ЗАПИСНИК
од Шеесет и втората седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.4.2018 година

Скопје, април 2018 година

ЗАПИСНИК
од Шеесет и втората седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 3.4.2018 година
Седницата започна во 12:45 часот.
На седницата претседаа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев,
како и заменичката на претседателот на Владата и министерка за одбрана, м-р Радмила
Шекеринска-Јанковска.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на
претседателот на Владата задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на
претседателот на Владата задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори, д-р Кочо Анѓушев и заменикот на претседателот на Владата задолжен
за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, Хазби Лика и членовите на
Владата на Република Македонија, д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, д-р Венко
Филипче, министер за здравство, Мила Царовска, министерка за труд и социјална
политика, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Садула Дураки, министер за
животна средина и просторно планирање, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа,
Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и
транспарентност, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, д-р Зоран
Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата
клима за домашните претпријатија и Зорица Апостолска министерка без ресор, задолжена
за странски инвестиции, 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, како и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, д-р Драги
Рашковски.
На седницата присуствуваа и Снежана Наџаковска и Оливера Нечовска од Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа Оливер Ристовски, заменик на
министерот за правда, Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко
општество и администрација, Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура,
Арбер Адеми, заменик на министерот за образование и наука, како и д-р Виктор Димовски,
државен секретар во Министерството за надворешни работи.
На седницата присуствуваа и Фирус Мемед, заменик на директорот Агенцијата за храна и
ветеринарство (в.к.в), Елеонора Петрова - Митевска, директорка на Управата за заштита
на културното наследство, Миле Бошњаковски и Муамет 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 и Соња Величковска, нотари.
Од седницата отсуствуваа Билен Саљији, министер за правда, м-р Никола Димитров,
министер за надворешни работи, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество
и администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Љупчо
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Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Рената Дескоска,
министер за образование и наука и м-р Роберт Алаѓозовски, министер за култура.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
- Усвојување на Записникот од Шеесет и
првата седница на Владата на Република
Македонија, одржана на 27.3.2018
година
А. МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште
во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на
градежно земјиште со Друштвото за производство, трговија и услуги Баумер ДООЕЛ
Скопје, како закупопримач
2. Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на
усогласеност за 2016 година на Операторот на електропреносниот систем на
Македонија АД за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна сопственост- Скопје
3. Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот
кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки-учеснички, како и состојбата на
салдото
4. Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната
главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска
сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлуки
5. Информација со Предлог-oдлука за бесплатно отстапување на одземена стока на
Министерството за труд и социјална политика
6. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
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7. Информација во врска со Правилникот за посебните барања за безбедност на
додатоците на исхрана, со Предлог-одлука
8. Информација за потребите и можностите на Државниот пазарен инспекторат да
ги подобри човечките и техничките ресурси и просторните услови за работа, со
табеларен преглед и Акциски план
9. Информација во однос на потребите од деловен простор за Акционерското
друштво за вршење на енергетски дејности „Македонски енергетски ресурси“Скопје, во државна сопственост
10. Информација за прогресот и хронологијата на реализација на проектот
„Изградба на 35 спортски сали“ од Програмата на Владата на Република Македонија
за капитални инвестиции во спортската инфраструктура - за периодот од декември
2006 до декември 2017 година
11. Информација за одобрување на склучување Анекс за промена на динамика на
реализација и плаќање од склучениот Договор за изградба на спортска сала во
Општина Шуто Оризари
12. Известување од Државното правобранителство на Република Македонија, со
доставен Предлог-текст на вонсудска спогодба, во врска со покренатата постапка
пред Основен суд Скопје 2 - Скопје, со Предлог-одлука
13. Информација за имплементација на Националната платформа за намалување на
ризици од несреќи и катастрофи
14. Предлог-одлука за прогласување на Манастирот Св.Андреја - Матка, Општина
Сарај, за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
15. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Министерството за култура
16. Годишен финансиски план на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и
сериозни инциденти за 2018 година и Програма за работа на Комитетот за истрага
на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2018 година
17. Предлог-решение за именување на членови на Главниот штаб за заштита и
спасување
18. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна
ствар на Општина Босилово
б) Економски систем и тековна економска политика
19. Информација во врска со Предлог-одлуки за изменување, престанок на важење
и престанок и давање на трајно користење на движни ствари на институции
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корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош
(ИПА), со Предлог-одлуки
20. Информација во врска со донесување на Национална стратегија за мали и
средни претпријатија (2018-2023), со Предлог-стратегија и Акциски план
21. Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за
производство, градежништво, трговија и услуги Дата ресурси ДОО увоз-извоз
Струмица на локалитетот „Криво Долче“ с.Куклиш, Општина Струмица, со Предлогодлука
22. Информација во врска со постапките за доделување на концесии за
експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот
„Банско“ општина Струмица, со Предлог-одлуки
23. Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за вршење
на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини и
Тендерска документација за спроведување на постапката по Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски
геолошки истражувања на металични минерални суровини („Службен весник на
Република Македонија“ бр.140/17)
24. Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на
локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман, со Предлог-решение
25. Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини
на локалитетите „Црвени Брегови“ Општина Неготино, „Дризла“ Општина
Студеничани, „с.Ново Село“ Општина Штип и „Рафче“ Општина Сарај, согласно
Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални
геолошки истражувања на минерални суровини бр.44-4814/1 од 28.12.2017
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.197/17), со Предлог-решение
26. Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со Министерството
за економија, со Предлог-oдлукa
27. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2018 година
28. Информација за природни непогоди и климатски неповолен настан на 3.2.2018
до 4.2.2018 година
29. Информација за престанување на важење на Одлуката за давање согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална
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урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и
услужен центар КО Брњарци, Општина Гази Баба, со Предлог-одлука
30. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долни Подлог за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, Вјавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и
рекреација, Е-инфраструктура КО Долни Подлог, Општина Кочани, со Предлогодлука
31. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси,
Г4-стоваришта КО Ракитец, Општина Конче, со Предлог-одлука
32. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација
за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекси КО Сопиште-вон г.р.,
Општина Сопиште, со Предлог-одлука
33. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на објект со намена B1-образование и наука КО Блаце Кале, Општина
Чучер Сандево, со Предлог-одлука
34. Информација за обесштетување на поплавените правни лица во Скопскиот
Регион
в) Политички систем
35. Предлог-закон за странци
36. Информација во врска со Акцискиот план за воспоставување на надворешен
механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и
припадниците на затворската полиција на Меѓуресорската работна група
37. Информација за прогресот и реализацијата на проектот -Проценка на влијанието
на регулативата (ПВР), за периодот јануари-декември 2017 година, со Табеларен
преглед
г) Човечки ресурски и одржлив развој
38. Информација за работењето на Економско - социјалниот совет во 2017 година
39. Информација за унапредување на системот за достава на писмената до правните
и физичките лица по електронски пат
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40. Информација за активностите во насока на имплементација на клучните мерки
под димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020
41. Информација за вработувањата во основните и средните училишта
42. Национална стратегија за превенција на орални заболувања кај деца од 0-14
години на Република Македонија, за периодот 2018 - 2028 година, со Акциски план
Б. МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
43. Предлог-одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби
предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани
44. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Гевгелија
45. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Комитет за
истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
46. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - фелдспат на Друштвото за производство, трговија и услуги ОгражденМикромикс ДООЕЛ увоз-извоз Струмица на локалитетот „Хамзали 2“, Општина
Босилово
47. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија и услуги
„Ивтрансшпед“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот „Тлаците“ с.Теранци,
Општина Чешиново Облешево
48. Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална
суровина - варовник на локалитетот „Краста“ с.Вруток, Општина Гостивар на
Друштвото за производство, трговија, услуги и инженеринг „Јефута-ИнженерингФуат и Јетон“ експорт-импорт ДОО Гостивар
б) Политички систем
в) Човечки ресурски и одржлив развој
49. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Вевчани
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
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50. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за девизната
инспекција, поднесен од група пратеници
51. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар,
поднесен од група пратеници
52. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на
инструментот за претпристапна помош (ИПА), поднесен од група пратеници
53. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на
осигурување, поднесен од група пратеници
54. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Државната
статистика, поднесен од група пратеници
55. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската
полиција, поднесен од група пратеници
56. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија,
поднесен од група пратеници
57. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност,
поднесен од група пратеници
58. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на
Република Македонија, поднесен од група пратеници
59. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на
перење пари и финансирање на тероризам, поднесен од група пратеници
60. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за фондот за
осигурување на депозити, поднесен од група пратеници
61. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, поднесен
од група пратеници
62. Предлог-закон за изменување на Законот за основање Агенција за поттикнување
на развојот на земјоделството, поднесен од група пратеници
63. Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на храната, поднесен од
група пратеници
64. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен
регионален развој, поднесен од група пратеници
65. Предлог-закон за изменување на Законот за стоковните резерви, поднесен од
група пратеници
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66. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот
инспекторат за земјоделство, поднесен од група пратеници
67. Предлог -закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на
образованието, поднесен од група пратеници
68. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот
стандард, поднесен од група пратеници
69. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот
стандард, поднесен од група пратеници
70. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за просветната
инспекција, поднесен од група пратеници
71. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за отворените
граѓански универзитети за доживотно учење, поднесен од група пратеници
72. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование
и обука, поднесен од група пратеници
73. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основното
образование, поднесен од група пратеници
74. Барање за давање на автентично толкување на член 148 став 1 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување, поднесено од пратеникот Илија
Николовски
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
75. Иницијатива поднесена од адвокат Никола Прелиќ од Скопје, доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.5/2018 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 148 од Законот за пензиско и инвалидско
осигурување и на член 53 став 2 од Законот за стечај.
76. Иницијатива поднесена од Назми Садику од Куманово, до Уставниот суд на
Република Македонија под У.бр.9/2018 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 19-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11,
6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15,
129/15, 193/15, 37/16 и 71/16)
77. Иницијатива од градоначалникот на Општина Ново Село Блажо Велков,
доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.106/2017 за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за
распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/1 од 1.8.2017 година и
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Одлуката за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/5 од
14.8.2017 година, донесени од Советот на Општина Ново Село
78. Иницијатива доставена до Уставниот суд на Република Македонија за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 249 став 1, став 2 и
став 3 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.150/2010, 100/2012 и 142/2016), поднесена од Арианит Ферати од
Тетово
79. Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист бр.5414, Имотен лист бр.4321, Имотен лист 5413, Имотен
лист бр.4318 и Имотен лист бр. 7518 за КО Бутел на КП бр.2024/1, КП бр. 2026/1 КП
бр.2025, КП2027/1 и КП бр.2024/2
80. Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на идеален дел од
недвижен имот, со Имотен лист бр.960776 за КО Чаир, КП 744/2
81. Понуда од нотар Ирфан Јонузовски, од Скопје за продажба на идеален дел од
недвижен имот, запишан во Имотен лист бр.101705 за КО Бутел, КП бр.143, со
дополнување
В. ДРУГИ ПРЕДЛОЗИ
82. Кадровски прашања
83. Прашања и предлози
Г. ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
84. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП,,Македонски шуми“ Скопје за период од октомври до декември 2017 година
85. Извештај за финансиското работење на Акционерско друштво Водостопанство на
Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.7.2017
година до 30.9.2017 година, со дополнителното образложение на остварените
приходи и расходи согласно укажувањата во мислењата на Министерството за
финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
86. Шестмесечен извештај за работа на директорот на Дирекцијата за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати за период 1.7.2017- 31.12.2017 година
87. Извештај за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за
2017 година
88. Извештај за реализирани партиципативни форуми за унапредување на
остварувањето на правата на заедниците во 2017 година
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89. Годишен извештај за работата на Советот за стручно образование и обука за 2017
година
90. Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2017 година (за периодот јуни - декември 2017 година)
91. Информација во врска со Индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални
конструкции, ентериери и инженеринг „Алумина“ АД Скопје - во стечај
92. Информација за пролонгирање на рокот за враќање на позајмените количини
мазут до крајот на 2019 година
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
93. Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република
Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската
Република Авганистан
94. Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република
Македонија за учество во мировната операција „Алтеа“, во Босна и Херцеговина
95. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело
заради лекување - хематопоетски матични клетки
96. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело
заради лекување - срце
97. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело
заради лекување-панкреас
98. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело
заради лекување - очни ткива
99. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело
заради лекување-црн дроб од живи или умрени лица
100. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело
заради лекување - бубрези од живи и умрени лица
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101. Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на три лиценци за
вршење здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело
заради лекување - бели дробови
102. Информација за одржување на Триесет и деветтиот состанок на Бордот на
Глобален фонд во Скопје, 9-10 мај 2018 година и Министерски состанок на земјите
од Југоисточна Европа „Одржлив одговор за ХИВ и туберкулоза“ на 7.5.2018 година
во Скопје
103. Информација за надминување на проблемот со канцелариски простор и депото
на Државниот архив на Република Македонија, со Предлог-решенија
104. Информација за престанок и давање на трајно користење на пречистителната
станица за третман на отпадни води во Општина Струмица, со Предлог-одлука
105. Барање согласност на Одлуката за именување заменик директор на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од шеесет и првата седница на Владата на
Република Македонија, одржана на 27.3.2018 година
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ги донесе:
1.Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко
индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, во предложениот
текст.
2.Одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште со Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, како
закупопримач, во предложениот текст.
Точка 2
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и
ревизија на усогласеност за 2016 година на Операторот на електропреносниот систем на

