ЗАПИСНИК
од Педесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 20.2.2018 година

Скопје, февруари 2018 година

ЗАПИСНИК
од Педесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 20.2.2018 година
Седницата започна во 12:45 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран
Заев, како и 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 европски прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев и заменикот на претседателот на
Владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и
политички систем, Хазби Лика, членовите на Владата на Република Македонија Билен
Саљији, министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија,
Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Рената
Дескоска, министерка за образование и наука, Мила Царовска, министерка за труд и
социјална политика, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа, м-р Роберт
Алаѓозовски, министер за култура, Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Садула
Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер
без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми,
министер без ресор, задолжен за дијаспора, д-р Аднан Ќахил, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции, Аксел Ахмедовски, министер без ресор, задолжен за
имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во
Република Македонија, Зорица Апостолска министерка 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 и генералниот
секретар на Владата на Република Македонија, д-р Драги Рашковски.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на Република Македонија на седницата присуствуваа и м-р
Кире Наумов, заменик на министерот за економија и д-р Гоце Чакаровски, заменик на
министерот за здравство.
На седницата присуствуваа и Драган Николиќ, државен секретар во Министерството за
одбрана, Миле Бошњаковски и Мухамед Хоџа, портпароли на Владата на Република
Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија и Златко Николовски, нотар.
Од седницата отсуствуваше заменичката на претседателот на Владата на Република
Македонија и министерка за одбрана, м-р Радмила Шекеринска и членот на Владата на
Република Македонија д-р Венко Филипче, министер за здравство.
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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:
▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
- План 3-6-9+ (статус 20.2.2018 година), со нови Предлог-мерки кон Планот 3-6-9+,
Фактографски извештај за имплементација на мерките од Планот 3-6-9+, заклучно
со 19.2.2018 година и Преглед на закони во Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2018 година

▪

Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
- Статус за ИПА Мастер планот, со табеларен приказ

▪

Информација за Стратешкиот проект - Изградба на заеднички објект за
пограничните органи на новиот граничен премин Белановце-Станчиќ, ИПА Програма
за прекугранична соработка 2013 помеѓу Република Македонија и Косово

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
1. Предлог -закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
2. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавно
претпријатие Македонска радиодифузија
а) Гости
3. Финансиски план на Централниот регистар на Република Македонија за 2018 година,
со Предлог-одлука
4. Информација за обврските и роковите кои произлегуваат од Законот за утврдување
на цени на водните услуги и Табеларниот приказ на подзаконски акти на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија
5. Ценовник за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на
населението на ЈП „Стрежево“ - Битола, со Предлог-одлука
6. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ Пробиштип за 2018 година
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7. Ценовник за висината на цената на сурова вода за водоснабдување на населението
на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип, со Предлог-одлука
8. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар
на Акционерското друштво за приредување игри на среќа - „Државна лотарија на
Македонија“ - Скопје
9. Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и давање
на користење на недвижна ствар и Предлог-одлука за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација
10. Информација во однос на можно намалување на концесија за експлоатација или
претрасирање на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар, кај
концесијата за експлоатација на минерални суровини - травертин на локалитетот
„Матка“ Општина Сарај
11. Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за
Годишна ревизија за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на
Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог-одлука
12. Годишен извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија,
за 2017 година, со Предлог-одлука
13. Информација за продолжување на кампањата за мерење на потенцијалот на
ветерната енергија во Република Македонија
14. Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење
на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со
Предлог-одлука
15. Информација - барање за позајмица од 2.160.000 литри Еуродизел БС (Д-Е-V) за
потребите на ЈСП Скопје - Скопје, со Предлог-одлука
16. Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети
(моторни возила) со правосилни пресуди/одлуки на државни органи и Предлог-одлука
за давање согласност за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност
на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција
за управување со одземен имот
б) Економски систем и тековна економска политика
17. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за постапки за нотификација на
стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност и санитарни и
фитосанитарни мерки
18. Информација за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина
- цементен лапорец на локалитетот „Усје“ Сопиште и Кисела Вода, Општина Кисела
Вода, со концесијата за експлоатација на минерална суровина - цементен лапорец на
лежиштето „Усје“, Скопје на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, со Предлог-одлука
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19. Информација во врска со извршената евалуација по Јавниот повик за доделување
на концесија за експлоатација на техногени минерални суровини на локалитетот
„Железара“, Општина Гази Баба бр.2/2016, со Предлог-одлука
20. Информација во врска со поднесената Иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Клечовце 2“ Општина Куманово, со Предлог-одлуки
21. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на угостителски
објект за сместување од Хотел „Урбаниста“ - Штип, со Предлог-решение
22. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на угостителски
објекти за сместување од Хотел „Вицторија“ - Скопје, со Предлог-решение
23. Информација во врска со поднесенотото Барање за категоризација на угостителски
објекти за сместување од Хотел „Европа“ - Скопје, со Предлог-решение
24. Информација во врска со поднесенoто Барањe за категоризација на угостителски
објекти за сместување од Хотел „Але-Дар“ - Кочани, со Предлог-решение
25. Информација во врска со поднесенoто Барањe за категоризација на угостителски
објекти за сместување од Хотел „Мираге“ - Струга, со Предлог-решение
26. Информација во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на угостителски
објекти за сместување од Хотел „Сити Палас“, со Предлог-решение
27. Информација во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на угостителски
објекти за сместување од Хотел „Њу Стар“, со Предлог-решение
28. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на угостителски
објекти за сместување поднесено од Хотел „Радика“ - Леуново, со Предлог-решение
29. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на угостителски
објекти за сместување поднесено од Хотел „Камник“ - Скопје, со Предлог-решение
30. Информација во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на угостителски
објекти за сместување, поднесено од Хотел „Олд Сити“ - Скопје, со Предлог-решение
31. Информација во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на угостителски
објекти за сместување, поднесено од Хотел „Вергина“ - Скопје, со Предлог -решение
32. Информација за реализација на Националната стратегија за земјоделството и
руралниот развој за периодот 2014-2020 година, со Оперативен план за спроведување
на Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020
година
33. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
инфраструктурен објект-главен колектор и пречистителна станица за отпадни води КО
Кичево-вон г.р., Општина Кичево, со Предлог-одлука
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34. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен
колектор за отпадни води дел 2 - делница од премин преку Кочанска река до ПСОВ
Кочани, КО Кочани, КО Долни Подлог, КО Горни Подлог, КО Мојанци, Општина Кочани,
со Предлог-одлука
35. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено домување КО Сопиште - вон г.р., Општина
Сопиште, со Предлог-одлука
36. Информација за заштита и унапредување на работничките права преку колективен
договор
37. Информација за одобрување на тендерските документации за доделување на
концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и
рекреативни зони, со тендерски документации
38. Информација за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на
Република Турција и Владата на Република Македонија за соработка во областа на
водите, со усогласен текст на Меморандум
39. Информација за напредокот на реализација на активностите за набавка на брод за
чистење на езерското дно, одржување на пловните патишта
40. Информација за напредокот на активностите за поставување на пловидбени знаци
на Преспанското Езеро и Дојранското Езеро
41. Информација за Индикаторски извештај за животна средина на Република
Македонија - 2016 година, со Индикаторски извештај
42. Информација за поднесување на дополнителна Апликација за техничка помош за
проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, во рамки на 19-от
отворен повик на Инструментот за инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF)
в) Политички систем
43. Предлог-закон за бесплатна правна помош
44. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронско
управување
45. Предлог-закон за ратификација на Протоколот за изменување на член 50 (а) од
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство
46. Информација за апликацијата на Република Македонија за Националната
франкофонска иницијатива за периодот 2019-2022 година, во Меѓународната
организација на Франкофонијата
г) Човечки ресурси и одржлив развој
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Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
47. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - кварц на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало
„ЕМВИ-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Бел Камен“, Општина Крушево
48. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид
минерална суровина - андезитски туфови на Друштвото за транспорт и трговија ДМПрециз ДОО Штип на локалитетот „Лозенско Брдо“, Општина Карбинци
49. Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на
минералната суровина - варовник на локалитетот „Превалец 1“, Општина Велес од
Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги „УС-КОНСТРАКШАН“
експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги „КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
50. Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на
минералната суровина - варовник на локалитетот „Тодорови Бавчи“, Општина Велес,
од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги „УС-КОНСТРАКШАН“
експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт
и услуги „КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР“ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје
51. Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална
суровина - мермеризиран варовник на локалитетот „Свети Трипун“ с.Говрлево,
Општина Сопиште на„ Цементарница Усје“ АД Скопје
52. Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на
минерална суровина - железно никлосна руда на локалитетот „Ржаново”, Општина
Кавадарци
53. Предлог-одлука за начинот и постапката за остварување на надоместокот за
закупнина на стан и Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за
закупнина на стан
б) Политички систем
54. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни
ствари на Јавна здравствена установа „Центар за јавно здравје“ - Битола
55. Барање на Балкан Бариш, за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
56. Барање на Цукоски (Учак) Алириза, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
57. Барање на Амин Резмах, за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
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58. Барање на Кручинин Сергеј, за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
59. Барање на Саффет Мурат Динчер, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
60. Барање на Иван Куков, за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
61. Барање на Бариш Бумин, за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
62. Барање Лангерас Константинос, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
в) Човечки ресурси и одржлив развој
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
63. Барање за давање автентично толкување на член 218 став 1 од Законот за
извршување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 72/2016 и 142/2016),
поднесено од пратеникот Томислав Тунтев
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
64. Иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „за
утврдување и наплата на јавните приходи“ од членот 169 став 4 од Законот за
животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16), поднесена од Игорчо Точев од Кочани
65. Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд
на Република Македонија под У.бр.146/2017 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на зборот и бројките: „ставови 2 и 3“ од членот 236 став 1 од Законот за
вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2008)
66. Иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Македонија под У.бр.138/17 за оценување на уставноста на член 251 став 1
точка 4, став 2 точка 4, став 3 точка 4 и член 252 став 2 алинеја 1 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“
бр.169/15, 226/15 и 55/16)
67. Понуда од нотар Драган Иванов од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.54371 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.4552
68. Понуда од нотар Јадранка Коцевска од Свети Николе за продажба на недвижен
имот во Свети Николе со Имотен лист бр.569, КО Амзабегово на КП бр.905
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69. Понуда од нотар Зорица Пулејкова од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.50518 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.2713/2
д) Други предлози
70. Кадровски прашања
71. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
72. Тромесечен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за
водостопанство Лисиче - Велес, со Табеларен преглед
73. Годишна инвестициона програма на АД „МЕПСО“, за 2018 година, со прилози
74. Инвестициона програма за период 2019-2022 година на АД „МЕПСО“ - Скопје, со
прилози
75. Годишен план за јавни набавки во 2018 година на АД „МЕПСО“, со прилози
76. Годишен план за останати потреби на набавки во 2018 година на АД „МЕПСО“
77. План за останати потреби на набавки во 2019-2020 година на АД „МЕПСО“ - Скопје
78. Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени
предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот, за ноември 2017
година, со Табеларни прегледи
79. Информација за изградба на жичарница од Институт за белодробни заболувања во
Козле до Средно Водно, за период 1.7.2017 - 31.12.2017 година
80. Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за
проектот „Рехабилитација на регионален пат Липково-Арачиново“
81. Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за
проектот „Изградба на експресен пат Ранковце - Крива Паланка“
82. Информација за спроведените активности за промоција на концептот на
општествена одговорност на претпријатијата преку доделување на награда за најдобри
општествено одговорни практики во 2017 година
83. Информација за спроведување на мерките за ограничување и забрана на
сообраќајот во услови на надминување на прагот на алармирање и зајакнување на
контролата на издувните гасови од возилата при нивна регистрација во техничките
станици
Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
84. Предлог-национална стратегија за развој на културата во Република Македонија во
периодот 2018 - 2022 година, со Акциски план за имплементација на Националната
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стратегија за развој на културата во Република Македонија за периодот 2018 - 2022
година
85. Информација за Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022
година, со Акциски план
86. Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на
Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка
87. Информација за првата седница на Советот за управување со јавни финансии,
одржана на 19.2.2018 година, со Aкциски план за спроведување на Програмата за
реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 годинa и Листа на координатори
на приоритети и лидери на мерки
88. Информација со Предлог-одлуки за доделување на средства за реализирање на
студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св.
Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
- Скопје и на Факултетот за Исламски науки - Скопје
89. Информација за доделување на средства за реализирање на студиските програми
за 2018 година на Приватната високообразовна установа Универзитет на Југоисточна
Европа во Тетово, со Предлог-одлука
90. Информација за Предлог-стратегија за информатичко - комуникациска технологија
во правосудство, со текст на Предлог-стратегија
91. Информација од официјалната посета на Република Малта, 11-13 февруари 2018
година, на Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
- План 3-6-9+ (статус 20.2.2018 година), со нови Предлог-мерки кон Планот
36-9+, Фактографски извештај за имплементација на мерките од Планот 3-6-9+,
заклучно со 19.2.2018 година и Преглед на закони во Програмата за работа на
Владата на Република Македонија за 2018 година

Владата го разгледа Планот 3-6-9+ (статус 20.2.2018 година), со нови Предлог-мерки кон
Планот 3-6-9+, Фактографски извештај за имплементација на мерките од Планот 3-6-9+,
заклучно со 19.2.2018 година и Преглед на закони во Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2018 година и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Во однос на мерките содржани во Планот 3-6-9+ (статус 20.2.2018 година) констатира и
заклучи:
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- Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судови и Предлог-закон за
изменување на Законот за Судскиот совет - го задолжува Министерството за правда да ги
достави за разгледување на седницата на Владата, што ќе се одржи на 27.2.2018 година;
- Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци - да се
изврши консултација со претставници од Европската Унија за можноста за одлагање на
носењето на овој закон за март 2018 година, во спротивно потребно е да се донесе веднаш;
- Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи - се
наоѓа во собраниска постапка;
- Предлог-законот за бесплатна правна помош - на Дневен ред за разгледување на
денешната седница на Владата;
- Стратегија за информатичко комуникациска технологија во правосудството - на Дневен
ред за разгледување на денешната седница на Владата;
- Пренесување на надлежноста за здравствена заштита на затворениците од
Министерството за правда во Министерството за здравство - да се направат напори оваа
мерка целосно да се реализира до наредната седница на Владата и за тоа министерот за
здравство да ја информира Владата;
- Продолжување на работата на работната група за реформи на Собранието, со цел
постигнување прифатлив политички договор за измени во Деловникот, и зајакнување на
самостојните капацитети на Собранието - се задолжува Дамјан Манчевски, министер за
информатичко општество и администрација да преземе активности за реализација на оваа
мерка и за тоа да ја информира Владата;
- Носење на Етички кодекс за пратениците, согласно препораките на Извештајот од
24/12/2012 и ГРЕКО - се чека политички консензус за да биде формално изгласан;
- Избор на членови на Советот на јавни обвинители на Република Македонија - денес е на
Дневен ред на седница на Собранието;
- Усвојување на Стратегија за реформа на јавна администрација 2018-2022, со Акциски план
- на Дневен ред за разгледување на денешната седница на Владата;
- Подготовка на план за кадровско зајакнување на Одделот за сузбивање организиран и
сериозен криминал - да се измени рокот за реализација на оваа мерка и да стои, средина
на март 2018 година;
- Спроведување на обуки за вработените во Националниот координативен центар - се
задолжува Министерството за внатрешни работи да го информира Секретаријатот за
европски прашања, кога истите ќе бидат спроведени;
- Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудио визуелни
медиумски услуги и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
основање на ЈП Македонска радиодифузија - на Дневен ред за разгледување на денешната
седница на Владата;
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- Информирање на јавноста за спроведените истраги за заплашување и притисоци врз
граѓанските организации - Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата и
министер за внатрешни работи информираше дека на јавен настан е известено дека
истрагите се затворени и е покрената соодветна постапка;
- Дефинирање и усвојување на Нацрт-план за реформи за изборниот систем - се задолжува
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација до вторник
(27.2.2018 година) да подготви Нацрт-план за реформи за изборниот систем;
- Потпишување на Договор меѓу Владата на Република Македонија и Европската Унија, за
акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во
Република Македонија-ФРОНТЕКС - подготвено е за потпишување;
- План за спроведување на обука за членовите на Националната единица за криумчарење
на мигранти и трговија со луѓе - се задолжува д-р Бујар Османи, заменик на претседателот
на Владата задолжен за европски прашања да оствари контакт со Основното јавно
обвинителство за сузбивање на организиран криминал и корупција за реализација на оваа
мерка;
- Предлог-закон за меѓународна и привремена заштита - се задолжува Министерството за
внатрешни работи да ги обезбеди потребните мислења со цел овој закон да се разгледа на
наредната седница на Владата.
2. Ги усвои новите Предлог-мерки кон Планот 3-6-9+ за 2018 година.
3. Се задолжува Ад хок групата да ги финализира новите Предлог-мерки кон Планот 3-6-9+
за 2018 година и истите да ги внесе во постоечката ексел табела за следење на Планот 36-9+.
4. Се задолжува Ад хок групата да подготви соодветен наратив за новите Предлог-мерки
кон Планот 3-6-9+.
5. Го усвои Фактографскиот извештај за имплементација на мерките од Планот 3-6-9+,
заклучно со 19.2.2018 година.
6. Се задолжуваат сите институции, надлежни за областите од Планот 3-6-9+, да го
потврдат текстот и на Фактографскиот извештај и за истото да го информираат
Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до утре (21.2.2018 година), до 10:00 часот
7. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да го финализира Фактографскиот
извештај и да го достави на англиски јазик до Европската комисија и земјите членки на
Европската Унија, најдоцна до 22.2.2018 година.
8. Се задолжуваат надлежните институции врз основа на Листата на закони од Програмата
за работа на Владата за 2018 година да достават информација до Секретаријатот за
европски прашања за кои закони и стратегии ќе има потреба од мислење/помош од
Европската комисија, најдоцна до 22.2.2018 година.
Истовремено, Владата заклучи сите министерства да преземаат навремени активности во
рамките на нивната надлежност за реализација на мерките содржани во Планот 3-6-9+ и
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навремено постапување, односно доставување одговор по заклучоците на Владата, во
рамки на предвидените рокови.
▪

Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
- Статус за ИПА Мастер планот, со табеларен приказ

Владата го разгледа Статусот за ИПА Мастер планот, со табеларен приказ и заклучи:
- Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Кабинетот на заменикот
на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и
за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, Министерството за транспорт
и врски, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Министерството за
економија, а се укажува на Државната комисија за спречување на корупцијата, до
Секретаријатот за европски прашања, да достават статус во врска со отворените прашања
во ИПА Мастер планот (за итните-црвени и краткорочните-жолти полиња), најдоцна до
22.2.2018 година.
