
загарантираните права, утврдени потреби и интереси, меѓу кои и мерките и активностите
за заштита на здравјето на населението од штетните влијанија на животната средина и
работната средина.
Пушењето претставува докажан ризик за здравјето на популацијата, ризик за болести и
јавно здравствен проблем, поврзан со поголем број причини за смртност и дека
регулирањето на забраната на пушењето во јавни простории е во рамките на вкупната цел
на здравствениот систем, а особено на неговата превентивна функција.
Имајќи го предвид горенаведеното, се смета дека Иницијативата за оценување на
уставноста на Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 51/2018) е неоснована, поради што Владата на Република
Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Македонија да не поведе постапка
за оценување на уставноста на наведениот закон, со оглед на фактот што истиот е во
согласност со Уставот на Република Македонија.
Точка 39
Владата ја разгледа Понудата од нотар Никола Спасовски од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.14281 за КО Драчево 2 на КП 2269 место викано Љубаш
и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид негативните мислења на Министерството за
транспорт и врски и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
мислењето на Агенцијата за катастар на недвижности.
Точка 40
Владата ја разгледа Понудата од нотар Вера Станоевска од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.2438 за КО Г и Д Оризари на КП бр.1008 и по Понудата
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го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски и мислењето на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 41
Владата ја разгледа Понудата од нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр. 2280 за КО Злокуќани на КП бр. 1003 на место викано Село и не ја
прифати Понудата имајќи ги предвид мислењата на Министерството за транспорт и врски
и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 42
1. Владата го именува м-р Роберт Алаѓозовски за Национален координатор за развој на
културата и меѓуресорска соработка и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
2. Владата донесе Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република
Македонија, со која се утврдува коефициентот за пресметување на плата на Националниот
координатор за развој на културата и меѓуресорска соработка.
3. Владата на Лидија Костовска разрешена од функцијата директор на Државниот завод за
статистика не и утврди право за остварување на плата по престанувањето на функцијата.
4. Владата донесе Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во
Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.
5.Владата го разреши Игор Трајановски од должноста заменик на директорот на Агенцијата
за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, на негово
барање.
6. Владата ја разреши Мими Шушлеска Петкова од должноста член на Советот на
Институтот за акредитација на Република Македонија претставник на Сојузот на
стопанските комори на Македонија.
6.1. Владата го именува Велимир Петровски за член на Советот на Институтот за
акредитација на Република Македонија, претставник на Сојузот на стопанските комори на
Македонија.
7. Владата поради спојување на ЈЗУ Здравствен дом Кочани и ЈЗУ Општа болница Кочани
во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност -Кочани им утврди престанок на мандат на
членовите на Управниот одбор- претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Кочани
и тоа:
- Славица Давиткова,
-Ивица Костадинов и
-Коста Хардалов.
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8. Владата поради спојување на ЈЗУ Здравствен дом Кочани и ЈЗУ Општа болница Кочани
во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност -Кочани им утврди престанок на мандат на
членовите на Управниот одбор- претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Кочани
и тоа:
- Славица Давиткова,
-Ивица Костадинов и
- Андриана Ѓоргиева.
9. Владата за членови на Управниот одбор -претставници на основачот на ЈЗУ Општа
болница со проширена дејност -Кочани, ги именува:
- Коста Хардалов,
-Славица Давиткова и
-Даниел Спасов.
10. Владата ја разреши Магдалена Савеска од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, на
нејзино барање.
11. Владата го разреши Борче Петровски од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, на
негово барање.
11.1. Владата го именува Илјаз Исмаии за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.
12. Владата ja именува Марија Хаџи Христова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберколоза- Скопје.
13. Владата го именува Менсур Ибрахими за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.
14. Владата ја именува Билјана Гунова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација- Скопје.
15. Владата за членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за ендокринологија дијабетис и метаболички нарушувања -Скопје,
ги именува:
- Боби Станишковски и
-Љупка Симовска Донев.
16. Владата го именува Деан Гацов за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести- Скопје.
17. Владата го именува Кристијан Талески за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп.
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18. Владата ја именува Тања Николовска за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом д-р Хаил Абраванел Битола.
19. Владата за членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен
дом - Дебар, ги именува:
- Фасет Моратоски
- Бајрам Лата и
- Рамадан Имери.
20. Владата го именува Далибор Атанасов за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево.
21. Владата ја именува Ирена Крајческа за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод.