12

Македонија АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот
систем во државна сопственост- Скопје, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се укажува на АД МЕПСО - Скопје да преземе активности за изработка на Акциски план
за имплементација на дадените препораки.
2. Формира Комисија во состав Министерство за транспорт и врски, Агенција за катастар
на недвижности и АД МЕПСО - Скопје, со препорака за вклучување на ЕВН Македонија во
работата на Комисијата, која има за цел да понуди решение за разграничување на
сопственоста на недвижните ствари со други правни субјекти и да изврши запишување на
правото на сопственост во Агенцијата за катастар на недвижности.
3. Се задолжуваат претседателот и членовите на Управниот и Надзорниот одбор на АД
МЕПСО - Скопје, во рамките на своите надлежности да преземат мерки по дадените
препораки.
4. Се задолжуваат претседателот и членовите на Управниот и Надзорниот одбор на АД
МЕПСО - Скопје, да ги преиспитаат одредбите од Колективниот договор на ниво на
Работодавач и да го преиспитаат износот на средствата кои се одлеваат во Синдикалната
организација, поради тоа што дел од средствата не се во функција на синдикалното
организирање и делување.
5. Се укажува на АД МЕПСО - Скопје, да ги преиспита сите непродуктивни вложувања во
недвижности кои не се во функција на дејноста на АД МЕПСО - Скопје.
6. Се укажува на АД МЕПСО - Скопје, да ги разреши тужбените барања помеѓу друштвата
кои се во сопственост на Владата на Република Македонија и обезбеди избегнување на
трошоците на име адвокатски услуги.
7. Се укажува на АД МЕПСО - Скопје, да утврди јасни критериуми и барања при назначување
на овластен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.
8. Се укажува на АД МЕПСО - Скопје, да го утврди влијанието на таквата состојба врз
формирањето на цените во регулираната енергетска дејност од страна на Регулаторната
комисија за енергетика во претходните години.
9. Се задолжува Министерството за финансии, при наредното буџетирање да обезбеди
финансиски средства за ангажирање на надворешни експерти од специфични
области/струки за потребите на Државниот завод за ревизија во спроведувањето на
ревизиите.
10. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, наодот
4.2.3 од ревизорскиот Извештај - кој се однесува на имотот на АД МЕПСО - Скопје и неговата
катастарска евиденција и наодот 4.3.2 од ревизорскиот Извештај - кој се однесува на
купувањето на недвижен имот во 2012 година, да ги издвои во посебен извештај и истиот
да го достави до Јавното обвинителство на Република Македонија.
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Точка 3
Владата го разгледа Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити од
Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки - учеснички, како и состојбата на
салдото и го усвои со следниве заклучоци:
1. Заклучокот донесен на Дваесет и петтата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 29.8.2017 година да се измени и да гласи:
„Владата го разгледа новиот текст на Полугодишниот извештај за износот и бројот на
одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки учеснички,
како и состојбата на салдото, со предлог за промена на условите кај Посебниот кредитен
фонд го усвои и го овласти д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, со Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје (МБПР) да потпише Анекс кон Договорот за
администрирање на Посебен кредитен фонд бр.51-422/1 од 21.1.2011 година склучен меѓу
Владата на Република Македонија и МБПР, со кој ќе се намали каматната стапка за банките
учеснички од 3% фиксно годишно на 2% фиксно годишно, ќе се намали каматната стапка за
крајните корисници од „до 8%“ годишно на „до 5%“ годишно, ќе се зголеми максималниот
рок на отплата на кредитите од 8 на 10 години и ќе се овозможи пласирање на кредити со
намена и само за обртни средства со рок на отплата до 3 години со вклучен грејс до шест
месеци.“
2. Се задолжува Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје да подготви
Стратегија за зголемување на капацитетите за финансирање на македонски компании, со
поконкурентни цени и услуги, како и подобрување на условите за осигурување на извозот
на македонски производи и во рок од 15 дена да ја достави до Владата.
Точка 4
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за донесување акти за зголемување
на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлуки и изјави и ја
усвои со следниве заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за одобрување на средства за зголемување на
основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска
сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, во предложениот текст.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за зголемување на основната главнина на Друштвото
за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ
Скопје, во предложениот текст.
3. Даде Изјава за преземање на нов влог (нов текст), во предложениот текст.
4. Го донесе најновиот текст на Одлуката за изменување на Изјавата за основање Друштво
за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ
Скопје, во предложениот текст.

14

5. Даде Изјава за основање Друштво за изградба, управување и издавање на
повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје (пречистен текст), (најнов текст), во
предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-oдлука за бесплатно отстапување на
одземена стока на Министерството за труд и социјална политика, ја усвои Информацијата
и ја донесе Одлуката за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за
труд и социјална политика, во предложениот текст.
Точка 6
Владата ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (нов текст),
во предложениот текст.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Правилникот за посебните барања за
безбедност на додатоците на исхрана, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја
донесе Одлуката за давање согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност
на додатоците на исхрана, во предложениот текст.
Точка 8
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потребите и можностите на
Државниот пазарен инспекторат да ги подобри човечките и техничките ресурси и
просторните услови за работа, со табеларен преглед и Акциски план и го усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии, при следното буџетирање да ја разгледа
можноста за обезбедување на дополнителни средства во вкупен износ од 8.455.000 денари
за унапредување и вработување на 33 лица за потребите на Државниот пазарен
инспекторат.
2. Се задолжува Министерството за финансии, при следното буџетирање да ја разгледа
можноста за обезбедување на дополнителни средства во износ од 1.200.000 денари за
адаптација на новите простории во Скопје.
3. Се задолжуваат Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Државниот
пазарен инспекторат, да ја спроведат предложената постапка за решавање на просторните
проблеми во Тетово.
4. Се задолжуваат Службата за општи и заеднички paботи на Владата на Република
Македонија, Министерството за финансии - Управа за имотнo правни работи и Државниот
пазарен инспекторат, да ја спроведат предложената постапката за решавање на
просторните проблеми во Струмица.
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5. Се задолжуваат Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, АД за изградба и стопанисување со станбен простор и co деловен простор од
значење за Републиката-Скопје и Државниот пазарен инспекторат, да ја разгледаат
можноста за обезбедување на нов деловен простор за потребите на подрачното одделение
во Прилеп.
6. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, да ја разгледа можноста да се спроведе заедничка постапка за отуѓување на
возила на повеќе државни институции преку Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија и во таа постапка да се продадат сите возила по пат на
е-аукција.
7. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, да ја разгледа можноста за набавка на 30 нови нисколитражни возила со
вредност до 10.000 евра на оперативен лизинг во траење од три или четири години, за
потребите на Државниот пазарен инспекторат.
8. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, да ја
разгледа можноста за набавка на потребната информатичка опрема за Државниот пазарен
инспекторат.
9.Се задолжува Министерството за финансии при следното буџетирање да ја разгледа
можноста за обезбедување на дополнителни средства во износ од 1.800.000 денари за
набавка на нов мебел за новите простории во Скопје.
10. Се задолжува Министерството за финансии при следното буџетирање да ја разгледа
можноста за обезбедување на дополнителни средства во износ од 1.000.000 денари за
лабораториски анализи на нафта и нафтени деривати.
11. Се задолжува Министeрството за економија - Биро за метрологија, да ја разгледа
можноста во соодветна постапка, за потребите на Државниот пазарен инспекторат да
изврши набавка на мобилна лабораторија за испитување на квалитетот на нафтата и
нафтените деривати.
12. Се задолжува Министерството за финансии при следното буџетирање да обезбеди
дополнителни средства во износ од 14.496.000 денари за подмирување на пренесените
обврски на Државниот пазарен инспекторат од 2017 година.
Точка 9
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во однос на потребите од деловен
простор за Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски
енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост и ги донесе следниве заклучоци:
1. Даде согласност на АД за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски
ресурси Скопје за изнајмување на деловни простории до 1.1.2019 година.
2. Се задолжува Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, во консултација со Акционерското
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друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во
државна сопственост, во рамките на можностите од расположливиот деловен простор да
обезбеди соодветен деловен простор за потребите на АД за вршење на енергетски дејности
Македонски енергетски ресурси Скопје кој би го користел од 1.1.2019 година, врз принцип
на економска логика.
Точка 10
Владата по Информацијата за прогресот и хронологијата на реализација на проектот
„Изградба на 35 спортски сали“ од Програмата на Владата на Република Македонија за
капитални инвестиции во спортската инфраструктура - за периодот од декември 2006 до
декември 2017 година ја задолжи Агенцијата за млади и спорт да ја преработи и корегира
содржината на Информацијата и истата да ја достави во редовна владина процедура.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата за одобрување на склучување Анекс за промена на
динамика на реализација и плаќање од склучениот Договор за изградба на спортска сала
во Општина Шуто Оризари и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се одобрува промена на динамика на реализација и плаќање од склучениот Договор за
изградба на спортска сала и динамика на плаќање во Општина Шуто Оризари.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да пристапи кон склучување Анекс на
договорот за изградба на спортска сала во Општина Шуто Оризари за промена на
динамиката на реализација и плаќање.
3. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт во Анексот на Договорот за промена на
динамика на реализација и плаќање од склучениот Договор за изградба на спортска сала
во Општина Шуто Оризари да предвиди спортската сала да биде изградена заклучно со
1.6.2018 година.
4. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт во проекциите на буџетот за 2019 година да
предвиди средства во износ од 17.011,00 денари за реализација на проектот „Изградба на
спортска сала во Шуто Оризари“.
Точка 12
Владата го разгледа Известувањето од Државното правобранителство на Република
Македонија, со доставен Предлог-текст на вонсудска спогодба, во врска со покренатата
постапка пред Основен суд Скопје 2 - Скопје, со Предлог-одлука, го прифати Предлогот за
вонсудска спогодба, во врска со покренатата постапка пред Основен суд Скопје 2 - Скопје
и ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Резервите на Буџетот на Република
Македонија за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 13
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и
катастрофи, со заклучок Павле Трајанов, национален координатор за имплементација на
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Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република
Македонија и м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи, да одржат
координативен состанок со цел дополнителни усогласувања во врска со ова прашање.
Согласно ова, доколку се направат суштински измени во предметниот материјал, истиот
повторно да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 14
Владата ја донесе Одлуката за прогласување на Манастирот Св.Андреја - Матка, Општина
Сарај, за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење (нов
текст), во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи директорот на Управата за заштита на културното
наследство соодветно да ја информира Општина Сарај за донесената одлука од Владата,
како и целата јавност.
Точка 15
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за
давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура, во
предложениот текст.
Точка 16
Владата:
1. Го разгледа и усвои новиот текст на Годишниот финансиски план на Комитетот за истрага
на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2018 година.
2. Ја разгледа и усвои Програмата за работа на Комитетот за истрага на воздухопловни
несреќи и сериозни инциденти за 2018 година.
Истовремено, Владата заклучи средствата потребни за функционирање на Комитетот за
истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти да се обезбедат со пренамена на
средства од Буџетот на Владата на Република Македонија, раздел 04001, Програма 1 Администрација, потпрограма 10 - Администрација, ставка 401 - основни плати и 402 придонеси за социјално осигурување.
Точка 17
Владата го донесе Решението за именување на членови на Главниот штаб за заштита и
спасување (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Општина Босилово и го донесе најновиот текст на Одлуката, во
предложениот текст.