▪

Информација за Стратешкиот проект - Изградба на заеднички објект за
пограничните органи на новиот граничен премин Белановце - Станчиќ, ИПА
Програма за преку - гранична соработка 2013 помеѓу Република Македонија и
Косово

Владата ја разгледа Информацијата за Стратешкиот проект - Изградба на заеднички
објект за пограничните органи на новиот граничен премин Белановце - Станчиќ, ИПА
Програма за преку - гранична соработка 2013 помеѓу Република Македонија и Косово и ја
усвои со следниот заклучок:
- Се задолжува Царинската управа, во рок од еден месец, да обезбеди царински терминали
и да овозможи привремено функционирање на граничниот премин Белановце Станчиќ.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и го утврди со следниве заклучоци:
1. Во член 30 од Законот, со кој се менува членот 107, ставот 2 и ставот 5 да се дополнат
во смисла: „програмата на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е
различен од македонскиот јазик да се емитува 24 часа“.
2. Пречистениот текст на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 137 од Деловникот на Собранието
на Република Македонија да се достави до Собранието.
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За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Дамјан
Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и Александар
Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и администрација, а за
повереници м-р Јахи Јахија, државен секретар во Министерството за информатичко
општество и администрација и Ана Малцева, раководител на сектор во Министерството за
информатичко општество и администрација.
Точка 2
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија и го утврди со
следните заклучоци:
1. Во член 16-б став 3, зборовите „на разгледување“ да се заменат со зборовите „заради
добивање на согласност“.
2. Се додава нова преодна одредба, како член 12 во текстот на Предлог-законот која гласи:
„Директорот на Јавното претпријатие именуван до денот на влегувањето во сила на овој
закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за која е именуван“.
3. Се додава нова преодна одредба како член 13 во текстот на Предлог-законот која гласи:
„Јавното претпријатие ќе го усогласи Статутот со одредбите на овој закон во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон“.
4. Се додава нова преодна одредба како член 14 во текстот на Предлог-законот која гласи:
„Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон“.
5. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија да се достави до Собранието,
согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Дамјан
Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и Александар
Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и администрација, а за
повереници м-р Јахи Јахија, државен секретар во Министерството за информатичко
општество и администрација и Ана Малцева, раководител на сектор во Министерството за
информатичко општество и администрација.
Точка 3
Владата по Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2018
година, со Предлог-одлука, ја донесе Одлуката за давање согласност на Финансискиот
план на Централен регистар на Република Македонија за 2018 година (најнов текст), во
предложениот текст.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за обврските и роковите кои произлегуваат од Законот
за утврдување на цени на водните услуги и Табеларниот приказ на подзаконски акти на
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и согласно предлозите
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изнесени во расправата на седницата на Владата, констатирајќи дека роковите се
надминати, односно подзаконските акти се донесени по истекот на законски утврдените
рокови од страна на Регулаторната комисија за енергетика, ги донесе следниве заклучоци:
1. Се препорачува на АД „Водостопанство на Република Македонија“, во државна
сопственост - Скопје (Подружница Кумановско - липковско поле - Куманово; Подружница
Струмичко поле - Струмица; Подружница Берово - Берово), ЈП за водоснабдување
„Студенчица“ - Кичево, ЈП „Стрежево“ - Битола, ЈПВ „Лисиче“ - Велес, ЈП ХС „Злетовица“
- Пробиштип, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија да
поднесат Барања за измена на решенијата за утврдување на тарифите за водни услуги,
согласно член 17 став (2) од Законот за утврдување на цени на воднитe услуги („Службен
весник на Република Македонија“ бр.7/2016).
2. Се препорачува на сите општини, односно на општинските претпријатија даватели на
водни услуги, да ја разгледаат и доколку постои основ да ја искористат законската
можност, согласно член 17 став (2) од Законот за утврдување на цени на воднитe услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2016).
3. Се задолжува секторот за односи со јавност во Генералниот секретаријат на Владата,
соодветно да ја информира јавноста во врска со ова прашање.
Точка 5
Владата го разгледа новиот текст на Ценовникот за висината на цената на сурова вода
наменета за водоснабдување на населението на ЈП „Стрежево“ - Битола, со Предлогодлука и по истиот ја донесе Одлуката за давање согласност на Ценовникот на ЈП
„Стрежево” - Битола за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на
населението (нов текст), во предложениот текст.
Точка 6
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените
во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем
„Злетовица“ - Пробиштип за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 7
Владата по Ценовникот за висината на цената на сурова вода за водоснабдување на
населението на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип го донесе новиот текст на Одлуката за
давање согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода за водоснабдување
на населението на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип, во предложениот текст.
Точка 8
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на недвижна ствар на Акционерското друштво за приредување игри на среќа - „Државна
лотарија на Македонија“ - Скопје, во предложениот текст.
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Точка 9
Владата ги донесе:
- Новиот текст на Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за престанок и
давање на користење на недвижна ствар, во предложениот текст и
- Новиот текст на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Министерството за информатичко општество и администрација, во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата во однос на можно намалување на концесија за
експлоатација или претрасирање на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје - ТетовоГостивар, кај концесијата за експлоатација на минерални суровини - травентин на
локалитетот „Матка“ Општина Сарај и го донесе следниов заклучок:
- Министерството за економија во рок од 30 дена да достави Информација за физибилноста
на промената на трасата на цевководот во концесиското поле и соодветно на тоа Владата
да заземе конкретен став.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата во врска со спроведената постапка за јавна набавка на
услуги за Годишна ревизија за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на
Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог-одлука (нов текст), ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за избор на овластен ревизор за ревизија на
Годишната сметка за 2017 година на Акционерското друштво Водостопанство на Република
Македонија, во државна сопственост, Скопје, во предложениот текст.
Точка 12
Владата по Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република
Македонија, за 2017 година, со Предлог-одлука заклучи:
1. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата
за енергетика на Република Македонија за 2017 година, во предложениот текст.
2. Се задолжуваат Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола и Секторот за
финансиска инспекција при Министерството за финансии да извршат инспекција односно
ревизија во Агенцијата за енергетика на Република Македонија за овој период.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид укажувањето на Министерството за
економија, дека е потребно да се преземат сите активности за создавање на услови за
примена на Правилникот за информациски систем за следење и управување со
потрошувачката на енергија од лицата од јавниот сектор.
Точка 13
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за продолжување на кампањата за
мерење на потенцијалот на ветерната енергија во Република Македонија и ја усвои со
следниве заклучоци:
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1. Се укажува на Агенцијата за енергетика на Република Македонија веднаш по добивањето
на правото за користење на преостанатите средства од Меморандумот за соработка бр.121177/2 од 25.2.2009 година со Анекс бр. 12-5922/1 од 2.7.2012 година во износ од 15.000
Евра, склучен помеѓу Министерството за економија на Република Македонија и
Италијанското Министерство за животна средина, земја и море, да избере најповолен
понудувач, согласно процедурите на Светска Банка, кој ќе врши институционално
уредување на одржлив процес на мерење на потенцијалот на ветерната енергија, собирање
и анализа на податоци, како и анализа на најповолните локации за дислокација на два
мерни столба.
2. Се укажува на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, по обезбедување на
потребните средства од 660.000,00 денари, ставка 424 да објави оглас за јавна набавка за
поправка и одржување на мерните столбови за мерење на потенцијалот за ветерна
енергија.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од донесување на Одлука за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, во предложениот текст.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата - барање за позајмица од 2.160.000 литри Еуродизел
БС (Д-Е-V) за потребите на ЈСП Скопје - Скопје, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за издавање на краткорочна позајмица на нафтени
деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.
Истовремено, Владата заклучи трошоците за акциза и ДДВ за позајмените нафтени
деривати да бидат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ - Скопје.
Точка 16
Владата ги донесе:
1. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите (Пмв
Фолксваген Голф варијант),
2. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија (Пмв БМВ 535 Д) (нов текст),
3. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Ранковце (Пмв Фолксваген пасат 1.9 ТДИ) (нов текст),
4. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Штип (Тмв Пежо боксер),
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5. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Министерството за економија - Државен пазарен инспекторат (Пмв
Рено твинго),
6. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Општина Старо Нагоричане (Пмв Ренаулт Велсатис),
7. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Основен суд Гевгелија (Моторцикл веспа Априлија),
8. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Основен суд Гевгелија (Моторцикл скутер Сузуки 125),
9. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање
(Пмв Крајслер крузер ЦРД),
10. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Општина Чашка (Пмв Хонда Цивик),
11. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Гази Баба (Пмв Волво C40),
12. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Агенцијата за управување со одземен имот (Вилушкар Катерпилар
ДП25К),
13. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за шумарство и ловство (Пмв БМВ 320 Д),
14. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија (Пмв Мерцедес МЛ 320),
15. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилна пресуда на ЈП Македонијапат - Скопје (Тмв влекач Волво Фх 12460 и
Полиприколка Самро СР) (нов текст),
16. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар (Пмв Фолксваген пасат),
17. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на ЈП Македонијапат - Скопје (Пмв Фолксваген Таурег),
18. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ - с.Ростуше - Ростуше
(Пмв Опел Антара) (нов текст),
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19. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен
предмет во управна постапка на ЈЗУ Општа болница Кичево (Пмв Шкода фелиција глх.1.6.