22. Владата за членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена
станица Липково во Липково, ги именува:
- Дритон Рамадани
- Агрон Јусуфи и
- Муртез Исмаили.
23. Владата ја именува Александра Ангеловска за член на Управниот одбор - претставник
на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола.
24. Владата го именува Орхан Реџепи за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Куманово.
25. Владата го именува Миле Велкоски за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница Прилеп.
26. Владата го именува Мервин Забзун за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија -Струга.
27. Владата го именува Адриан Адоко за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни
заболувања - Охрид.
28. Владата ја именува Арјета Реџепи за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје.
29. Владата го именува Бурхан Чајани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Железничар“ - Скопје.
30. Владата го именува Арсим Диша за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.
31. Владата го именува Суат Амети за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.
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32. Владата го именува Фарук Алили за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово.
33. Владата ја именува Њомза Лумани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.
34. Владата го именува Бурак Шабани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија - Скопје.
35. Владата го именува Дитмир Ешеху за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.
36. Владата го именува Недим Рамизи за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.
37. Владата го именува Сафет Демири за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.
38. Владата го именува Башким Шабани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје.
39. Владата го именува Зејнула Адеми за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.
40. Владата го именува Ќемал Рушити за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје.
41. Владата ја именува Арјета Хасани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје.
42. Владата ја именува Беса Поцеста за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје.
43. Владата го именува Урим Исахи за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.
44. Владата го именува Нусрет Џафери за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје.
45. Владата ја именува Ферихане Бајрами за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје.
46. Владата го именува Бујар Селмани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.
47. Владата го именува Илир Шурлани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.
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48. Владата го именува Башким Османи за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје.
49. Владата го именува Сашо Панов за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје.
50. Владата го именува Илир Вела за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.
51. Владата го именува Арбен Реџепи за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје.
52. Владата го именува Газменд Хамзаи за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје.
53. Владата го именува Енес Шеху за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.
54. Владата го именува Ирфан Исмаили за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.
55. Владата го именува Фатмир Елези за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје.
56. Владата го именува Бесим Зеќири за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје.
57. Владата го именува Арјан Даци за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална
хирургија - Скопје.
58. Владата за членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за
јавно здравје - Тетово, ги именува:
- Бесмал Шефити и
- Илбер Алии.
59. Владата го именува Неџати Алии за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи,
универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје.
.
60. Владата го именува Реџеп Селмани за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.
61. Владата ја именува Вјолца Алии за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија - Скопје.
62. Владата го именува Беким Кчику за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - Скопје.
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63. Владата го именува Мевлуд Барди за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиско работење на ЈП за берзанско работење Агро - берза со П.О.
Скопје.
64. Владата го именува Нефи Усеини за член на Органот на надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа - Охрид.
65. Владата го избра Мујдин Зибери за член на Надзорниот одбор на Друштвото за изградба,
управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.
66. Владата го именува Арјан Мехмети за член на Одборот за контрола на метеријалнофинансиско работење на ЈУ Национален парк Пелистер - Битола.
67. Владата за претставници на Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство
на албанците Скопје, ги определи:
- Нури Беџети и
- Исак Шерифи.
68. Владата го избра Емин Аземи за независен член на Надзорниот одбор на АД
„Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост.
69. Владата за членови на Надзорниот одбор на АД за транспорт Македонски железници
транспорт АД - Скопје, ги избра:
- Висар Ајети и
- Фарук Мурати за независен член.
70. Владата го разреши Јане Станкоски од должноста вршител на должноста директор на
Државниот инспекторат за земјоделство-орган во состав на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, на негово барање.
70.1. Владата го именува Благој Индов за вршител на должноста директор на Државниот
инспекторат за земјоделство- орган во состав на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство и истовремено му утврди коефициент за пресматување на
плата.
71. Владата го именува Абдула Ќазимоски, за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга.
72. Владата го именува Икмет Ејупи, за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ -Ростуше.
73. Владата го именува Илир Ќерими за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница Куманово.
74. Владата го именува Афет Мамати за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Клиничка болница Тетово.
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75. Владата го именува Авни Дураку за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница Дебар.
76. Владата го именува Артан Јакупи за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“.
77. Владата го именува Азби Агуши за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.
78. Владата го именува Ферит Муареми за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.
79. Владата за членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија Скопје, ги
именува:
- Алајдин Алиу и
- Вегим Селими.