18

Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Предлог-одлуки за изменување, престанок
на важење и престанок и давање на трајно користење на движни ствари на институции
корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со
Предлог-одлуки, ја усвои Информацијата и ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на
движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Македонија.
2. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Македонија.
3. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Царинската управа.
4. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Државната изборна комисија.
5. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Државниот завод за статистика.
6. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Фонд за здравствено осигурување на Македонија.
7. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.
8. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Македонската академска истражувачка мрежа.
9. Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на
Министерството за информатичко општество и администрација.
10. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.
11. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за водење на матичните
книги.
12. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари Министерството за труд и социјална политика.
13. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.
14. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Основен суд Скопје 1 - Скопје и
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15. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје, во предложените текстови.
Точка 20
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата во врска со донесување на
Национална Стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), со Предлог-стратегија
и Акциски план и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1.Го усвои најновиот текст на Националната стратегија за мали и средни претпријатија
(2018-2023).
2.Го прифати најновиот текст на Акцискиот план.
3.Се задолжува Министерството за економија еднаш годишно да ја информира Владата за
текот на реализација на Стратегијата.
Точка 21
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата во врска
со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина
- песок и чакал на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ДАТА
РЕСУРСИ ДОО увоз- извоз Струмица на локалитетот „Криво Долче“ с.Куклиш, Општина
Струмица, со Предлог-одлука, поради потребата од дополнителни усогласувања во врска
со ова прашање.
Точка 22
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со постапките за
доделување на концесии за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода
на локалитетот „Банско“ општина Струмица, со предлог-одлуки, за наредната седница на
Владата, поради потребата од дополнителни усогласувања и консултации.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Јавниот повик за доделување на концесии
за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини и
Тендерска документација за спроведување на постапката по Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања
на металични минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“
бр.140/17), ја усвои Информацијата и ја одобри Тендерската документација со следните
изменувања:
- Се задолжува Министерството за економија да ги коригира сите надминати рокови од
Тендерската документација за доделување на концесии за вршење на проспекциски
геолошки истражувања на метaлични минерални суровини.
- Се задолжува Министерството за економија да ги преоцени роковите за наплата на
концесискиот надомест за истражувањето, односно основот за раскинување на Договорот
да биде неплаќањето на концесискиот надомест.
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Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на Комисија за спроведување на Јавен
повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на
локалитетот „Дебриште“, општина Росоман, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата
и го донесе новиот текст на Решението за формирање на Комисија за спроведување на
постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер
на локалитетот „Дебриште“, општина Росоман, со заклучок, во текстот на Решението, во
член 2:
- од Министерството за финансии, за член да биде Кристина Чалоска, а за заменик член да
биде Петрина Мале и
- од Министерството за животна средина и просторно планирање, за член да биде Рамиз
Шаќири, а за заменик член Владо Атанасовски.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на Комисија за спроведување на Јавен
повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални
суровини на локалитетите „Црвени Брегови“ Општина Неготино, „Дризла“ Општина
Студеничани, „с.Ново Село“ Општина Штип и „Рафче“ Општина Сарај, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
на минерални суровини бр.44-4814/1 од 28.12.2017 („Службен весник на Република
Македонија“ бр.197/17), со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го донесе новиот
текст на Решението за формирање на Комисија за спроведување на постапката за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, во
предложениот текст.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата во врска со статусот на реализација на Договорите за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со
Министерството за економија, со Предлог-oдлукa и ја усвои со следниве нови заклучоци:
1. Го одобри продолжувањето на рокот за почеток со комерцијална работа за локацијата
бр.378 Речица и Грмешница на концесионерот Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО Битола до
3.7.2019 година.
2. Се задолжува Министерството за економија во име на концедентот писмено да го извести
концесионерот Енергоремонт-МЗТ-Херц ДОО Битола дека му се одобрува продолжување на
рокот за започнување со комерцијална работа како што е наведено во точка 1 од овие
заклучоци, за што ќе треба да се потпише Анекс на Договорот за концесија за вода за
изградба на мали хидроелктрични централи за производство на електрична енергија.
3. Се овластува министерот за економија, м-р Крешник Бектеши во име на Владата на
Република Македонија, како концедент, да потпише Анекс на Договорот за концесија со кој
се одобрува продолжување на рокот за започнување со комерцијална работа како што е
наведено во точка 1 од овие заклучоци.
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4. Се задолжува Министерството за економија да побара од концесионерот ЕнергоремонтМЗТ-Херц ДОО Битола да ја продолжи важноста на банкарската гаранција за изведба за
локацијата бр. 378 Речица и Грмешница најмалку до 3.8.2019 година.
5. Се задолжува Министерството за економија писмено да го извести концесионерот ХЕЦ
277 ДОО Скопје дека за локацијата бр.277 Воденешница согласно член 13 став 7 од
Договорот за концесија му се продолжува дополнителниот рок до 6.7.2018 година, во кој е
должен да ги исправи пропустите во однесувањето и да отпочне со комерцијална работа.
Соодветно на овој предлог концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за изведба најмалку до 6.8.2018 година.
6. Се задолжува Министерството за економија писмено да го извести концесионерот ИМПГ
ДОО Скопје дека за локацијата бр.351 Зрновска Река согласно член 13 став 7 од Договорот
за концесија му се продолжува дополнителниот рок до 19.8.2018 година, во кој е должен
да ги исправи пропустите во однесувањето и да отпочне со комерцијална работа.
Соодветно на овој предлог концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за изведба најмалку до 19.9.2018 година.
7. Се задолжува Министерството за економија писмено да го извести концесионерот ИМПГ
ДОО Скопје дека за локацијата бр.353 Зрновска Река согласно член 13 став 7 од Договорот
за концесија му се продолжува дополнителниот рок до 23.8.2018 година, во кој е должен
да ги исправи пропустите во однесувањето и да отпочне со комерцијална работа.
Соодветно на овој предлог концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за изведба најмалку до 23.9.2018 година.
8. Се задолжува Министерството за економија писмено да го извести концесионерот ЦММ
Енерги Компани ДООЕЛ Гостивар дека за локацијата бр.407 река Пена, согласно член 13
став 7 од Договорот за концесија му се продолжува дополнителниот рок до 17.5.2019
година, во кој е должен да ги исправи пропустите во однесувањето и да отпочне со
комерцијална работа.
Соодветно на овој предлог концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за изведба најмалку до 17.6.2019 година.
9. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност за пренос на уделот од
содружникот УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ
Тетово на Берат Шахсивари од село Слатино во Друштвото за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, во
предложениот текст.
Точка 27
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година, во предложениот
текст.
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Точка 28
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за природни непогоди и климатски
неповолен настан на 3.2.2018 до 4.2.2018 година, го усвои и го задолжи Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од три дена да формира комиисии за
утврдување на штета од климатски неповолен настан на територијата на Демир Хисар,
Македонски Брод, Кисела Вода и Кичево.
Истовремено, Владата заклучи предлагачот да го има предвид укажувањето на
Министерството за финансии, сите мерки да се спроведуваат и димензионираат во рамки
на обезбедените средства со Буџетот на Република Македонија.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата за престанување на важење на Одлуката за давање
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и
услужен центар КО Брњарци, Општина Гази Баба, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за престанoк на важење на Одлуката за давање
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и
услужен центар КО Брњарци, Општина Гази Баба, во предложениот текст.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долни
Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени,
В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Долни Подлог, Општина Кочани, 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 Урбанистички план за село Долни
Подлог за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени,
В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Долни Подлог, Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 31
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 Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3сервиси, Г4-стоваришта КО Ракитец, Општина Конче, 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 Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3сервиси, Г4-стоваришта КО Ракитец, Општина Конче, во предложениот текст.
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Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска
документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекси КО Сопиште-вон
г.р., општина Сопиште, 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 Локална урбанистичкa планска документација за изградба на објекти со
намена Б5-хотелски комплекси КО Сопиште-вон г.р., општина Сопиште, во предложениот
текст.
Точка 33
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 објект со намена B1-образование и наука КО Блаце Кале,
Општина Чучер Сандево, 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 Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објект со намена B1-образование и наука КО Блаце Кале, Општина Чучер Сандево, во
предложениот текст.
Точка 34
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за обесштетување на поплавените
правни лица во Скопскиот Регион, за наредната седница на Владата, поради потребата од
дополнителни усогласувања.
Точка 35
Владата го разгледа Предлог-законот за странци и го утврди со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да го усогласи текстот на Предлогзаконот и коресподентните табели со Секретаријатот за законодавство.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за странци, 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 Оливер
Спасовски, заменик на претседателот на Владата и министер за внатрешни работи и д-р
Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи, а за повереници м-р Магдалена
Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи и Весна Доревска,
помошник на министерот за внатрешни работи.
Точка 36
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со Акцискиот план за
воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со
полициски овластувања и припадниците на затворската полиција на Меѓуресорската
работна група и го усвои со следниве заклучоци:
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1. Го разгледа најновиот текст на Акцискиот план за воспоставување на надворешен
механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците
на затворската полиција, изготвен и усвоен од Меѓуресорската работна група.
2. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да ја следи имплементацијата на
Акцискиот план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на
лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција и на секои три
месеци да ја известува Владата и Меѓуресорската работна група за степенот на реализација
на активностите предвидени во Акцискиот план.
3. Се задолжува Министерството за финансии, во соработка со државните органи и
институциите наведени во Акцискиот план да ја разгледа можноста за обезбедување на
финансиски средства за реализација на активностите предвидени во Акцискиот план за
воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со
полициски овластувања и припадниците на затворската полиција, според динамиката
утврдена во Акцискиот план, да предложи начин на обезбедување на финансиски средства
и во рок од 30 дена да ја информира Владата.
Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот и реализацијата на проектот - Проценка
на влијанието на регулативата (ПВР), за периодот јануари-декември 2017 година, со
Табеларен преглед и ја усвои со следниве заклучоци:
1.Се задолжуваат сите министерства најдоцна во рок од пет дена од усвојувањето на оваа
Информација да подготват Годишен план за спроведување на Проценка на влијанието на
регулативата (ПВР) и истиот да го објават на Единствениот национален електронски
регистар на прописи.
2.Се задолжуваат сите министерства Нацрт - извештајот за Проценка на влијанието на
регулативата (ПВР) да го доставуваат на мислење до Министерството за информатичко
општество и администрација по истекот на минималниот рок од 20 дена за консултација на
Единствениот национален електронски регистар на прописи.
3.Се задолжуваат сите министерства објавувањето на Известувањето за почеток на
подготовка на Предлог-закон, Нацрт - извештајот за Проценка на влијанието на
регулативата (ПВР), текстот на предлогот - законот на Единствениот национален
електронски регистар на прописи да го вршат преку порталот Е-влада.
4.Се задолжуваат сите министерства најдоцна во рок од пет дена по утврдување на
Предлог-законот од страна на Владата и добивање на Извадок од Нацрт - записникот од
одржаната седница на Владата на Република Македонија, да извршат објава на Предлогизвештајот за Проценка на влијанието на регулативата (ПВР) заедно со предлогот - законот
на Единствениот национален електронски регистар на прописи и да извршат промена на
статусот на законот од ,,отворен“ во „затворен“.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за работењето на Економско социјалниот совет во 2017 година и ја усвои со следниот заклучок:
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- Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, во
соработка со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за економија
да подготви и до Владата да достави Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за
работа на Владата на Република Македонија врз основа на претходно спроведената
компаративна анализа.
Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата за унапредување на системот за достава на писмената
до правните и физичките лица по електронски пат ја усвои Информацијата и го задолжи
Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 15 дена да се
произнесе за периодот на профункционирањето на електронски систем преку кој ќе може
да се врши електронската достава на писмени акти и за истото да ја извести Владата и
Министерството за труд и социјална политика.
Точка 40
Владата ја разгледа Информацијата за активностите во насока на имплементација на
клучните мерки под димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020
и ја усвои со следниве заклучоци
1. Се задолжува Министерството за образование и наука во јуни 2018 година да им укаже
на основните училишта во Република Македонија и во наредната учебна 2018/2019 година
да планираат активности поврзани со антикорупциска едукација во годишните програми на
училиштата.
2. Се задолжува Државниот просветен инспекторат еднаш годишно, по завршување на
тековната наставна година да ја информира Владата за реализација на вон наставните
активности на училиштата поврзани со антикорупциската едукација на учениците.
Точка 41
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за вработувањата во основните и
средните училишта, за наредната седница на Владата, на предлог на д-р Арбр Адеми,
заменик на министерот за образование и наука.
Точка 42
Владата ја разгледа Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца
од 0-14 години на Република Македонија, за периодот 2018 - 2028 година, со Акциски план
и ја усвои Националната стратегија со следните заклучоци:
1.Го прифати Акцискиот план од Националната стратегија за превенција на орални
заболувања кај деца од 0-14 години во Република Македонија, за периодот 2018-2028
година.
2.Се задолжува Координативното тело за спречување на оралните заболувања кај деца од
0 до 14 години во Република Македонија да изработи прирачник за работа на превентивните
стоматолошки тимови согласно Националната стратегија 2018 - 2028 година и истиот да го
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достави до Министерството за здравство и до сите здравствени домови најдоцна до
1.9.2018 година.
3.Се задолжува Министерството за здравство континуирано да обезбедува услови на
Координативното тело за спречување на оралните заболувања кај деца од 0 до 14 години
во Република Македонија, за вршење мониторинг и контрола на активностите на сите
превентивни стоматолошки тимови задолжени за имплементација и спроведување на
Националната стратегија во сите осум региони и годишно да ја информира Владата за
прогресот на истата пред почетокот на секоја учебната година за тековната година,
заклучно со 2028 година.
Точка 43
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на дополнителна помош за
исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани, во
предложениот текст.
Точка 44
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Гевгелија (нов текст), во предложениот текст.
Точка 45
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на
Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, во предложениот
текст.
Точка 46
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина фелдспат на Друштвото за производство, трговија и услуги Огражден-Микромикс ДООЕЛ
увоз-извоз Струмица на локалитетот „Хамзали 2“, Општина Босилово.
Истовремено, се задолжува Министерството за транспорт и врски да достави ново мислење
во кое ќе го вгради мислењето на Јавното претпријатие за државни патишта.
Точка 47
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија
и услуги „Ивтрансшпед“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот „Тлаците“ с.Теранци,
Општина Чешиново Облешево, за наредната седница на Владата, откако претходно истата
ќе биде разгледана на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска
политика, поради дополнителни усогласувања, согласно укажувањата на Комисијата за
економски систем и тековна економска политика.
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Точка 48