комби),
20. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Гевгелија (Пмв Киа карнивал),
21. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот (Пмв
Мерцедес),
22. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи (Пмв Опел Синатра),
23. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Основен суд Гевгелија (Моторцикл скутер Тумпоар),
24. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување (Пмв Опел Виваро),
25. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Агенцијата за управување со одземен имот (Пмв Цитроен ДЗС),
26. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на ЈП „Македонијапат“ - Скопје (Тмв влекач ДАФ ТЕ 47 ХЦ),
27. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот (Пмв Митсубуши џип
камионет),
28. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Босилово (Пмв Ауди А6 кватро),
29. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи (Пмв Фолксваген Голф 4),
30. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на ЈП Македонијапат - Скопје (Тмв влекач Волво 420),
31. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Општина Шуто Оризари (Пмв Фиат пунто),
32. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Општина Шуто Оризари (Тмв Фиат Ивеко),
33. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Општина Куманово (Пмв Фолксваген Голф 4),
34. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Казнено-поправна установа Затвор Скопје-Скопје (Пмв Ауди А6 2.5
ТДИ),
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35. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Берово (Трактор донг фенг),
36. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Кратово (Трактор Форд 2000),
37. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје (Тмв Мерцедес),
38. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија (Пмв Порше 9А),
39. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција (Пмв
Фолксваген Туарег),
40. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи (Пмв џип Чироки),
41. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Министерство за економија (Пмв Фолксваген Туарег),
42. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје (Трактор Хурлиман Џ 1000-4Б),
43. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје (Тмв Мерцедес фургон) и
44. Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за
управување со одземен имот (нов текст), во предложените текстови.
Истовремено, Владата заклучи да не ги донесе Одлуките за давање согласност за
отстапување на одземени предмети (моторни возила) со правосилни пресуди/одлуки
наменети за ЈП „Улици и патишта“ - Скопје, поради потребата Управниот одбор да донесе
нови решенија за отстапување на одземен предмет кои ќе бидат доделени на Град Скопје,
а за потребите на ЈП „Улици и патишта“ - Скопје и истите да ги достави до Владата.
Точка 17
Владата ја донесе Уредбата за изменување на Уредбата за постапки за нотификација на
стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност и санитарни и
фитосанитарни мерки (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата за спојување на концесијата за експлоатација на
минерална суровина - цементен лапорец на локалитетот „Усје“ Сопиште и Кисела Вода,
Општина Кисела Вода, со концесијата за експлоатација на минерална суровина - цементен
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лапорец на лежиштето „Усје“, Скопје на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, со Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за спојување на концесијата за експлоатација
на минерална суровина - цементен лапорец на локалитетот „Усје“ Сопиште и Кисела Вода,
Општина Кисела Вода, со концесијата за експлоатација на минерална суровина - цементен
лапорец на лежиштето „Усје“, Скопје на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, во предложениот
текст.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата во врска со извршената евалуација по Јавниот повик
за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални суровини на
локалитетот „Железара“, Општина Гази Баба бр.2/2016, со Предлог-одлука ја усвои и го
донесе новиот текст на Одлуката за престанок на важење на Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални суровини
на локалитетот „Железара”, Општина Гази Баба, во предложениот текст.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесената Иницијатива за започнување
на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина - песок и чакал на локалитетот „Клечовце 2“ Општина Куманово, со Предлогодлуки (нов текст), ја усвои Информацијата и имајќи го предвид негативното мислење на
Министерството за животна средина и просторно планирање, ја донесе Одлуката за
одбивање на Иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки
истражувања, во предложениот текст.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од Хотел Урбаниста - Штип, со Предлог-решение, ја
усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски
објект (Хотел „Урбаниста“ - Штип, за хотел од втора категорија со четири (4) ѕвезди, со
седиште на ул. Васил Главинов бр. 16), во предложениот текст.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување од Хотел „Вицторија“ - Скопје, со Предлог-решение,
ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект (Хотел „Вицторија“ - Скопје, за хотел од втора категорија со четири
(4) ѕвезди, со седиште на ул.Славе Деловски бр.18 - Скопје), во предложениот текст.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување од Хотел „Европа“ - Скопје, со Предлог-решение, ја
усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски
објект (Хотел „Европа“ - Скопје, за хотел од петта категорија со една (1) ѕвезда, со
седиште на ул. „Тасино Чешмиче“ бр.17-А-Скопје), во предложениот текст.
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Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување од Хотел „Але-Дар“ - Кочани, со Предлог-решение за
утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување од Хотел „Мираге’ - Струга, со Предлог-решение за
утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување од Хотел „Сити Палас“, со Предлог-решение, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект
(Хотел „Сити Палас“, со седиште на ул.„Кеј Македонија“ бр.31 - Охрид, хотел од втора
категорија со четири (4) ѕвезди), во предложениот текст.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување од Хотел “Њу Стар“, со Предлог-решение, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект
(Хотел „Њу Стар“, со седиште на ул.„2“ бр.160 Визбегово - Скопје, хотел од прва
категорија со пет (5) ѕвезди, во предложениот текст.
Точка 28
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување, поднесено од Хотел „Радика“ - Леуново, со Предлогрешение за утврдување на категорија на угостителски објект и притоа ги донесе следниве
заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел „Радика“ - Леуново.
2. Го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект Хотел „Радика“
- Леуново со седиште на с. Леуново бб - Леуново, хотел од прва категорија со пет (5)
ѕвезди, во предложениот текст.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел „Камник“ - Скопје со Предлогрешение за утврдување на категорија на угостителски објект и притоа ги донесе следниве
заклучоци:
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1. Ја усвои Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел „Камник“ - Скопје.
2. Го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект Хотел
„Камник“ со седиште на ул. Камник бб - Скопје, хотел од втора категорија со четири
(4) ѕвезди супериор, во предложениот текст.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување, поднесено од Хотел „Олд Сити“ - Скопје, со Предлогрешение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект, во предложениот текст (Хотел „Олд Сити“ - Скопје на ул.191 бр.2А
Скопје - хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди).
Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенoтo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување, поднесено од Хотел „Вергина“ - Скопје, со Предлогрешение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект, во предложениот текст (Хотел Вергина со седиште во бул.8-ми
Септември бр.21 - Скопје, хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди).
Точка 32
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за реализација на Националната
стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020 година, со
Оперативен план за спроведување на Националната стратегија за земјоделство и рурален
развој за периодот 2014-2020 година и го усвои со заклучок:
- Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да направи
анализа на нереализирани активности од Оперативниот план за спроведување на
Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020 година
кои требало да бидат завршени до крајот на 2017 година, во насока на обезбедување услови
за нивна реализација до крајот на стратешкиот период и за резултатите од анализата да ја
информира Владата на последната седница во март 2018 година.
Точка 33
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изградба на инфраструктурен објект-главен колектор и пречистителна
станица за отпадни води КО Кичево-вон г.р., Општина Кичево, со Предлог - одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба
на инфраструктурен објект - главен колектор и пречистителна станица за отпадни води КО
Кичево-вон г.р., Општина Кичево (најнов текст), во предложениот текст.
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Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба
на главен колектор за отпадни води дел 2 - делница од премин преку Кочанска река до
ПСОВ Кочани, КО Кочани, КО Долни Подлог, КО Горни Подлог, КО Мојанци, Општина
Кочани, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за
изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води
дел 2 -делница од премин преку Кочанска Река до ПСОВ Кочани, КО Кочани, КО Долни
Подлог, КО Горни Подлог, КО Мојанци, Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти со намена А4-времено домување КО Сопиште - вон
г.р., Општина Сопиште, со Предлог -одлука, ја усвои и го донесе новиот текст на Одлуката
за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за
изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена А4-времено домување КО Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште, во предложениот
текст.
Точка 36
Владата ја разгледa Информацијата за заштита и унапредување на работничките права
преку колективен договор (нов текст) и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рамките
на своите буџетски можности да пренамени средства од својот буџет и да обезбеди
средства за обврските согласно содржината на Информацијата.
2. Се задолжува Министерството за финансии, при подготовката на идниот ребаланс на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година, да ги има во предвид овие финансиски
средства и истите да бидат распределени во буџетот на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата за одобрување на тендерските документации за
доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни
ревири и рекреативни зони, со тендерски документации и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 1 - Гостиварски“.
2. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 3 - Скопски“.
3. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 4 - Велешки“.
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4. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 7 - Гевгелиски“.
5. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Брегалница - Винички“.
6. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Брегалница - Штипски“.
7. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Крива Река 2 - Кратовско Кумановски“.
8. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Злетовска Река“.
9. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Пчиња 1 - Кумановски“.
10. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Пчиња 2 - Скопски“.
11. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1 Демирхисарски“.
12. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 2 - Прилепски“.
13. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 3 - Битолски “.
14. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Треска 1 - Кичевски“.
15. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црн Дрим 1“.
16. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црн Дрим 2“.
17. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Охридски“.
18. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.
19. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“.
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20. Ја одобри Тендерската документација за доделување на концесија на рибите за
организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потпишување на Меморандум за
разбирање помеѓу Владата на Република Турција и Владата на Република Македонија за
соработка во областа на водите, со усогласен текст на Меморандум и ја усвои со следните
заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на
Република Турција и Владата на Република Македонија за соработка во областа на водите.
2. Се овластуваат министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо
Николовски и министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки, да
го потпишат Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Турција и Владата
на Република Македонија за соработка во областа на водите.
Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата за напредокот на реализација на активностите за
набавка на брод за чистење на езерското дно, одржување на пловните патишта (нов текст),
ја усвои Информацијата и го задолжи Министерство за транспорт и врски во соработка со
Министерството за животна средина и просторно планирање да изнајдат најсоодветен
економичен начин за чистење на езерското дно и до Владата за истото да достават предлог
со акциски план.