80. Владата го именува Илир Сулејмани за член на Управниот одбор на ЈП за берзанско
работење Агро-Берза со П.О.Скопје.
81. Владата го именува Дритон Зибери за член на Управниот одбор на Фондот за иновации
и технолошки развој, со мандат од две години.
82. Владата го именува Емрах Михтароси за член на Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.
83. Владата го разреши Мане Манев од должноста член на Управниот одбор- претставник
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.
83.1. Владата го именува Елвис Алоски за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.
84. Владата го именува Сенад Бајрамовски за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје.
Точка 43
1.Владата го разгледа и прифати Известувањето од Министерството за финансии бр.113739/1 од 23.5.2018 година, во врска со Извадокот од Нацрт записникот од 67-та седница
на Владата, одржана на 8.5.2017 година, точка 77 - Прашања и предлози, согласно кое
Министерството за финансии известува дека со Решение на министерот за финансии бр.043638/1 од 21.5.2018 година, формирана е Работна група која ќе работи на изнаоѓање
решение во врска со долгот на МЈП-Проаква Р.Е.Водовод-Охрид.
2.Владата на предлог на Министерството за финансии заклучи да се дополни Заклучокот
на Владата, донесен на 69-та седница, одржана на 22.5.2018 година, по Информацијата за
статусот на преговорите со Банката за развој при Советот на Европа, досегашните
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активности на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ и запирање на Проектот за изградба и
модернизација на истиот, со нов Заклучок број 3 кој да гласи:
„3. Се задолжува Министерството за здравство во рок од 5 дена по завршување на
преговорите со изведувачот, да ја информира Владата по однос на фискалните импликации
врз Буџетот, односно износот на пеналите кои треба да бидат исплатени на изведувачот, а
кои произлегуваат од раскинувањето на договорот за градба.“.
Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата за извршени контроли во однос на примената на
важечките законски прописи и квалитетот на услугата на регистрационите агенти, како
материјал за информирање, притоа имајќи го предвид укажувањето во мислењето на
Министерството за финансии.
Точка 45
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот - Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот, како материјал за
информирање.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за статусот на реализација на активностите за
воспоставување на Графички регистар на улици и куќни броеви, како материјал за
информирање.
Точка 47
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот - Поврзување на националниот геопортал на просторни податоци на Агенцијата за
катастар на недвижности со порталите од регионот, како материјал за информирање.
Точка 48
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот Ажурирање на катастарските парцели-втора фаза, како материјал за
информирање.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот „Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП)“, втора фаза, како
материјал за информирање.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот „Дигитализација на катастарските планови“, како материјал за информирање.
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Точка 51
Владата ја разгледа Информацијата за статусот на реализација на активностите за
воспоставување на Регистар на градежно земјиште, како материјал за информирање.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот „Премер на инфраструктури во државна и општинска сопственост“, како
материјал за информирање.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за анализа на нереализирани активности од
Оперативниот план за спроведување на Националната стратегија за земјоделството и
руралниот развој за периодот 2014-2020 година кои требало да бидат завршени до крајот
на 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 54
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за младинска работа, како материјал
за информирање.
Точка 55
Владата ја разгледа Информацијата за склучување Меморандум за разбирање помеѓу
Министерството за економија на Република Македонија и Меѓународната финансиска
корпорација - IFC (Групација на Светска банка), со усогласен текст на Меморандум и ја
усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството
за економија на Република Македонија и Меѓународната финансиска корпорација.
2. Се овластува м-р Крешник Бектеши, министер за економија да го потпише Меморандумот
за разбирање помеѓу Министерството за економија на Република Македонија и
Меѓународната финансиска корпорација.
Точка 56
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од формирање на Комисија за
спроведување на постапката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост
согласно Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, со
Јавен повик.
Точка 57
Владата го разгледа новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за финансирање на програмските активности на националните инвалидски
организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против
семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на
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среќа и од забавни игри во 2018 година, со Предлог-одлука и го донесе новиот текст на
Одлуката за изменување на Одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и
од забавните игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на
националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија,
во предложениот текст.
Точка 58
Владата го разгледа Барањето на Шејн Мичел Витингтон за прием во државјанство на
Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето, имајќи ги предвид мислењата на
Агенцијата за млади и спорт и Управата за безбедност и контраразузнавање.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 13:40 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Оливер Спасовски
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