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за
проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на
локалитетот „Краста“ с.Вруток, Општина Гостивар на Друштвото за производство, трговија,
услуги и инженеринг Јефута-Инженеринг-Фуат и Јетон експорт-импорт ДОО Гостивар,
откако истата претходно ќе се разгледа на наредната седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика, поради потребата од дополнителни усогласувања.
Истовремено, се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање
да достави мислење по предметниот материјал.
Точка 49
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Вевчани (нов текст), во предложениот
текст.
Точка 50
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
девизната инспекција, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следното мислење
Владата на Република Македонија му предлага на Собранието на Република Македонија да
го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција со
следното укажување:
Согласно член 6-а точка 9 од Законот за девизната инспекција („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 89/04, 24/11, 43/14 и 112/14) инспектор може да биде лице
кое има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање
на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на
државните службеници.
Со член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за административни
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/18) се избриша тестот на
личност кој го спроведува Агенцијата за администрација.
Поради усогласување со Законот за административни службеници Предлог-законот за
изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција треба да се дополни со нов
член со кој ќе се избрише точката 9 од член 6-а од Законот за девизната инспекција.
Точка 51
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
Централен регистар, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по Предлогзаконот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе Законот
Точка 52
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија
на инструментот за претпристапна помош (ИПА), поднесен од група пратеници, утврди
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позитивно мислење по Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република
Македонија да го донесе Законот.
Точка 53
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
супервизија на осигурување, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 54
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
Државната статистика, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 55
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
финансиската полиција, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 56
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
државната ревизија, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по Предлогзаконот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе Законот.
Точка 57
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за хартии
од вредност, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по Предлог-законот
и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе Законот.
Точка 58
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
Народната банка на Република Македонија, поднесен од група пратеници, утврди
позитивно мислење по Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република
Македонија да го донесе Законот.
Точка 59
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам, поднесен од група пратеници,
утврди позитивно мислење по Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република
Македонија да го донесе Законот.
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Точка 60
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за фондот
за осигурување на депозити, поднесен од група пратеници и му предлага на Собранието на
Република Македонија да го донесе Законот, со укажување, заради воедначување на
текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за
осигурување на депозити со останатите закони кои се усогласуваат со Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/18) во
членот 3 став 1 и став 2 од Предлог-законот зборот „англиски“ да се замени со зборот
„странски“.
Точка 61
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по Предлог-законот и му
предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе Законот.
Точка 62
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за основање Агенција за
поттикнување на развојот на земјоделството, поднесен од група пратеници, утврди
позитивно мислење по Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република
Македонија да го донесе Законот.
Точка 63
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за безбедност на храната,
поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по Предлог-законот и му
предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе Законот.
Точка 64
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
рамномерен регионален развој, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следното
мислење:
Со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален
развој се врши промена во условите кои се однесуваат на именување на директор на Бирото
за регионален развој, во насока на дополнување на сертификатите за познавање на
англиски јазик со АПТИС и негова одложена примена, како и бришење на условот за
положен психолошки тест и тест за интегритет.
Согласно горе наведеното, Владата на Република Македонија нема забелешки по Предлог
-законот за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој и му
предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе Законот.
Точка 65
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за стоковните резерви,
поднесен од група пратеници и притоа го утврди следното мислење:
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Со Предлог-законот за изменување на Законот за стоковните резерви се врши измена и
дополнување на условите за именување на директор и заменик директор на Агенцијата за
стоковни резерви, а се однесуваат на нивното познавање на англиски јазик и потребата од
уверение за положен психолошки тест.
Согласно горе наведеното, Владата на Република Македонија нема забелешки по Предлогзаконот за изменување на Законот за стоковните резерви и му предлага на Собранието на
Република Македонија да го донесе Законот.
Точка 66
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
Државниот инспекторат за земјоделство, поднесен од група пратеници, утврди позитивно
мислење по Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го
донесе Законот.
Точка 67
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Бирото
за развој на образованието, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 68
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
ученичкиот стандард, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 69
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
студентскиот стандард, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 70
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
просветната инспекција, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 71
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
отворените граѓански универзитети за доживотно учење, поднесен од група пратеници,
утврди позитивно мислење по Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република
Македонија да го донесе Законот.
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Точка 72
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за стручно
образование и обука, поднесен од група пратеници, утврди позитивно мислење по
Предлог-законот и му предлага на Собранието на Република Македонија да го донесе
Законот.
Точка 73
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
основното образование, поднесен од група пратеници и му предлага на Собранието на
Република Македонија да го донесе Законот, со укажување член 2 и член 3 да се избришат,
од причина што за членот 128, став (3) од Законот за основното образование веќе има
одредба за одложена примена, односно, одредбите од овој став кои се однесуваат на
условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по пет години од
денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за
основното образование („Службен весник на Република Маќедонија“ бр.41/2014), односно
од 7 март 2019 година.
Точка 74
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 148 став 1 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, поднесено од пратеникот Илија
Николовски и притоа го утврди следново мислење:
Подносителот на барањето наведува дека одредбата од член 148 став (1) од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15,
97/15, 129/15 ,147/15, 154/15, 173/15, 217/15,27/16, 120/16, 132/16 и 35/18) не e доволно
јасна, односно ce создава дилема истата се однесува и за корисници на пензија кои
пензијата им e определена co најмалку 25 години пензиски стаж во случај кога по
пензионирањето ce вработуваат или вршат самостојна дејност во Република Македонија
или во друга држава.
Имено co членот 226-г од Законот за служба во Армијата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/02, 98/02, 25/03, 71/03, 112/2005,
134/07 и 6/09)) кој ce применуваше до 23.3.2010 година, e утврдено дека на корисник на
пензија од член 226-a став 4 алинеја 1 од овој закон, додека e во работен однос или додека
врши дејност во Република Македонија или во странство му ce запира исплатата на
пензијата.
Новиот Закон за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 36/10, 132/10, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/2015 и
71/2016) не содржи одредба за запирање на пензија за корисник кој правото на пензија го
остварил согласно одредбите од овој закон во однос на запирање на исплата на пензијата
додека e во работен однос или додека врши дејност во Република Македонија или во
странство.
Според подносителот на барањето за автентично толкување произлегува дилемата дали
одредбите од членот 148 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14,
44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15,
217/15,27/16, 120/16, 132/16 и 35/18 ) ce однесуваат и за категорија на корисници на
пензија кои правото на пензија го оствариле според условите утврдени во Законот за
служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/10, 132/10, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/2015 и 71/2016).
Co членот 148 став (1) ce уредува дека корисник на пензија, додека e во работен однос или
додека врши самостојна дејност во Република Македонија или странство, му ce запира
исплатата на пензијата, a на корисник на инвалидска пензија му престанува правото на
пензија. Co ставот (2) ce прецизира дека на корисникот на старосна пензија може да му ce
определи нов износ на пензија, ако навршил најмалку една година стаж на осигурување по
остварувањето право на старосна пензија, доколку e поповолно за корисникот.
Co член 140 став (1) ce уредува дека правата од пензиското и инвалидското осигурување
утврдени co овој закон, ce стекнуваат и пристигнуваат co денот на исполнувањето на
условите, ако барањето e поднесено во рок од шест месеци од денот на исполнувањето на
условите, a ако барањето e поднесено по истекот на тој рок од поднесувањето на барањето
и за шест месеци наназад.
Co ставот (2) ce дефинира дека правото на старосна пензија ce остварува по престанокот
на осигурувањето.
Според член 147 корисникот на право остварено според овој закон e должен да ja пријави
секоја промена што влијае врз правото или врз обемот на користењето на правото најдоцна
во рок од 30 дена од денот кога настанла промената.
Одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување ce применуваат
подеднакво на сите корисници на пензија, без разлика по кој основ e остварена пензијата.
Co посебни закони ce определени услови за стекнување право на старосна пензија за
определена категорија на осигуреници (осигуреници од одбраната, осигуреници од
внатрешни работи и од казнено-поправни установи и воспитно-поправни домови) a такви
одреби ce содржани и во Глава VII од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Меѓутоа и покрај посебните услови за остварување право на старосна пензија за
користењето и губењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување ce
применуваат одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Bo таа насока членот 148 ce однесува за сите корисници на пензија на кои пензијата им e
определена според прописите од пензиското и инвалидското осигурување.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Македонија му предлага на
Собранието на Република Македонија да не го прифати барањето за давање на автентично
толкување на одредбите од членот 148 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13,
43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15,
173/15, 217/15, 27/16, 120/16 и 132/16 ), co оглед на тоа што одредбите на овој член ce
јасни и прецизни.
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Точка 75
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Македонија за
поведување постапка за оценување на уставноста на член 148 став (2) од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15,
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18) поднесена од
адвокат Никола Прелиќ од Скопје и притоа го утврди следново мислење:
Подносителот на Иницијативата наведува дека одредбата од член 148 став (2) од Законот
за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија”
бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15,
61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18) не е
во согласност со член 52 алинеја 4, од Уставот на Република Македонија.
Според наводите во Иницијативата, оспорената одредба каде е наведено дека на
корисникот на старосна пензија може да му се определи нов износ на пензија, ако навршил
најмалку една година стаж на осигурување по остварувањето право на старосна пензија,
доколку е поповолно за корисникот, стекнатото право на пензија не може и не смее
ретроактивно да се повредува.
Исто така, подносителот на Иницијативата смета дека за тоа што лицето повторно се
вработило односно врши самостојна дејност потребно е да се оданочува но на друг начин,
а не во облик на придонеси како и толкувањето на зборот „може” во ставот 2 на член 148
е од облигаторна форма, а не од диспозитивна природа со тоа што оваа одредба треба да
се толкува дека корисникот на пензија бара да му се определи нов износ на старосна
пензија во случаи само кога тоа е поповолно за него, со што во конкретниот случај не е
поповолна за подносителот.
Според основните одредби на Уставот на Република Македонија, покрај другото, е и
социјална држава, а како темелни вредности на уставниот поредок на Република
Македонија се утврдени хуманизмот, социјалната правда и солидарноста. Со цел да се
остварат овие уставни претпоставки, во член 34 од Уставот се гарантира правото на
граѓаните на социјална сигурност и социјално осигурување кои се утврдуваат со закон и со
колективен договор.
Според член 35 став 1 од Уставот, Република Македонија се грижи за социјалната заштита
и социјалната сигурност на граѓаните согласно начелото на социјална праведност.
Во Република Македонија пензиското и инвалидското осигурување како област е уредено
со Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18)
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник
на Република Македонија” бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08, 48/09, 50/10,
171/10, 36/11, 98/2012 , 13/13, 44/14, 192/15, 30/16, и 28/18), Законот за доброволно
капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република
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Македонија“ бр. 7/08, 124/10, 17/11 и 13/13) и Законот за исплата на пензии и пензиски
надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на
Република Македонија бр. 11/12, 147/15 и 30/16).
Со членот 20 став (1) се уредува дека старосната пензија се утврдува од месечниот просек
на платите што осигуреникот ги остварил за време на вкупното траење на осигурувањето,
а најрано од 1 јануари 1970 година (во натамошниот текст: пензиска основа).
Според членот 228 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување е уредено
определувањето на висината на старосната пензија во зависност од должината на
пензискиот стаж и остварените плати.
Со членот 148 став (1) се уредува дека на корисник на пензија, додека е во работен однос
или додека врши самостојна дејност во Република Македонија или странство, му се запира
исплатата на пензијата, а со ставот (2) се прецизира дека на корисникот на старосна
пензија може да му се определи нов износ на пензија, ако навршил најмалку една година
стаж на осигурување по остварувањето право на старосна пензија, доколку е поповолно за
корисникот.
Одредбите од член 148 се однесуваат за корисниците на пензија коишто по пензионирање
ќе засноваат работен однос или ќе вршат дејност од аспект на запирање на исплатата на
пензија како и воспоставување можност за определување нов износ на пензија на корисник
на пензија кој што по пензионирањето ќе заснова работен однос или ќе врши дејност.
Определувањето на новиот износ на пензија е уредена како можна опција доколку
корисникот на пензија по вработувањето или вршење на дејноста навршил најмалку една
година стаж на осигурување по пензионирањето и доколку новиот износ на пензија е
повисок од износот на пензијата определен при остварувањето на правото со вклучените
усогласувања на пензиите на денот на определување на новиот износ на пензија.
Пресметувањето на висината на пензијата е уредено во Главата III Стекнување и
утврдување на правата со одредбите од член 19 до член 33 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување.
Определувањето на висината на старосната пензија во зависност од должината на
пензискиот стаж и остварените плати е уредено со членот 34 и 228 од Законот за пензиското
и инвалидското осигурување.
Во однос на наводите во Иницијативата дека при одлучувањето за прифаќање на оваа
иницијатива Уставниот суд на Република Македонија треба да ја има во предвид Одлуката
на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 25/2008 од 10.9.2008 година со која е
поништен членот 33-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското
и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/06),
Владата на Република Македонија смете дека е неоснована и не е во врска со предметниот
член 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
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Имено, 33-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/06), кој
што е поништен со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 25/2008 од
10.9.2008 година, уредуваше пресметување на висина на пензија на корисник на пензија
кој повторно се вработил повеќе од три години и за годините навршени по пензионирањето
да му се пресметува пензија во висина од 1% за секоја година помината на работа, од
пензиска основица определена од платите без ревалоризација.
Со постојната одредба во членот 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
јасно се уредува можноста од повторно вработување или вршење на дејност на корисник
на пензија и можноста за определување нов износ на пензија согласно одредбите коишто
се применуваат за пресметување на пензија за сите осигуреници.
Ова дотолку повеќе што Уставниот суд на Република Македонија веќе донел Решение У.бр
156/2013 од 15.6.2014 година со кое не се поведува постапка за оценување на уставноста
на член 148 став 2 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување.
Имајќи го предвид претходно наведеното, Владата на Република Македонија смета дека
оспорените одредби од член 148 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,
154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16 ,132/16 и 35/18 ) се во согласност со член 54 став 2
од Уставот на Република Македонија, поради што му укажува на Уставниот суд на
Република Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 148 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување.
*
*