Точка 40
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за напредокот на активностите за
поставување на пловидбени знаци на Преспанското Езеро и Дојранското Езеро и го усвои
со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за транспорт и врски, во рамките на своите буџетски
можности да предвиди средства за реализација на активностите за поставување на
пловидбени знаци на Преспанското Езеро и Дојранското Езеро.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски еднаш годишно да ја информира
Владата за напредокот на активностите предвидени во Акцискиот план, почнувајќи во
декември 2018 година.
Точка 41
Владата:
1. Го разгледа и усвои новиот текст на Информацијата за Индикаторски извештај за
животна средина на Република Македонија - 2016 година.
2. Го разгледа и усвои Индикаторскиот извештај за животна средина на Република
Македонија - 2016 година.
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Точка 42
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за поднесување на дополнителна
Апликација за техничка помош за проектот „Пречистителна станица за отпадни води во
Скопје“, во рамки на 19-от отворен повик на Инструментот за инвестициска рамка за
Западен Балкан (WBIF) и го усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка
со Град Скопје и ЈП „Водовод и канализација” - Скопје, да достави најава за аплицирање
за техничка помош за овој проект во рамки на 19-от отворен повик на Инструментот за
инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF) до НИПАК/Секретаријатот за европски
прашања, најдоцна до 22.2.2018 година.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка
со Град Скопје и ЈП „Водовод и канализација” - Скопје, да ја достави Апликацијата за
техничка помош за проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, заедно
со писмо за поддршка од Министерството за финансии, до НИПАК/Секретаријатот за
европски прашања, најдоцна до 23.2.2018 година.
3. Се задолжува НИПАК/Секретаријатот за европски прашања да ја поднесе Апликацијата
за техничка помош за проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, во
рамки на 19-от отворен повик на Инструментот за инвестициска рамка за Западен Балкан
(WBIF) до Европската комисија, најдоцна до 28.2.2018 година.
4. Се препорачува на ЈП „Водовод и канализација” - Скопје, во соработка со Град Скопје и
Министерството за животна средина и просторно планирање со решение да формира
проектна единица за спроведување на проектот „Пречистителна станица за отпадни води
во Скопје“ која ќе биде вклучена во сите фази на подготовка и спроведување на проектот,
најдоцна до 6.3.2018 година.
5. Се препорачува на Градот Скопје и ЈП „Водовод и канализација” - Скопје да номинираат
лица до Министерството за животна средина и просторно планирање кои ќе бидат
задолжени да учествуваат во активностите за обезбедување на техничка помош за проектот
„Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, најдоцна до 28.2.2018 година.
6. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, а се укажува на Град Скопје и ЈП
„Водовод и канализација” - Скопје да помогнат на Министерството за животна средина и
просторно планирање во подготовката на Апликација за техничка помош за проектот
„Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“.
Точка 43
Владата го разгледа Предлог-законот за бесплатна правна помош (најнов текст) и го утврди
со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за правда да го внесе соодветниот ЕПП број во
Меморандумот и во Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската
Унија.
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2. Се задолжува Министерството за правда да достави потпишана Изјава за усогласеност
на прописот со законодавството на Европската Унија.
3. Се задолжуваат Министерството за правда и Министерството за труд и социјална
политика, да го усогласат текстот на Предлог-законот, согласно Мислењето на
Министерството за труд и социјална политика од 12.12.2017 година.
4. Пречистениот текст на Предлог-законот 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 Билен
Саљији, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда, а за
повереници Зулфи Адили, државен секретар во Министерството за правда и Петар
Мирковиќ, државен советник во Министерството за правда.
Точка 44
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
електронско управување (најнов текст), го утврди и заклучи согласно член 137 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Дамјан
Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и Александар
Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и администрација, а за
повереници м-р Јахи Јахија, државен секретар во Министерството за информатичко
општество и администрација и Ана Малцева, раководителка на сектор во Министерството
за информатичко општество и администрација.
Точка 45
Владата го разгледа Предлог-законот за ратификација на Протоколот за изменување на
член 50 (а) од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, го утврди и заклучи
согласно член 188 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да го достави
до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Никола Димитров, министер за надворешни работи, Горан Сугарески, министер за
транспорт и врски, д-р Арта Точи, заменичка на министерот за надворешни работи и Ремзи
Мехмеди, заменик на министерот за транспорт и врски, а за повереници Наташа Дескоска,
директорка во Министерството за надворешни работи и Светлана Глигоровска,
раководителка на сектор во Министерството за транспорт и врски.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за апликацијата на Република Македонија за
Националната франкофонска иницијатива за периодот 2019-2022 година, во Меѓународната
организација на Франкофонијата и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за
информатичко општество и администрација заедно да ја подготват апликацијата на
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Република Македонија за Националната франкофонска иницијатива 2019-2022 година до 23
февруари 2018 година.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја поднесе проектната
апликација за Националната франкофонска иницијатива 2019-2022 година до
Меѓународната организација на Франкофонијата во дадениот рок, до 23 февруари 2018
година.
3. Се задолжува Министерството за надворешни работи да номинира еден политички
координатор, а Министерството за информатичко општество и администрација да
номинира еден технички координатор на проектот, најдоцна до 23 февруари 2018 година и
за истото повратно да ја информираат Владата.
4. Се задолжуваат сите министерства во рок од седум дена да номинираат по еден
координатор за Националната франкофонска иницијатива 2019-2022 година до
Министерството за надворешни работи и Министерството за информатичко општество и
администрација.
5. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за
информатичко општество и администрација да ја информираат Владата за текот на
процесот на апликација за Националната франкофонска иницијатива 2019-2022, на секои
три месеци.
Точка 47
Владата на предлог на предлагачот ја повлече од Дневен ред Предлог-одлуката за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - кварц на Друштвото за
производство, услуги и трговија на големо и мало „ЕМВИ-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Струмица на
локалитетот „Бел Камен“, Општина Крушево.
Точка 48
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на друг вид минерална суровина - андезитски туфови на Друштвото за
транспорт и трговија „ДМ-Прециз“ ДОО Штип на локалитетот „Лозенско Брдо“, Општина
Карбинци, за наредната седница на Владата.
Точка 49
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за давање
согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина - варовник
на локалитетот “Превалец 1”, Општина Велес од Друштвото за производство,
градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на
Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги „КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР“
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.
Точка 50
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за давање согласност за пренос
на концесија за експлоатација на минералната суровина - варовник на локалитетот
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„Тодорови Бавчи“, Општина Велес, од Друштвото за производство, градежништво, трговија
и услуги „УС-КОНСТРАКШАН“ експорт - импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за
производство, трговија, транспорт и услуги „КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР“ ДООЕЛ увоз извоз Скопје, за наредната седница на Владата.
Точка 51
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за
проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - мермеризиран
варовник на локалитетот „Свети Трипун“ с. Говрлево, Општина Сопиште на „Цементарница
Усје“ АД Скопје.
Точка 52
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за
престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина - железно
никлосна руда на локалитетот „Ржаново”, Општина Кавадарци.
Точка 53
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-одлуката за начинот и постапката за остварување на надоместокот за закупнина
на стан и Предлог-одлуката за утврдување на висината на надоместокот за закупнина на
стан, поради потребата од дополнителни усогласувања во врска со ова прашање.
Точка 54
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на времено
користење на недвижни ствари на Јавна здравствена установа „Центар за јавно здравје“ Битола, во предложениот текст.
Точка 55
Владата го разгледа Барањето на Балкан Бариш, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и
имајќи ги предвид мислењата на Министерството за економија и на Министерството за
финансии утврди негативно мислење по Барањето.
Точка 56
Владата го разгледа Барањето на Цукоски (Учак) Алириза, за прием во државјанство на
Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија и имајќи ги предвид мислењата на Министерството за економија и на
Министерството за финансии утврди негативно мислење по Барањето.
Точка 57
Владата го разгледа Барањето на Амин Резмах, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и
утврди негативно мислење по Барањето.
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Точка 58
Владата го разгледа Барањето на Кручинин Сергеј, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и
утврди негативно мислење по Барањето.
Точка 59
Владата го разгледа Барањето на Саффет Мурат Динчер, за прием во државјанство на
Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето.
Точка 60
Владата го одложи разгледувањето на Барањето на Иван Куков, за прием во државјанство
на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница
на Комисија за политички систем, поради потребата Министерство за внатрешни работи да
побара од барателот за прием во државјанство да ги прибави потребните документи за
утврдување на исполнетоста на условите за добивање на државјанство согласно Уредбата
за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг
национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 9/2005 и 161/2012).
Точка 61
Владата го разгледа Барањето на Бариш Бумин, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и
утврди негативно мислење по Барањето.
Точка 62
Владата го одложи разгледувањето на Барањето на Лангерас Константинос, за прием во
државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Македонија, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа
на седница на Комисија за политички систем, поради потребата Министерство за
внатрешни работи да побара од барателот за прием во државјанство да ги прибави
потребните документи за утврдување на исполнетоста на условите за добивање на
државјанство согласно Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен,
економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на
државјанство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
9/2005 и 161/2012).
Точка 63
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за давање автентично толкување на член
218 став 1 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“, бр.
72/2016 и 142/2016), поднесено од пратеникот Томислав Тунтев, за наредната седница на
Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за политички систем,
со заклучок Министерството за информатичко општество и администрација и
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Министерството за здравство да достават мислења, согласно Мислењето на
Министерството за правда, а потоа се задолжува Министерството за правда да подготви
заедничко мислење по Барањето, врз основа на добиените мислења.