*

Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Македонија
за оценување на уставноста на одредбата од член 53 став 2 од Законот за стечај („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14,
98/15 и 192/15) поднесена од адвокат Никола Прелиќ од Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
Иницијативата на предлагачот е поднесена поради тоа што е исклучено „загарантираното
право на жалба против одлуките на судовите во прв степен, односно поради тоа што со
исклучувањето на правото на жалба против решението на стечајниот судија се исклучува
можноста за двостепеност.
Исто така предлагачот навел дека оваа одредба е во спротивност со уставното начело за
двостепеноста на донесените поединечни правни акти нормирано во член 15 од Уставот на
Република Македонија со кој е предвидено дека се гарантира правото на жалба против
одлуките донесени во постапка во прв степен пред суд и дека на ваков начин со оспорената
одредба од законот ваквото право е ограничено и граѓанинот е лишен од правото на
поднесување на жалба како можност за ревидирање на одлуките на првостепениот суд.
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Наводите во поднесената иницијатива се неосновани од следниве причини:
Во иницијативата не е јасно на која одредба се бара оценување на уставност и наведено е
дека се бара оценка на уставност на член 10 став 2 од Законот за стечај ( „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и
192/15) за што Владата смета дека веројатно се работи за техничка грешка.
Во дописот од Уставниот суд на Република Македонија наведено е дека се бара оценување
на уставноста на член 53 став 2 од Законот за стечај, кој гласи:
„Ако предлагачот во оставениот рок од ставот (1) на овој член не го уреди предлогот или
не ги достави потребните докази, стечајниот судија ќе донесе решение со кое го отфрла
предлогот. Против ова решение не е дозволена жалба.“.
Согласно наведеното од Барањето на предлагачот произлегува дека целта на уставното
преиспитување е делот од овој став со кој е определено дека „против ова решение не е
дозволена жалба“.
Ако подобро се анализира Законот за стечај и воопшто правниот инструментариум кој
овозможува заштита на правата на доверителите може да се утврди сосема поинаква
ситуација од онаа која сака да ја престави подносителот на Иницијативата.
Имено, не е спорно дека правото на жалба против одлуките донесени во постапка во прв
степен пред суд е загарантирано со Устав, меѓутоа стечајната постапка е многу специфична
првостепена постапка во која правата на доверителите, освен со правото на жалба е
заштитено и на друг начин.
Инструментите на заштита на правата на доверителите треба да коренспондираат со
начелото на итност.
Од друга страна не се работи за класична парнична постапка која завршува со пресуда или
решение против кои е дозволено правото на жалба пред второстепениот суд.
Стечајната постапка како посебен вид на постапка која се отвора поради инсолвентност на
должникот има начела кои влегуваат во сила и кои го регулираат статусот на доверителите.
Едно од основните начела е начелото на итност на стечајната постапка, кое значи дека
стечајната постапка треба да се заврши во што пократок рок, а со цел доверителите да ги
намират своите побарувања да не дојдат во ситуација на инсолвентност.
Ова начело на итност, не само во нашиот закон туку и во европски закони за стечај е
инструментализирано со кратки рокови на постапување или со ограничување на правата на
доверителите да можат да поднесуваат право на жалба на секое решение кое стечајниот
судија го носи во секоја фаза на стечајната постапка.
Така доаѓаме до основното прашање кое се проблематизира од страна на подносителот на
Иницијативата „правото на двостепеност во стечајната постапка“. Стечајната постапка по
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својата суштина е второстепена постапка во која овластувањата на стечајниот судија се
многу големи.
Значи во текот на целата стечајната постапка е запазено начелото на двостепеност, и на
друг начин.
Целта на законодавецот со Законот за стечај е почитувањето на начелата на итност,
судското раководење со постапката, како и воспоставување на органи на стечајната
постапка, престанок на постоење на извесен правен субјект кој се занимава со дејност од
која остварува приходи во услови кога тој правен субјект не работи рентабилно.
Подносителот на Иницијативата оспорената одредба ја гледа изолирано сама за себе, за
што се смета дека треба истата да се гледа во контекст на целината на Законот и да се има
предвид и одредбата од член 7 од Законот за стечај, која гласи:
„На стечајната постапка соодветно се применуваат одредбите од Законот за парничната
постапка, ако со овој закон поинаку не е определено. “.
Согласно претходно наведеното, Владата на Република Македонија укажува дека
предметната Иницијатива е неоснована и му предлага на Уставниот суд на Република
Македонија да ја отфрли Иницијативата за поведување на постапка за оценување на
уставноста и законитоста на одредбата од член 53 став 2 од Законот за стечај („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 03/08, 122/09, 47/11, 79/13,
164/13, 29/14, 98/15 и 192/15).
Точка 76
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Назми Садику од Куманово, до Уставниот
суд на Република Македонија под У.бр.9/2018 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 19-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12,
23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15,
193/15, 37/16 и 71/16) и притоа го утврди следново мислење:
Согласно поимникот, односно член 2 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), согласно точка 1 „општина“ е единица на
локална самоуправа, како заедница на жителите на одредено подрачје, утврдено со закон,
која преку своите органи и преку администрацијата и организираните јавни служби,
овозможува вршење на надлежностите пропишани со закон; согласно точка 6 „надлежност
на општината“ е збир на работи од јавен интерес од локално значење кои општината, во
согласност со закон, има право да ги врши на своето подрачје и е одговорна за нивното
извршување и согласно точка 9 „Договор за извршување на работи од јавен интерес од
локално значење“ е договор кој општината овластува определено правно или физичко лице
во име и во интерес на општината да врши работи од јавен интерес од локално значење.
Согласно член 20, општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на
супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од
локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на
органите на државната власт.
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Врз основа на членот 22 став 1 од истиот Закон, општините се надлежни и за вршење на
следниве работи:
- заштитата на животната средина и природата - мерки за заштита и спречување на
загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и
нејонизирачко зрачење, точка 2 и
- комуналните дејности - снабдувањето со вода за пиење; испорака на технолошката вода;
одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното осветлување; одведувањето и
третманот на атмосферските води; одржувањето на јавна чистота; собирање,
транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад; уредувањето и
организирањето на јавниот локален превоз на патници; снабдување со природен гас и
топлинска енергија; одржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето
на погребални услуги; изградбата, одржувањето, реконструкцијата и заштитата на
локалните патишта, улици и други нфраструктурни објекти; регулирање на режимот на
сообраќајот; изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација;
изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање; отстранувањето на
непрописно паркираните возила; отстранување на хаварисаните возила од јавните
површини; изградбата и одржувањето на пазарите; чистењето на оџаците; одржувањето и
користењето на парковите, зеленилото, парк- шумите и рекреативните површини;
регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови;
определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти,
точка 4.
Од друга страна, согласно членот 3 став 1 точка 19 од Законот за превоз во патниот
сообраќај, општински превоз на патници е јавен превоз кој се врши на подрачјето на една
општина, односно градот Скопје.
Согласно членот 7 став 1, точка 1 алинеја 1 за вршење на одделни видови превоз во патниот
сообраќај за внатрешниот сообраќај се издаваат лиценци за општински линиски превоз на
патници, односно за линиски превоз на патници за градот Скопје.
Во членот 8, е уредено дека лиценца за вршење превоз во патниот сообраќај може да добие
домашно правно или физичко лице со исполнување на одредени услови предвидени со
Законот за превоз во патниот сообраќај. При што, согласно став 8 од овој член доказите и
податоците за исполнетост на условите, ги прибавува овластеното службено лице од
општините, односно Градот Скопје како надлежен орган за издавање на лиценца за
општински превоз на патници и авто такси превоз на патници кое е должно во рок од три
дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
Согласно член 19 став 1, општински линиски превоз на патници се врши врз основа на
дозвола за определена линија што ја издава градоначалникот на општината, односно
градоначалникот на Градот Скопје за подрачјето на Градот Скопје.
Согласно член 19-а, при утврдување на општинскиот линиски превоз на патници треба да
се води сметка за:
-меѓусебната поврзаност меѓу меѓуопштинскиот превоз и општинскиот линиски превоз на
патници и
- меѓусебната поврзаност на општински превоз на патници со други видови на превоз.
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Согласно член 19-б, во општини со над 100.000 жители општината е должна да организира
општински линиски превоз на патници како јавна служба.
Согласно член 22, исто така од Законот за превоз во патниот сообраќај е уредено дека
советот на општината го уредува општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на
општината, при што меѓу другото особено ја утврдува единствената мрежа на линии.
Врз основа на горенаведеното и имајќи ги предвид законските одредби кои се однесуваат
на уредувањето и организирањето на јавниот превоз, се констатира следното:
Министерството за транспорт и врски во рамките на своите надлежности има предвидено
законска регулатива која обезбедува услови за ефикасно функционирање на единиците на
локалната самоуправа, при што се смета дека не е прекршено и загрозено ниту едно
уставно и/или законско право на граѓаните на Република Македонија.
Со оглед дека членот 19-б им наложува на сите општини со над 100.000 жители да
обезбедат општински линиски превоз на патници како јавна служба, тоа значи дека во
конкретниот случај градот Куманово како општина со над 100.000 жители е должен да
организира општински линиски превоз на жителите на својата територија.
Имено, во доставеното барање/иницијатива од лицето Назми Садику е наведено дека
населбата „Томе Мендол“ која, по основа на попис од 2002 година, има над 20.000 жители
нема организиран општински линиски превоз за своите жители, односно истиот е укинат
по 1998 година.
Од наведеното, произлегува дека општинскиот линиски превоз постои и е организиран во
рамките на Општина Куманово, но во рамките на истиот не е вклучена населбата „Тоде
Мендол“.
Ова значи дека Општина Куманово го почитува и ги исполнува обврските предвидени со
Законот за превоз во патниот сообраќај, а истовремено постапила и согласно
надлежностите од основниот закон за работа и функционирање на општината - Законот за
локалната самоуправа.
Врз основа на наведеното и пред да се разгледува уставноста на членот 19-б од Законот за
превоз во патниот сообраќај, треба да се има предвид дека советот на општината го
уредува општинскиот линиски превоз на патници и истиот при постапување и одредување
на мрежата на линии не ја опфатило населбата „Тоде Мендол“, обврска која општината,
односно советот на општината ја има согласно Законот за локалната самоуправа.
Од тука, се констатира дека станува збор за план кој го креира општината во однос на
мрежата на линии за општински превоз на патниците во неа, за што во рамките на Законот
има целосно и исклучиво право, а надлежностите на општината стекнати со закон не смеат
да и бидат одземени или ограничени, освен во случаи утврдени со друг закон.
Имајќи го предвид напред изнесеното се укажува дека предметната одредба, член 19-б од
Законот за превоз во патниот сообраќај не се коси, ниту со член 9, член 43 и член 114 од
Уставот на Република Македонија, ниту пак со друго законско право на граѓаните на
Република Македонија, истата е имплементирана во целост во рамките на предвиденото и
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од таа причина Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на
Република Македонија да ја отфрли Иницијативата како неоснована.
Точка 77
Владата не расправаше по Иницијативата од градоначалникот на Општина Ново Село Блажо
Велков, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.106/2017 за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за
распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/1 од 1.8.2017 година и Одлуката
за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/5 од 14.8.2017 година,
донесени од Советот на Општина Ново Село.
Точка 78
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Македонија за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 249 став 1, став 2 и став 3 од
Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010,
100/2012 и 142/2016), поднесена од Арианит Ферати од Тетово и притоа го утврди следното