Точка 64
Владата ја разгледа Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста
на делот „за утврдување и наплата на јавните приходи“ од членот 169 став 4 од Законот за
животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16), поднесена од Игорчо Точев од Кочани и притоа го утврди следново мислење:
Со поднесената Иницијатива подносителот му предлага на Уставниот суд да поведе
постапка за оценување на уставноста на делот „За утврдување и наплата на јавните
приходи“ од членот 169 став 4 од Законот за животната средина („Службен весник на
Pепублика Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16).
Подносителот на Иницијативата образложува дека според членот 180 од Законот за даночна
постапка („Службен весник на Pепублика Македонија бр.13/06), со денот на примената на
овој закон престануваат да важат неколку закони меѓу кои и Законот за утврдување и
наплата на јавните приходи („Службен весник на Pепублика Македонија“ бр.13/01, 61/02,
24/03 и 19/04), па оттука не e јасно повикувањето на Закон кој не e дел од правниот промет
во Законот за животната средина.
Оттука, подносителот на Иницијативата смета дека делот „за утврдување и наплата на
јавните приходи“ од членот 169 став 4 од Законот за животната средина, не e во согласност
со член 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот на Република Македонија.
Согласно член 169 став (1) од Законот за животната средина, наплатата на пристигнатите
неплатени износи на надоместоците утврдени врз основа на решенија од членот 167 на овој
закон, заедно со каматите кои им припаѓаат, ги врши банката кај која обврзникот врши
платен промет, a според ставот (4) од истиот член, во поглед на наплатата на
пристигнатите неплатени износи на надоместоци, присилната наплата на надоместоци и
трошоците за присилна наплата, каматата, роковите на застареност и враќањето на
погрешно пресметаниот надоместок, соодветно се применуваат одредбите од Законот за
утврдување и наплата на јавните приходи, освен доколку поинаку не e определено со овој
Закон.
Со ова целта на законодавецот била јасна дека сите наплати на надоместоците треба да се
извршуваат согласно прописите кои утврдуваат наплата на јавни давачки.
Имено, овие одредби се пропишани со основниот текст од Законот за животната средина
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05), a со оглед дека основниот текст
од Законот за даночна постапка („Службен весник на Pепублика Македонија“ бр.13/06) e
донесен девет месеци по влегувањето на сила на Законот за животната средина. Било
извршено усогласување со другите одредби од Законот за животната средина со одредбите
од Законот за даночна постапка, но e направен пропуст во однос на оваа одредба.
Се смета дека оваа неусогласеност може да се надмине со соодветно упатување на Законот
за даночна постапка со кој одредбите од Законот за животната средина кои се однесуваат
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на делот на наплата на пристигнатите неплатени износи на надоместоци, присилната
наплата на надоместоците и трошоците за присилна наплата, каматата, роковите на
застареност и враќањето на погрешно пресметаниот надоместок соодветно би се
регулирале, со оглед дека согласно член 4 точка 6 од Законот за даночна постапка, даночна
постапка e постапка за утврдување и наплата на јавните приходи.
Bo меѓувреме оваа одредба треба да се согледува во комплементарна примена на овие два
закона. Ова дотолку повеќе што доколку Уставниот суд го укине делот „за утврдување и
наплата на јавните приходи“ од член 169 став 4 од Законот за животната средина, нема
правно да биде регулиран делот кој се однесува на наплата на пристигнатите неплатени
износи на надоместоците, присилната наплата на надоместоците и трошоците за присилна
наплата, каматите, роковите на застареност и враќањето на погрешно пресметаниот
надоместок, со оглед дека нема да постои пропис на чии одредби би се повикало за
регулирање на овие прашања.
Дополнително, со членот 166 од Законот за животната средина се уредува обврската,
начинот и постапката за утврдување, пресметување, уплатување и роковите за
пресметување и уплатување на надоместокот. Воедно во истиот член e утврдено дека
доколку нешто не e уредено со Законот за животната средина се применуваат Законот за
општата управна постапка, Законот за даночна постапка и Законот за персонален данок на
доход.
При примената на член 169 соодветно треба да се применува и член 166 од Законот за
животната средина, органите на државната управа кои треба да ги земат предвид начелата
утврдени во Законот за општата управна постапка, меѓу кои и начелото на заштита на
правата на странките и на јавниот интерес (член 5) каде e утврдено дека органите спрема
странките ќе ги применуваат оние мерки предвидени со закон кои се поповолни за нив,
ако со тие мерки се постигнува целта на законот.
Согласно ова, примената на член 169 став (4) од Законот за животната средина ќе се
применува согласно законите кои се во примена и ја регулираат предметната област на
начин кој e поповолен за странките. Јасна e целта на законодавецот дека со член 169 став
(4) од Законот за животната средина сакал плаќањето на надоместокот да се третира како
јавна давачка и соодветно да се применуваат одредбите кои се во сила и го уредуваат тоа
прашање. Повикувањето на закон кој престанал да важи за органите на државната управа
значи да го применуваат законот кој e во сила, a кој ја уредува истата материја на начин
што e поповолен за странките.
Дополнително, со оваа одредба од законот не се пропишува ништо дополнително од
причини што предметот на уредување на одредбата e пропишана во позитивните законски
прописи и уредена со други прописи од областа на даночното работење и извршната
постапка.
Имајќи го предвид горенаведено, од содржината на одредбите на членот 169 од Законот
за животната средина, произлегува дека истите претставуваат логична целина, така што
техничката не усогласеност на делот „за утврдување и наплата на јавните приходи“ од
членот 169 став 4 од Законот за животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), би можела да се надмине со соодветна
измена на Законот за животната средина.
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Тргнувајќи од ова Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на
Република Македонија да донесе решение за неповедување на постапка за оценување на
уставноста на делот „за утврдување и наплата на јавните приходи“ од членот 169 став 4 од
Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05,
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16).
Точка 65
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.146/2017 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на зборот и бројките: „ставови 2 и 3“ од членот 236 став 1 од
Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2008)
и притоа го утврди следново мислење:
Во Иницијативата подносителот наведува дека зборовите „ставови 2 и 3“ од член 236 став
1 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
9/2008), не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот на Република
Македонија. Исто така, подносителот наведува дека членот 222 од Законот за вонпарнична
постапка не содржи ставови 2 и 3 како што е наведено во членот 236 од истиот закон.
Подносителот наведува дека владеењето на правото подразбира доследна примена на
законските прописи кои се општи, точно одредени и недвосмислено формулирани
правила, односно во таа смисла, во правниот поредок потребно е да постојат јасни и
прецизни правни норми.
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 и
владеењето на правото.
Согласно член 51 од Уставот на Република Македонија законите мораат да бидат во
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Согласно член 222 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 9/2008), при одлучувањето дали еден предмет ќе му припадне на еден од
учесниците, судот особено ќе ги земе предвид посебните оправдани потреби на тој учесник
и основаноста за тоа предметот да му припадне нему.
Согласно член 235 став 1 од Законот, ако во текот на постапката се појави спор за правото
на гранична површина, спорот ќе го реши судот што ја води постапката, ако вредноста на
спорната површина не го надминува износот од 150.000 денари.
Спорот од ставот 1 на овој член, судот ќе го реши според посилното право на спорната
површина, а ако тоа не е можно, според последниот непречен посед, а ако и тоа не е
можно, спорната гранична површина ќе ја подели на правична оцена (став 2).
Во случаите од ставот 1 на овој член уредувањето на меѓата е конечно (став 3).
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Согласно член 236 став 1 од Законот, ако вредноста на спорната гранична површина го
надминува износот од 150.000 денари, судот ќе одлучи согласно член 222 ставовите 2 и 3
од овој закон, ако со тоа се согласат учесниците.
Ако учесниците не се согласат, судот што ја води постапката може да го реши спорот за
посилното право на спорната гранична површина, но во тој случај учесникот кој не е
задоволен со решението на судот може, по правосилноста на решението, да поведе
парнична постапка за остварување на своето право (став 2).
Парничната постапка од ставот 2 на овој член учесникот е должен да ја поведе најдоцна во
рок од 3 месеци од правосилноста на решението (став 3).
Имајќи ја предвид содржината на цитираните законски одредби, односно прашањата што
истите ги уредуваат и читајќи ги истите комплементарно и како целина, недвосмислено е
дека во оспорениот став 1 на член 236 од Законот се сака да се упати на член 235, ставови
2 и 3 од Законот, што укажува на направената очигледна техничка грешка при
повикувањето на друга одредба од Законот, кое не може да се смета за против уставно,
туку истото е од редакциска природа.
Имајќи ги предвид наведените уставни и законски одредби, се смета дека оспорените
законски одредби не се против уставни, односно со истите не се нарушуваат темелните
вредности за владеење на правото, при што не станува збор за суштинска, туку за техничка
неусогласеност на одредбите од Законот, која при првата наредна измена на Законот,
законодавецот треба да ја има во предвид.
Тргнувајќи од наведените уставни одредби на кои се повикува подносителот на
Иницијативата и во однос на кои го оспорува член 236 став 1 од наведениот закон, се смета
дека наводите во Иницијативата се неосновани.
Имајќи го предвид претходно наведеното, се смета дека оспорените одредби од членот
236 став 1 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 9/2008) се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 од Уставот
на Република Македонија, поради што 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 член 236 став 1 од наведениот закон.
Точка 66
Владата ја разгледа Иницијативата од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Македонија под У.бр.138/17 за оценување на уставноста на член 251 став
1 точка 4, став 2 точка 4, став 3 точка 4 и член 252 став 2 алинеја 1 од Законот за безбедност
на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/15,
226/15 и 55/16) и притоа го утврди следното мислење
Во однос на оспорените одредби на член 251 став (1) точка 4, став (2) точка 4 и став (3)
точка 4, подготвен е Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата, кој е во владина постапка, со кој наведените
одредби кои се оспорени со предметната Иницијатива, се изменети во насока на
надминување на конкретните дилеми содржани во истата.
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Со членот 252 став (2) алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата е
пропишано дека Министерството за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе
лиценцата на испитниот центар, доколку покрај другото, финансиските обврски утврдени
со овој закон не ги намирува со уплати на сметки на надлежните институции. Со оспорената
законска одредба се овозможува, доколку од страна на друг соодветен државен орган биде
констатирано финансиско работење спротивно на регулативата од оваа област,
Министерството за внатрешни работи да има основа за одземање на овластувањето на
дејноста „Испитување на кандидатите за возачи“.
Одредба со иста содржина е предвидена и во Законот за возила („Службен весник на
Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и
39/16).
Имено во членот 65 став (2) алинеја 2 од овој закон е пропишано дека на правното лице за
вршење на технички преглед може да му се одземе овластувањето за вршење на технички
преглед доколку регулираните давачки од членот 31 став (2) алинеја 6 од истиот закон, не
ги уплатува на уплатна сметка на соодветната институција.
Согласно ова, Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на
Република Македонија да донесе решение за неповедување на постапка за оценување на
уставноста на овие членови од Законот.
Точка 67
Владата ја разгледа Понудата од нотар Драган Иванов од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.54371 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.4552 и не ја прифати Понудата
имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 68
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јадранка Коцевска од Свети Николе за продажба на
недвижен имот во Свети Николе со Имотен лист бр.569, КО Амзабегово на КП бр.905 и не
ја прифати Понудата имајќи го предвид Мислењето на АД за стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.
Точка 69
Владата ја разгледа Понуда од нотар Зорица Пулејкова од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.50518 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.2713/2 и не ја прифати
Понудата имајќи ги предвид мислењата на Министерството за транспорт и врски и
Министерството за одбрана.
Точка 70
1. Владата го именува Владимир Пивоваров, досегашен в.д. координатор на Националниот
координативен центар за гранично управување за координатор на Националниот
координативен центар за гранично управување и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
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2. Владата го именува Јовица Стојановиќ, досегашен в.д. директор на Управата за
извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда, за директор на
Управата за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
3. Владата го именува Ѓоко Танасоски, досегашен в.д. директор на Царинската управа,
орган во состав на Министерството за финансии, за директор на Царинската управа, орган
во состав на Министерството за финансии и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
4. Владата го именува Блажо Трендафилов, досегашен в.д. директор на Управата за
финансиско разузнавање, орган во состав на Министерството за финансии, за директор на
Управата за финансиско разузнавање, орган во состав на Министерството за финансии и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
5. Владата го именува Арафат Муареми, досегашен в.д. директор на Управата за
финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии, за директор на
Управата за финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
6. Владата ја именува Сања Лукаревска, досегашна в.д. директорка на Управата за јавни
приходи, орган во состав на Министерството за финансии, за директорка на Управата за
јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии и истовремено и утврди
коефициент за пресметување на плата.
7. Владата го именува Стојко Пауновски, досегашен в.д. директор на Државниот пазарен
инспекторат, орган во состав на Министерството за економија, за директор на Државниот
пазарен инспекторат орган, во состав на Министерството за економија и истовремено му
утврди коефициент за пресметување на плата.
8. Владата ја именува Вангелија Велева, досегашна в.д. директорка на Педагошка служба,
орган во состав на Министерството за образование и наука, за директора на Педагошка
служба, орган во состав на Министерството за образование и наука и истовремено и утврди
коефициент за пресметување на плата.
9. Владата го именува Томе Спировски, досегашен в.д. директор на Државниот просветен
инспекторат орган во состав на Министерството за образование и наука, за директор на
Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и
наука и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
10. Владата ја именува Фаница Николоска досегашна в.д. директорка на Државниот
управен инспекторат, орган во состав на Министерството за информатичко општество и
администрација, за директорка на Државниот управен инспекторат, орган во состав на
Министерството за информатичко општество и администрација и истовремено и утврди
коефициент за пресметување на плата.
11. Владата го именува Боре Еркечов досегашен в.д. директор на Државниот инспекторат
за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски, за
директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на
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Министерството за транспорт и врски и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
12. Владата ја именува Елизабета Јованчева досегашна в.д. директорка на Државниот
комунален инспекторат, орган во состав на Министерството за транспорт и врски, за
директорка на Државниот комунален инспекторат, орган во состав на Министерството за
транспорт и врски и истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.
13. Владата го именува Зоран Атанасов досегашен в.д. директор на Агенцијата за храна и
ветеринарство на Република Македонија, за директор на Агенцијата за храна и
ветеринарство на Република Македонија и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
14. Владата го именува Стојан Славески досегашен в.д. директор на Дирекцијата за
безбедност на класифицирани информации, за директор на Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации и истовремено му утврди коефициент за пресметување на
плата.
15. Владата го именува Аднан Џафероски досегашен в.д. директор на Дирекцијата за
заштита и спасување, за директор на Дирекција за заштита и спасување и истовремено му
утврди коефициент за пресметување на плата.
16. Владата го именува Николче Бабовски досегашен в.д. директор на Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, за директор на Агенцијата
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и истовремено му утврди
коефициент за пресметување на плата.
17. Владата го именува Кирил Петров досегашен в.д. директор на Државниот архив на
Република Македонија, за директор на Државниот архив на Република Македонија и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
18. Владата го именува Апостол Симовски досегашен в.д. директор на Државниот завод за
статистика, за директор на Државниот завод за статистика и истовремено му утврди
коефициент за пресметување на плата.
19. Владата го именува Ѓоко Котевски, досегашен в.д. директор на КПУ Затвор Скопје, за
директор на „КПУ Затвор -Скопје“ и истовремено му утврди коефициент за пресметување
на плата.
20. Владата го именува Борче Цветков, за директор на „КПУ Затвор-Струмица“ и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
21. Владата го именува Зоран Стојановски, досегашен в.д. директор на „Воспитнопоправниот дом Тетово“, за директор на „Воспитно-поправниот дом Тетово“ и истовремено
му утврди коефициент за пресметување на плата.
22. Владата ја именува Сузана Костовска, досегашна в.д. заменичка на директорот на „КПУ
Затвор Тетово“, за заменичка на директорот на „КПУ Затвор Тетово“ и истовремено и
утврди коефициент за пресметување на плата.
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23. Владата го именува Костантин Тодоровски, досегашен в.д. заменик на директорот на
„КПУ Затвор Битола“, за заменик на директорот на „КПУ Затвор Битола“ и истовремено му
утврди коефициент за пресметување на плата.
24. Владата го именува Драган Крајовски, досегашен в.д. директор на „КПУ Затвор
Битола“, за директор на „КПУ Затвор Битола“ и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
25. Владата го именува Слободан Џониќ, досегашен в.д. директор на „КПУ Затвор
Гевгелија“, за директор на „КПУ Затвор Гевгелија“ и истовремено му утврди коефициент
за пресметување на плата.
26. Владата го именува Слободанчо Ристески, досегашен в.д. директор на „КПУ Затвор
Прилеп“, за директор на „КПУ Затвор Прилеп“ и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
27. Владата го именува Александар Младеновски, досегашен в.д. директор на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, за директор на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони и истовремено му утврди коефициент за пресметување на
плата.
28. Владата го именува Адем Цури, досегашен в.д. главен ревизор на Ревизорско тело за
ревизија на инструментот за претпристапна помош, за главен ревизор на Ревизорско тело
за ревизија на инструментот за претпристапна помош и истовремено му утврди коефициент
за пресметување на плата.
29. Владата го именува Горјан Тозија, досегашен в.д. директор на Агенцијата за филм на
Република Македонија, за директор на Агенцијата за филм на Република Македонија и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
30. Владата го именува Борче Хаџиев, досегашен в.д. директор на Фондот за осигурување
на депозити, за директор на Фондот за осигурување на депозити.
31. Владата ја именува Весна Темелковска, за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.
32. Владата ја именува Весна Зориќ, за член на Управниот одбор- претставник на основачот
на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.
33. Владата го именува Васко Ангеловски, за член на Управниот одбор на Јавното
претпријатие „Стрежево“ - Битола.
34. Владата го избра Борис Тунџев, досегашен в.д. директор на Агенцијата за катастар на
недвижности, за директор на Агенцијата за катастар на недвижности и истовремено му
утврди коефициент за пресметување на плата.
35. Владата ја разреши д-р Ана Фрицханд, од должноста член на Одборот за обезбедување,
следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата од Комора на психолози
на Република Македонија, на нејзино барање.
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36. Владата од должноста членови на Органот за надзор на Јавната установа за згрижување
деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение, ги разреши:
- Златко Апостолоски и
- Катерина Лазареска
37. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Република Македонија од должноста
претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, да ги разреши:
а) од претседател:
- Александар Софронијоски
б) од членови:
- Симона Лескароска,
- Тања Дедејска,
- Зорица Стоилева,
- Неждет Винца,
- Хајрула Мисини и
- Владимир Петровски.
38. Владата за претставници во Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид, ги определи:
- Проф д-р Стое Смилков
- Проф. д-р Дијана Блажековиќ- Димовска и
- Проф д-р Живорад Томевски.
39. Владата на Блерим Златку му утврди престанок на мандатот, претставник на Комисијата
за утврдување на репрезентативноста од Министерството за економија.
39.1. Владата ја определи Александра Јаневска-Гиновска од Министерството за економија,
за член на Комисијата за утврдување на репрезентативноста.