мислење:
Со Иницијативата се оспорува член 249, ставовите 1, 2 и 3 од Законот за кривичната
постапка. Како што наведува подносителот на Иницијативата, „според член 249 став 1 од
Законот за кривичната постапка се овозможува телесен преглед на обвинетиот или на
другите лица во кривичната постапка. Ова дејство може да се преземе и без нивна
согласност ако е потребно да се утврдат фактите важни за кривичната постапка.
Субсумирајки од член 249 став 1 од Законот за кривичната постапка таквите дејствија
можат да се преземаат од страна на службените лица во членовите 39, 41, 42, 46, 47, 49,
51, 142 од Законот за кривична постапка, значи од јавниот обвинител, службениците на
правосудната полиција, на финансиската полиција и други службеници доделени на
јавниот обвинител според член 50 од Законот за кривичната постапка, односно да издаваат
наредби за обезбедување на докази во тој дел од постапката која реално е најнеповолно
за осомничениот или другите адресати од Законот за кривичната постапка.“
Понатаму, подносителот на Иницијативата истакнува дека „член 185 став 4 од Законот за
кривичната постапка исто така е репресивна мерка, но според член 185 став 4 од Законот
за кривичната постапка се предвидува само извршување на телесен претрес на интимните
делови на телото или телесните отвори за што е неопходно изрично одобрение од судот,
додека според член 249 став 1 од Законот за кривичната постапка ако се однесува до
утврдување факти кои се важни за кривичната постапка, одобрение од судот во член 249
став 1 од Законот за кривичната постапка не е предвидено.“
Исто така, подносителот на Иницијативата наведува и дека „за дејствијата од член 185 став
4 од Законот за кривичната постапка, во споредба со член 249 став 1 од Законот за
кривичната постапка, недвосмислено мора да бидат исполнети основите за спроведување
на претресот, односно позитивна прогноза на веројатноста дека кај лицата кои се дел
постапката ќе се најдат траги на кривичното дело или предмети важни за кривичната
постапка.“
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Во членот 9, ставот 2 од Уставот на Република Македонија е пропишано дека „Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.“
Во членот 11, алинеја 1 од Уставот на Република Македонија е пропишано дека „Физичкиот
и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.“
Во член 249, во ставот (1) од Законот за кривичната постапка е пропишано дека „Телесен
преглед на обвинетиот или на други лица ќе се преземе и без нивна согласност ако е
потребно да се утврдат фактите важни за кривичната постапка.“. Во ставот (2) од
наведениот член е уредено дека „Земање на крв и други лекарски дејствија, кои според
правилата на медицинската наука се преземаат заради анализа, идентификација на лица и
утврдување на други факти важни за кривичната постапка, можат да се преземат и без
согласност од лицето кое се прегледува, ако поради тоа не би настапила некаква штета по
неговото здравје.“ Во ставот (3) е пропишано дека „Примероци за спроведување на ДНК
анализа може да се земат, кога тоа е потребно заради идентификација на лица или заради
споредување со други биолошки траги и други ДНК профили, и за тоа не е потребна
согласност од лицето.“ Во ставот (4) е регулирано дека „Не е дозволено спрема обвинетиот
или сведокот да се применат медицински интервенции или да им се даваат такви средства
со кои би се влијаело врз нивната свест и волја при давањето на исказ.“ Во ставот (5) е
предвидено дека „Доколку не се поведе постапка, земените примероци согласно со овој
член можат да се чуваат до застареност на кривичното гонење според одредбите на
Кривичниот законик.“
Во членот 185 е уредена материјата за претрес на лице. Согласно ставот (1) од овој член,
„Претрес на лице опфаќа претрес на облеката, обувките, површината на телото,
подвижните предмети што лицето ги носи или се во негово владение, просторот во кој е
затечено лицето во време на преземањето на претресувањето и средството за превоз кое
се користи во време на претресувањето.“ Во ставот (2) од наведениот член е пропишано
дека „Претресот го врши лице од ист пол, освен ако тоа не е можно од околностите во кои
се врши. Околностите поради кои претресувањето го извршило лице од друг пол ќе се
внесат во записникот за претрес.“ Во ставот (3) е предвидено дека „Претресот кој вклучува
соблекување на делови од облеката секогаш го врши лице од ист пол.“ Во ставот (4) е
пропишано дека „За претрес на интимните делови на телото или телесните отвори е
неопходно изрично одобрение на судот. Интимните делови ги врши медицинско лице.“
Во однос на членот 249 став (1) се истакнува дека тој е конципиран, меѓу другото, со цел
да се изврши вештачење на телесните повреди на лицата кои може да се јават во различно
својство во кривичната постапка (осомничениот или обвинетиот, оштетениот или други
лица). Во најголем број случаи, телесните повреди се утврдуваат со непосреден телесен
преглед. Во определени случаи вештото лице може да даде наод и мислење и врз основа
на прибавена медицинска документација од самиот процес на лечење на тоа лице. Во
случаите на телесен преглед, со него се утврдуваат факти кои се од значење за кривичната
постапка. Така, на пример, се утврдува видот, карактерот и тежината на повредата на
лицето. Токму затоа, во овој член е дадена законска можност да се изврши телесен
преглед на лицето и без негова согласност ако тоа не се согласи доброволно да биде
прегледано.
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Истиот принцип е применет и при земањето крв, урина или други лекарски дејствија. И
при преземањето на овие дејствија законодавецот пропишал дека овие дејствија се
преземаат и без согласност на лицето ако тоа не се согласи доброволно да бидат извршени
наведените лекарски дејствија. Во практиката најчести се случаите на земање крв и урина
при сообраќајни несреќи. Во овие случаи често се случува лицата да се противат на земање
крв и урина. Би сакале да истакнеме и дека оваа одредба е во согласност со
јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права во Стразбур во однос на
краткотрајното задржување на овие лица. Имено, Судот во Стразбур на ова прашање
посебно се осврнува во предметите „X. v. GERMANY„, „GUENAT v. SWITZERLAND“ и др.
Во ставот (3) од овој член кој се однесува на лекарски дејствија за потребите за
обезбедување на биолошки траги преку примероци за спроведување на ДНК анализа
законодавецот го следи принципот од претходните два става со кои е уреден телесниот
преглед, земањето крв и другите лекарски дејствија.
Во ставот (4) е содржана гаранција врз лицата во постапката (обвинетиот или
осомничениот, сведокот, оштетениот и др.) да се применуваат било какви медицински
интервенции или да им се даваат средства со кои ќе се влијае врз нивната свест и волја
при давањето на исказ. Со тоа, истакнуваме дека не се основани наводите на подносителот
на иницијативата за повреда на физичкиот и моралниот интегритет на човекот, односно
уставната одредба што ги штити овие човекови права кои се неприкосновени.
Ставот (5) од оспорениот член се однесува на застарувањето и тоа се засметува согласно
одредбите од Кривичниот законик. Согласно оваа одредба, доколку не се поведе постапка,
земените примероци согласно со овој член можат да се чуваат до застареност на
кривичното гонење според одредбите на Кривичниот законик, за кривичното дело за кое
постои сомневање дека е сторено.
Се истакнува дека членот 249 е содржан во Главата XVIII „Доказни средства“, во точката
„4. Вештачење“. Во тој контекст, се нагласува дека членот 249 е во корелација со
останатите членови од оваа глава. Согласно овие одредби, изнесените наводи во
Иницијативата се неосновани. Имено, неосновани се наводите во Иницијативата дека
„Субсумирајки од член 249 став 1 од Законот за кривичната постапка таквите дејствија
можат да се преземаат од страна на службените лица во членовите 39, 41, 42, 46, 47, 49,
51, 142 од Законот за кривичната постапка, значи од јавниот обвинител, службениците на
правосудната полиција, на финансиската полиција и други службеници доделени на
јавниот обвинител според член 50 од Законот за кривичната постапка, односно да издаваат
наредби за обезбедување на докази во тој дел од постапката која реално е најнеповолно
за осомничениот или другите адресати од Законот за кривичната постапка.“ Така, согласно
член 236 став (2) е пропишано дека вештачењето се определува со писмена наредба
(дејствијата од член 249 влегуваат во оваа категорија). Во ставот (3) од членот 236 е
пропишано дека „Во текот на претходната постапка наредбата ја донесува јавниот
обвинител, а на главната расправа судот согласно со членот 394 став (2) од овој закон.“
Исто така, во членот 236 став (1) е пропишано дека „Вештачењето по правило го вршат
вештаци запишани во регистарот на вештаци.“
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Подносителот на Иницијативата го доведува членот во корелација со членот 185 со кој е
уредена материјата за претрес на лице. Имено, во ставот (4) од овој член е пропишано
дека за претрес на интимните делови на телото или телесните отвори е неопходно изрично
одобрение на судот. Причината зошто законодавецот во овие случаи бара одобрение од
судот е заштитата на приватноста на лицата во однос на интимниот аспект.
Се истакнува дека претресот на лице е сосема различна категорија од прегледот на лица
кој е ограничен на надворешно прегледување (опипување) на алиштата и другите
предмети. Во контекст на претресот посебно се значајни гаранциите согласно кои:
1. Претресот го врши лице од ист пол, освен ако тоа не е можно од околностите во кои
се врши. Околностите поради кои претресувањето го извршило лице од друг пол ќе се
внесат во записникот за претрес.
2. Претресот кој вклучува соблекување на делови од облеката секогаш го врши лице од
ист пол.
3. За претрес на интимните делови на телото или телесните отвори е неопходно изрично
одобрение на судот. Интимните претреси ги врши медицинско лице.
Во контекст на претресот е и одредбата од член 160 став (5) од Законот за кривичната
постапка согласно која „Службеникот за прифат наложува претрес на лицето лишено од
слобода при неговото доведување во полициската станица или друго место определено за
задржување согласно со членот 161 став (4) на овој закон. Предметите и трагите кои можат
да послужат како доказ или кои можат да ја загрозат безбедноста на лицето лишено од
слобода или некое друго лице привремено ќе се одземат со потврда.“
Во однос на членот 249, се истакнува дека и во законите за кривична постапка во други
држави, а особено во државите од регионот се содржани слични одредби кои се целосно
во согласност и со Европската конвенција за човекови права, но и со јуриспруденцијата на
Европскиот суд за човекови права.
Поради наведеното се смета дека член 249, став 1, став 2 и став 3 од Законот за кривичната
постапка не е во спротивност со Уставот на Република Македонија, заради што се смета
дека наведената иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста е
неоснована и Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на Република
Македонија поднесената иницијатива да ја отфрли како неоснована.
Точка 79
Владата го одложи разгледувањето на Понудата од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за
продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр.5414, Имотен лист бр.4321, Имотен
лист 5413, Имотен лист бр.4318 и Имотен лист бр. 7518 за КО Бутел на КП бр.2024/1, КП
бр. 2026/1 КП бр.2025, КП2027/1 и КП бр.2024/2 за наредната седница на Владата, поради
потребата Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката-Скопје да достави мислење по Понудата.
Понудата претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.
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Точка 80
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на идеален
дел од недвижен имот, со Имотен лист бр.960776 за КО Чаир, КП 744/2 и не ја прифати
Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 81
Владата го одложи разгледувањето на Понудата од нотар Ирфан Јонузовски, од Скопје за
продажба на идеален дел од недвижен имот, запишан во Имотен лист бр.101705 за КО
Бутел, КП бр.143, со дополнување, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе
биде разгледана на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска
политика, поради потребата Министерството за транспорт и врски да достави ново
мислење, имајќи ја предвид дополнително доставената документација по Понудата.
Точка 82
1. Владата ја разгледа Информацијата во врска со Одлуката на Уставниот суд на Република
Македонија У.бр.87/2017 од 21.2.2018 година, како материјал за информирање.
2. Владата заклучи:
- Се укажува на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО БЕРЗА - Скопје, да отпочне постапка за избор на директор на Јавното претпријатие.
3. Владата заклучи:
- Се укажува на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, да
отпочне постапка за избор на директор на Агенцијата.
4. Владата го разгледа Предлогот за именување на член на Комисијата за осигурување од
автомобилска одговорност, со Предлог-решение, го прифати и го донесе Решението за
изменување на Решението за именување претседател и членови на Комисијата за
осигурување од автомобилска одговорност.
1. Владата од должноста членови на Националната комисија за учебници од редот на
основните и средните училишта, ги разреши:
- Наташа Петровска
- Нухи Дарлишта и
- Ирфан Шабани.
1.1. Владата за членови на Националната комисија за учебници од редот на основните и
средните училишта, ги именува:
-