40. Владата заклучи да го повлече Предлогот за разрешување на претседателот и
членовите на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен, доставен до Собранието на Република Македонија, под бр.
24-1661/1 од 8.2.2018 година.
41. Владата ја избра Јагода Јанковска, за независен член на Надзорниот одбор на
Aкционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна
сопственост.
42. Владата го отповика Беќир Ибраими, од должноста неизвршен член на Одборот на
директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.
43. Владата го избра Садудин Ибраими, за независен член на Надзорниот одбор на АД за
производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“, во државна сопственост,
Скопје.
44. Владата го разреши Неџмедин Садику, од должноста в.д. директор на Државниот
испитен центар.
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45. Владата го разреши Ризван Беља од должноста в.д. директор на Бирото за развој на
образованието.
46. Владата ја разреши Жанета Радмилова, од должноста в.д. директорка на „КПУ Затвор
Струмица“.
47. Владата го разреши Дарио Николовски, од должноста в.д. директор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, на негово барање.
48. Владата го донесе Решението за утврдување на висината на надоместокот за работа на
претседателот, заменик на претседателот и членовите на Комисијата за управување со
светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, во предложениот текст.
Точка 71
Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 12.2.2018 година
до 18.2.2018 година и согласно член 31 став 2 од Законот за управување со кризи, заклучи
да го достави до Претседателот на Република Македонија и Собранието на Република
Македонија.
Точка 72
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за финансиското работење на Јавното
претпријатие за водостопанство Лисиче - Велес, со Табеларен преглед, како материјал за
информирање.
Точка 73
Владата ја разгледа Годишната инвестициона програма на АД „МЕПСО“, за 2018 година, со
прилозите кон неа, како материјал за информирање.
Точка 74
Владата ја разгледа Инвестиционата програма за период 2019-2022 година на АД „МЕПСО“Скопје, со прилозите, како материјал за информирање.
Точка 75
Владата го разгледа Годишниот план за јавни набавки во 2018 година на АД „МЕПСО“, со
прилози, како материјал за информирање.
Точка 76
Владата го разгледа Годишниот план за останати потреби на набавки во 2018 година на АД
„МЕПСО“, како материјал за информирање.
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Точка 77
Владата го разгледа Планот за останати потреби на набавки во 2019-2020 година на АД
„МЕПСО“ - Скопје, како материјал за информирање.
Точка 78
Владата ја разгледа Информацијата за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна
корист и одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот,
за ноември 2017 година, со табеларни прегледи, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Агенцијата за управување со одземен имот, информациите
за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кои
управува, да ги доставува до Владата на секои шест месеци.
Точка 79
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за изградба на жичарница од Институт
за белодробни заболувања во Козле до Средно Водно, за период 1.7.2017 - 31.12.2017
година, како материјал за информирање.
Исто така, се задолжуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за
здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање и Град Скопје да
донесат соодветна одлука за целисходноста на овој проект.
Точка 80
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот на активности во реализацијата на
Акцискиот план за проектот „Рехабилитација на регионален пат Липково-Арачиново“ (нов
текст), како материјал за информирање.
Точка 81
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за прогресот на активности во
реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на експресен пат Ранковце - Крива
Паланка“, како материјал за информирање.
Точка 82
Владата ја разгледа Информацијата за спроведените активности за промоција на концептот
на општествена одговорност на претпријатијата преку доделување на награда за најдобри
општествено одговорни практики во 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 83
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на мерките за ограничување и
забрана на сообраќајот во услови на надминување на прагот на алармирање и зајакнување
на контролата на издувните гасови од возилата при нивна регистрација во техничките
станици (нов текст), како материјал за информирање.
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Точка 84
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-националната стратегија за развој на
културата во Република Македонија во периодот 2018 - 2022 година, со Акциски план за
имплементација на Националната стратегија за развој на културата во Република
Македонија за периодот 2018 - 2022 година и го утврди со следниве заклучоци:
1. Во текстот на Акцискиот план да се допрецизираат субјектите кои се носители на
активности, односно да се допрецизира дали се работи за поединечни или групни субјекти
по области (државни универзитети, синдикати, национални установи и библиотеки,
единици на локалната самоуправа, здруженија, асоцијации, независна музичка сцена и
слично).
2. Предметниот материјал да се достави до Собранието, согласно член 184 од Деловникот
на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени: м-р
Роберт Алаѓозовски, министер за култура и Владимир Лазовски, заменик на министерот за
култура, а за повереници: Валмир Азири, државен секретар во Министерството за култура
и Весна Илиевска, државна советничка во Министерството за култура.
Точка 85
Владата ја разгледа Информацијата за Стратегија за реформа на јавната администрација
2018-2022 година, со Акциски план и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја усвои Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година
2. Го прифати Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018
-2022.
3. Се задолжуваат Министерството за информатичко општество и администрација,
Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи, Министерството за
одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија, Министерството за
земјоделство шумарство и водостопанство, Министерството за здравство, Министерството
за образование и наука, Министерството за локална самоуправа, Министерството за
култура, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Генералниот секретаријат на Владата на Република
Македонија, Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
министерот без ресор задолжен за транспарентност, отчетност и комуникации,
Секретаријатот за законодавство, Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за
спроведување на Рамковниот договор, Агенцијата за вработување на Република
Македонија, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за водење на матичните
книги, Царинската управа на Република Македонија, Управата за јавни приходи, Фондот
за здравствено осигурување на Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија, а се укажува на Агенцијата за администрација, Државниот
завод за статистика, Државната комисија за спречување корупција, Дирекцијата за
безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци,
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
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втор степен, Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Комисијата за заштита на правото за
слободен пристап до информации од јавен карактер, Централниот регистар на Република
Македонија и Собранието на Република Македонија, кои се вклучени во спроведувањето
на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година, соодветно по
години, да ги планираат активностите во кои се носители и/или учесници во стратешките
планови на своите институции, како и навремено да ги обезбедат потребните ресурси
(човечки, материјални и технички) за нивна имплементација и да ги планираат потребните
финансиски средства во своите буџети за соодветните фискални години.
4. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи,
Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за
правда, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија,
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, Министерството за
здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за локална
самоуправа, Министерството за култура, Министерството за труд и социјална политика,
Министерството за животна средина и просторно планирање, Генералниот секретаријат на
Владата на Република Македонија, Канцеларијата на претседателот на Владата на
Република Македонија, министерот без ресор задолжен за транспарентност, отчетност и
комуникации, Секретаријатот за законодавство, Секретаријатот за европски прашања,
Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, Агенцијата за вработување на
Република Македонија, Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за водење на
матичните книги, Царинската управа на Република Македонија, Управата за јавни приходи,
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија а се укажува на Агенцијата за администрација, Државниот
завод за статистика, Државната комисија за спречување корупција, Дирекцијата за
безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци,
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен, Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Комисијата за заштита на правото за
слободен пристап до информации од јавен карактер, Централниот регистар на Република
Македонија и Собранието на Република Македонија, во рок од седум дена да назначат
координатори (контакт лица) за РЈА кои ќе соработуваат и ќе се координираат со
структурите во своите организации и во соодветниот ресор, како и со тимот за РЈА и за
истото да го информираат Министерство за информатичко општество и администрација.
5. За финансирање на активностите од Стратегијата за реформа на јавната администрација
2018-2022 година за кои нема да се обезбедат финансиски средства од
надворешни/донаторски извори, ќе се обезбедат средства од Буџетот на Република
Македонија, во согласност со планираната динамика на реализација.
Точка 86
Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка и го
усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Унгарија за полициска соработка.
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2. Се определува Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, во име на Владата на Република Македонија,
да го потпише Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за
полициска соработка.
Точка 87
Владата ја разгледа Информацијата за првата седница на Советот за управување со јавни
финансии, одржана на 19.2.2018 година, со Aкциски план за спроведување на Програмата
за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 годинa и Листа на координатори
на приоритети и лидери на мерки и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го усвои Акцискиот план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето
со јавни финансии за 2018 година.
2. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија, Управата
за јавни приходи, Царинската управа на Република Македонија, Бирото за јавни набавки, а
се препорачува на Државниот завод за ревизија да ги реализираат активностите од
Акцискиот план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни
финансии за 2018 година согласно планираната динамика и за истото да ги обезбедат
потребните ресурси (материјално - технички, кадровски и финансиски).
Точка 88
Владата по Информацијата со Предлог-одлуки за доделување на средства за реализирање
на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св.
Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” Скопје и на Факултетот за Исламски науки - Скопје, ги донесе номотехнички усогласените
текстови на:
1. Одлуката за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018
година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје
придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје и
2. Одлуката за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018
година на Факултетот за Исламски науки - Скопје.
Точка 89
Владата ја разгледа Информацијата за доделување на средства за реализирање на
студиските програми за 2018 година на Приватната високообразовна установа Универзитет
на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за обезбедување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 90
Владата ја разгледа Информацијата за Предлог-стратегијата за информатичкокомуникациска технологија во правосудство, со текст на Предлог-стратегија и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
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1. Ја усвои Стратегијата за информатичко - комуникациска технологија во правосудство.
2. Се задолжуваат Билен Саљији, министер за правда, Дамјан Манчевски, министер за
информатичко општество и администрација и д-р Бујар Османи, заменик на претседателот
на Владата задолжен за европски прашања, да одржат координативен состанок за
изнаоѓање на решение за воспоставување и формирање на централно оперативно тело за
ИКТ во правосудство.
Точка 91
Владата ја разгледа Информацијата од официјалната посета на Република Малта, 11-13
февруари 2018 година, на Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, како
материјал за информирање.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:15 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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