Жуко Филипоски
Илир Мемеди
Муарем Џезаири и
Розита Благоевиќ.
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Владата, заклучи наместо Исак Алили, да се разреши Нухи Дарлишта од Националната
комисија за учебници од редот на основните и средните училишта.
2. Владата го задолжи Генералниот секретаријат на Владата да објави Јавен оглас за
именување на претседател и членови на Инспекцискиот совет.
3. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Република Македонија од должноста
претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен, да ги разреши:
а) од претседател:
- Ирена Брзанова
б) од членови:
- Илче Мушаревски,
- Борче Размоски,
- Влатко Сајкоски,
- Јаготка Ивановска,
- Менсур Зенуни,
- Шериф Мемети,
- Благица Тодорова,
- Дарко Доневски,
- Снежана Филиповска Павлеска и
- Јетмир Лика.
4. Владата ја разреши Ејдина Рахмани од должноста вршител на должноста директор на
Управата за имотно-правни работи, орган во состав на Министерството за финансии, на
нејзино барање.
4.1. Владата ја именува Шасине Касами за директор на Управата за имотно-правни работи,
орган во состав на Министерството за финансии и истовремено и утврди коефициент за
пресметување на плата.
5. Владата донесе Решение за давање согласност на Одлуката на Советот на Институтот за
стандардизација на Република Македонија бр.02-411/2 од 29.3.2018 година, со која за
директор на Институтот е избран Џеват Кицара.
6. Владата го избра Марјан Огњановски досегашен вршител на должност управител на
Трговско Друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, за управител на Трговско Друштво Нафтовод
ДООЕЛ Скопје.
7. Владата го именува Славјанче Тасков за член на Управниот одбор на Јавното
претпријатие за водостопанство „Лисиче'' - Велес.
8. Владата за членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности
ХС „Злетовица'' - Пробиштип, ги именува:
- Стојанче Петрушев и
- Драгица Лазаревска.

46

9. Владата го именува Васил Коцев за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје „Јасен” - Скопје.
10. Владата го именува Ивица Михајлоски за член на Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности.
11. Владата од должноста вршители на должноста членови на Советот на Институтот за
акредитација на Република Македонија, ги разреши:
претставник на стопанските комори
- Михајло Евросимовски
претставник од организација на потрошувачи
- Татјана Тасевска
претставник од редот на вработените во Институтот
- Дејан Стојковски.
11.1. Владата за членови на Советот на Институтот за акредитација на Република
Македонија ги именува:
претставник на стопанските комори
- Михајло Евросимовски
претставник од организација на потрошувачи
- Татјана Тасевска
претставник од редот на вработените во Институтот
- Дејан Стојковски.
12. Владата за претседател и член на Одборот за надзор на материјално финансискa
контрола на Институт за акредитација на Република Македонија, ги именува:
а) за претседател
- Љубомир Поповски
б) за член
- Кристина Кутревска.
13. Владата го разреши Фатмир Буши од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта.
13.1. Владата го именува Фатмир Буши за член на Управниот одбор на Јавно претпријатие
за државни патишта.
14. Владата ја разреши Катерина Димовска од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие ''Стрежево'' Битола.
14.1. Владата го именува Теодор Тодоровски за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие ''Стрежево'' - Битола.
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15. Владата го разреши Бејназ Арифи од должноста член на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди од Министерството за
транспорт и врски- Државен комунален инспекторат.
15.1. Владата го именува Стевче Ѓурчевски за член на Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди од Министерството за
транспорт и врски- Државен комунален инспекторат.
16. Владата ја разреши Соња Атанасова од должноста член на Управниот одбор претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Кочани.
16.1. Владата ја именува Васка Николова за член на Управниот одбор - претставник од
редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.
17. Владата ја именува Лилјана Корлевска, за член на Управниот одбор -претставник од
Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
18. Владата го разреши Ридван Зеќири од должноста член на Управниот одбор на
Државниот испитен центар.
18.1. Владата ја именува Азра Тутиќ за член на Управниот одбор на Државниот испитен
центар.
19. Владата ја именува Иринка Сотирова-Бухова, досегашен в.д. директор на Државниот
санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство, за
директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на
Министерството за здравство и истовремено и утврди коефициент за пресметување на
плата.
20. Владата ја именува Елеонора Петрова- Митевска, досегашен в.д. директор на Управата
за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура, за
директор на Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на
Министерството за култура и истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.
21. Владата го именува Горан Герасимовски досегашен в.д. заменик на директорот на
Државниот завод за индустриска сопственост, за заменик на директорот на Државниот
завод за индустриска сопственост и истовремено му утврди коефициент за пресметување
на плата.
22. Владата го именува Данаил Дончев досегашен в.д. директор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, за директор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија.
23. Владата го разреши Лавдрим Велиу од должноста заменик на директорот на Царинската
управа, орган во состав на Министерството за финансии.
23.1. Владата го именува Ирфан Буќи за заменик на директорот на Царинската управа,
орган во состав на Министерството за финансии и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
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24. Владата го именува Арменд Шаќири досегашен директор на КПУ Казнено поправен дом
од отворен вид Струга, за вршител на должноста директор на КПУ Казнено поправен дом
од отворен вид Струга и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
25. Владата го именува Тахир Хани досегашен заменик на генералниот секретар на Владата
на Република Македонија, за заменик на генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
26. Владата го именува Муамет Хоџа досегашен портпарол на Владата на Република
Македонија, за портпарол на Владата на Република Македонија и истовремено му утврди
коефициент за пресметување на плата.
27. Владата го избра Никола Бајалџиев за член на Надзорниот одбор на Акционерско
друштво во државна сопстеност за вршење на дејноста давател на услуги на
воздухопловната навигација (М - НАВ).
28. Владата го избра Шукри Масурица за неизвршен член на Одборот на директори на
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката - Скопје.
29. Владата донесе Решение за назначување членови на Советот за соработка со и развој
на граѓанскиот сектор, со кое за членови на Советот се назначуваат:
а) од редот на вработените во органите на државната управа:
-

Славјанка Петровска
Миљазим Мустафа
Катерина Јовчевска
Софија Кузмановска
Маја Лазареска Јовеска
Ангелина Бачановиќ
Сафет Незири
Душан Томшиќ
Ели Чакар
Гордана Ивановска Велковска
Сашо Секуловски
Гордана Гапиќ-Димитровска
Христина Конеска Бероска и
Суеда Бајрами.

Предлогот за назначување на Гордана Цекова од Агенцијата за млади и спорт за член на
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на вработените во
органите на државната управа, Владата не го прифати (лицето е суспендирано).
б) на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и
фондации:
- Фани Каранфилова Пановска
- Сабина Факиќ
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-

Уранија Пировска
Марјан Николов
Мимоза Богданоска Јовановска
Зоран Илиески
Марио Јанчев
Јасна Мандиќ
Ирена Цветковиќ
Елизабета Божиноска
Лилјана Јоноски
Јане Чаловски
Бесим Небиу
Ана Чоловиќ Лешоска
Силвија Митевска и
Андреја Стојковски.

30. Владата го разреши Никола Тауков од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Струмица.
30.1. Владата го именува Никола Тауков за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.
31. Владата ја разреши Марија Симонова од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово.
31.1. Владата ја именува Марија Симонова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Кратово.
32. Владата ја разреши Афродита Трајанова од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.
32.1. Владата ја именува Афродита Трајанова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Радовиш.
33. Владата ја разреши Сања Јорданова од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Велес.
33.1. Владата ја именува Сања Јорданова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Велес.
34. Владата го разреши Драгиша Николовски од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“Пробиштип.
34.1. Владата го именува Драгиша Николовски за член на Управниот одбор - претставник
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“- Пробиштип.
35. Владата ја разреши Лидија Маркоска Заричин од должноста вршител на должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.
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35.1. Владата ја именува Лидија Маркоска Заричин за член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.
36. Владата ја разреши Родна Цуцулова од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци.
36.1. Владата ја именува Родна Цуцулова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци.
37. Владата ја разреши Марија Чурлинова Јорданова од должноста вршител на должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово.
37.1. Владата ја именува Марија Чурлинова Јорданова за член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово.
38. Владата ја разреши Светлана Пецовска од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово.
38.1. Владата ја именува Светлана Пецовска за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово.
39. Владата го разреши Горан Алтанџиев од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.
39.1. Владата го именува Горан Алтанџиев за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.
40. Владата го разреши Александар Јанковски од должноста вршител на должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крива Паланка.
40.1. Владата го именува Александар Јанковски за член на Управниот одбор - претставник
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крива Паланка.
41. Владата го разреши Игор Јовановски од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево.
41.1. Владата го именува Игор Јовановски за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево.
42. Владата ја разреши Елена Прангоска од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево.
42.1. Владата ја именува Елена Прангоска за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево.
43. Владата го разреши Ристо Картов од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија.
43.1. Владата го именува Ристо Картов за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија.
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44. Владата го разреши Бранко Ѓурчески од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани.
44.1. Владата го именува Бранко Ѓурчески за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани.
45. Владата ја разреши Љиља Манинска од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје -Струмица.
45.1. Владата ја именува Љиља Манинска за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје -Струмица.
46. Владата ја разреши Сања Стаменкова од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.
46.1. Владата ја именува Анита Петрова за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.
47.Владата од должноста вршители на должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје- Велес, ги разреши:
- Александар Гулевски и
- Славе Јорданов.
47.1.Владата за членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за
јавно здравје- Велес, ги именува:
- Александар Гулевски и
- Славе Јорданов.
48.Владата го разреши Лазар Митров од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница- Гевгелија.
48.1. Владата го именува Лазар Митров за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница - Гевгелија.
49. Владата го разреши Вуке Мелов од должноста вршител на должноста член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница- Кавадарци.
49.1. Владата го именува Вуке Мелов за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци.
50. Владата го разреши Филип Зафиров од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.
50.1. Владата го именува Филип Зафиров за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.
51. Владата го разреши Златко Зумров од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци,
Гевгелија.
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51.1. Владата го именува Мите Пеев за член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија.
52. Владата го разреши Благој Ефтимов од должноста вршител на должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни
заболувања и туберкулоза „Јасеново“-Велес.
52.1. Владата го именува Благој Ефтимов за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“Велес.
53. Владата го именува Зеќирија Хасипи за вршител на должноста директор на Бирото за
развој на образованието и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
54. Владата го отповика Митко Костадинов од должноста член на одборот на директори на
АД водостопанство на Република Македонија во државна сопственост.
55. Владата го одложи за наредната седница предлогот за именување на неизвршен член
на Советот на Народната банка на Република Македонија, поради потребата од
дополнителни консултации.
56. Владата го одложи предлогот за именување на претседател на Комисијата за хартии од
вредност, за една од наредните седници.
57. Барањето на Бардул Насуфи, вршител на должноста директор на Бирото за јавни
набавки, орган во состав на Министерството за финансии, да му се утврди право на
надоместок на трошоците за одвоен живот од семејството во висина од 30% од просечната
месечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходните три месеца, а
сметано од 27.2.2018 година, не е реализирано со оглед на тоа дека подносителот на
Барањето се откажал од истото.
*
*

*

Владата го одложи за наредната седница предлогот за именување на претставник на
капиталот, односно акциите во 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп, стекнати по основ
на државен капитал.
Точка 83
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 26.3.2018 до
1.4.2018 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.
2. Во врска со Извадокот од Нацрт-записникот од 59-та (тематска) седница на Владата,
одржана на 20.3.2018 година, точка 7 - Информација за приоритетите во младинскиот
сектор, Владата заклучи:
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1.Носител на активностите на Работната група за приоритетот „Младинска работа“ да биде
Министерството за труд и социјална политика.
2.Носител на активностите на Работната група за приоритетот „Ко-менаџмент тело“ да
биде Агенцијата за млади и спорт.
3.Носител на активностите на Работната група за приоритетот „Сеопфатно сексуално
образование“ да биде Министерството за образование и наука.
4.Носител на активностите на Работната група за изработка на програма за сеопфатна
грижа и лекување на малолетни корисници на психоактивни супстанци да биде
Министерството за здравство.
5.Носител на активностите на Работната група за приоритетот „ Развој и препознавање на
средношколско и студентско организирање во Република Македонија“, да биде
Министерството за образование и наука.
6.Носител на активностите на Работната група за приоритетот „Зелени работни места“, да
биде Министерството за животна средина и просторно планирање.
3. По повод укажувањето на д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Владата ги
донесе следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и
за координација со економските ресори, Кабинетот на заменикот на претседателот на
Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем,
Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за
транспорт и врски, во рок од три дена до Кабинетот на заменикот на претседателот на
Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори да
достават номинации за претставници во работна група која ќе направи техничка контрола
на проектите од општините во следниве области: водовод, канализација, градинки,
училишта, пречистителни станици и филтер станици.
2. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори да ги информира сите
министерства и општини да ги достават ваквите проекти до работната група што ќе биде
формирана за оваа намена.
4. Владата по Известувањето од Министерството за транспорт и врски во врска со
Заклучокот од Нацрт - записникот од 40-та седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 28.11.2017 година, Точка 39 заклучок број 28 и Заклучокот од Нацрт записникот од продолжението на 99-та (тематска) седница на Владата на Република
Македонија, одржана на 10.3.2017 година, Точка 6 Прашања и предлози заклучок број 25
заклучи, Министерството за транспорт и врски да подготви и во рок од два месеци до
Владата да го достави текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за градба.
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5. Владата донесе Решение за формирање на Комисија за процена и утврдување на висина
на штетата настаната на надвижниот и движен имот на подрачјата на Охридскиот и
Струшкиот регион заради неповолни климатски настани, со следните заклучоци:
1.Претседател на Комисијата да биде Тања Чачарова Илиевска, од Владата на Република
Македонија.
2. Се задолжуваат Бирото за судски вештачења, Државното правобранителство на
Република Македонија, Министерството за финансии, Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски и Министерството за
култура, да номинираат членови за Комисијата и истите да ги достават до Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија, во рок од три дена.
Точка 84
Владата го разгледа Тримесечениот финансиски извештај за работењето на
ЈП,,Македонски шуми“ - Скопје за период од октомври до декември 2017 година, како
материјал за информирање.
Точка 85
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за финансиското работење на Акционерско
друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за
период од 1.7.2017 година до 30.9.2017 година, со дополнителното образложение на
остварените приходи и расходи согласно укажувањата во мислењата на Министерството за
финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како материјал
за информирање.
Точка 86
Владата го разгледа Шестмесечниот извештај за работа на директорот на Дирекцијата за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за период 1.7.2017- 31.12.2017
година, како материјал за информирање.
Точка 87
Владата го разгледа Извештајот за работа на Агенцијата за остварување на правата на
заедниците за 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 88
Владата го разгледа Извештајот за реализирани партиципативни форуми за унапредување
на остварувањето на правата на заедниците во 2017 година, како материјал за
информирање.
Точка 89
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Владата го рагледа Годишниот извештај за работата на Советот за стручно образование и
обука за 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 90
Владата го разгледа Извештајот за степенот на реализација на Програмата за работа на
Владата на Република Македонија за 2017 година (за периодот јуни - декември 2017
година), како материјал за информирање.
Точка 91
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Индустрија за алуминиумски
полуфабрикати, метални конструкции, ентериери и инженеринг „Алумина“ АД Скопје - во
стечај, како материјал за информирање.
Точка 92
Владата ја разгледа Информацијата за пролонгирање на рокот за враќање на позајмените
количини мазут до крајот на 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 93
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во
Исламската Република Авганистан, ја утврди и заклучи да ја достави до Собранието на
Република Македонија, со предлог Собранието да ја донесе одлуката.
За претставници на Владата во Собранието се определени м-р Радмила Шекеринска
Јанковска, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за
одбрана и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а за повереник Драган
Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 94
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Македонија за учество во мировната операција „Алтеа“, во Босна и Херцеговина,
ја утврди и заклучи да ја достави до Собранието на Република Македонија, со предлог
Собранието да ја донесе.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот на Владата и министер за
одбрана и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а за повереник Драган
Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 95
Владата на предлог на д-р Венко Филипче, министер за здравство го одложи
разгледувањето на Предлог-одлуката за започнување на постапка за доделување на три
лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото
тело заради лекување - хематопоетски матични клетки, за наредната седница на Владата,
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откако претходно истата ќе биде разгледана на седница на Комисијата за човечки ресурси
и одржлив развој, поради потребата од дополнителни усогласувања во врска со ова
прашање.
Точка 96
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за
започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност
земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - срце, за наредната
седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој, поради потребата од дополнително усогласување на
материјалот.
Точка 97
Владата на предлог на д-р Венко Филипче, министер за здравство, го одложи за наредната
седница разгледувањето на Предлог-одлуката за започнување на постапка за доделување
на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од
човечкото тело заради лекување-панкреас, поради потребата од дополнителни
усогласувања во врска со ова прашање.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 98
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за започнување на постапка за
доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на
клетки од човечкото тело заради лекување - очни ткива, за наредната седница на Владата,
откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој, поради потребата од дополнителни усогласувања на материјалот.
Точка 99
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за започнување на постапка за
доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на
органи од човечкото тело заради лекување-црн дроб од живи или умрени лица, за
наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата
за човечки ресурси и одржлив развој, поради потребата од дополнителни усогласувања на
материјалот.
Точка 100
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за
започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност
земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи и
умрени лица, за наредната седница на Владата, откако претходно истата ќе се разгледа на
седницата на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, поради потребата од
дополнителни усогласувања на материјалот.
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Точка 101
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за
започнување на постапка за доделување на три лиценци за вршење здравствена дејност
земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бели дробови, за
наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата
за човечки ресурси и одржлив развој, поради потребата од дополнително усогласување на
материјалот.
Точка 102
Владата ја разгледа Информацијата за одржување на Триесет и деветтиот состанок на
Бордот на Глобален фонд во Скопје, 9-10 мај 2018 година и Министерски состанок на
земјите од Југоисточна Европа „Одржлив одговор за ХИВ и туберкулоза“ на 7.5.2018 година
во Скопје и ја усвои со следниве заклучоци:
1.Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни
работи да обезбедат приоритетна постапка за издавање на визи за влез на делегатите на
39-от состанок на Бордот на Глобален Фонд во Република Македонија.
2.Се задолжува Министерството за внатрешни работи да назначи контакт лице задолжено
за безбедност и да преземе соодветни безбедносни мерки неопходни за ефикасно
одржување на состанокот на Министри за здравство од Југоисточна Европа, за
функционирање на Бордот и за безбедноста на учесниците на состанокот во периодот од
7-10 мај 2018 година.
3.Се задолжува Министерството за надворешни работи да назначи контакт лице од
Директоратот за дипломатски протокол, во врска со спроведувањето на протоколарните
активности поврзани со состанокот на Министри за здравство од земјите од Југоисточна
Европа, како и со 39-от состанок на Бордот на Глобален Фонд.
4.Се задолжува Министерството за здравство да обезбеди присуство на лекарски тим на
местото на одржување на настанот, како и засилена подготвеност на екипите за итна
медицинска помош.
5.Се задолжува Министерството за здравство да организира свечен прием за 300 лица на
свеченото отворање на состанокот на Бордот на Глобален Фонд.
6.Се задолжува Службата за односи со јавност на Владата на Република Македонија, во
соработка со Службата за односи со јавност на Министерството за здравство да обезбеди
соодветно медиумско покривање на настаните.
7.Се задолжува Министерството за култура да назначи контакт лице во врска со
спроведувањето на културните настани поврзани со состанокот на Министри за здравство
од земјите од Југоисточна Европа, како и со 39-от состанок на Бордот на Глобален Фонд.
8.Се задолжува Министерството за култура да подготви програма за свеченото отворање
на состанокот на Бордот на Глобален Фонд, кое ќе се одржи на 7 мај 2018 година, како и
да обезбеди промотивни материјали за Република Македонија.
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Точка 103
Владата ја разгледа Информацијата за надминување на проблемот со канцелариски
простор и депото на Државниот архив на Република Македонија, со Предлог-решенија и ја
усвои со следните заклучоци:
1.Ги разгледа сите три предлози, изнесени со предностите и последиците, и врз основа на
фактичката состојба на инволвираните институции го прифати третиот Предлог-„Изградба
на нов објект за Државниот архив на Република Македонија“.
2.Се задолжува Државниот архив на Република Македонија во рок од 30 дена до Владата
да достави информација за реализација на изградба на нов објект на Државниот архив на
Република Македонија, во која ќе се наведе најсоодветна локација за изградба на нов
објект од можните две предложени, со процени за потребните финансиските средства за
новиот објект и активностите кои треба да се преземат за изградба на новиот објект од
аспект на имотно - правни односи и од урбанистичко - плански аспект.
3.Се задолжува Државниот архив на Република Македонија кон информацијата од
заклучокот број 2, да приложи акциски план за спроведување на активностите, со точно
утврдени рокови, субјекти кои треба да ги преземат потребните активности и
финансиските средства за нивно реализирање.
4.Се задолжува Државниот архив на Република Македонија во рок од 30 дена да ја извести
Владата за потребните финансиски средства за санација за спречување на протекување на
атмосферска вода во постојниот објект на кеј „Димитар Влахов“ бр. 19 и за начинот и рокот
во кој ќе се изврши санацијата, како и за тоа каде во текот на изведбата на градбата
настанала грешка/пропуст, со кој зградата се довела во ваква ситуација, кој е одговорен
за тоа со цел истиот финансиски да ја надомести штетата.
5.Се задолжува Државниот архив на Република Македонија, во соработка со
Министерството за финансии во рок од 30 дена да изнајде можни начини за обезбедување
на финансиски средства за реализација на заклучоците број 1 и број 4.
Точка 104
Владата ја разгледа Информацијата за престанок и давање на трајно користење на
пречистителната станица за третман на отпадни води во Општина Струмица, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Општина Струмица со заклучок предлагачот да ја усогласи со
Секрeтaријатот за законодавство.
Точка 105
Владата го разгледа Барањето согласност на Одлуката за именување заменик директор на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, го прифати и донесе
Решение за давање согласност на Одлуката за именување заменик директор на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.
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*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:30 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев

Подготвил: д-р Стефан Волкановски
Контролирал: Љубица Р.Димовска
Согласен: Дејан Јакимовски
Одобрил: Митра Спасовска
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