ЗАПИСНИК
од Осумдесет и осмата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 11.9.2018 година

Скопје, септември 2018 година

ЗАПИСНИК
од Осумдесет и осмата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 11.9.2018 година
Седницата започна во 12:45 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран
Заев, како и заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен
за европски прашања, д-р Бујар Османи.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, Хазби
Лика и членовите на Владата на Република Македонија, д-р Драган Тевдовски, министер
за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, м-р Никола Димитров,
министер за надворешни работи, д-р Рената Дескоска, министерка за правда, Мила
Царовска, министерка за труд и социјална политика, Асаф Адеми, министер за култура,
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, д-р Арбер
Адеми, министер за образование и наука, Садула Дураки, министер за животна средина и
просторно планирање, д-р Венко Филипче, министер за здравство, Сухејл Фазлиу,
министер за локална самоуправа, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, Аксел Ахмедовски, министер без ресор,
задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на
Ромите во Република Македонија, д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за
регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија, д-р
Аднан Ќахил, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и д-р Бардуљ Даути,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, како и генералниот секретар на
Владата на Република Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на генералниот
секретар на Владата на Република Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа и д-р Беким Максути, заменик на
министерот за одбрана, д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи,
Садик Беќири, заменик на министерот за транспорт и врски, како и Нефрус Челику,
државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски, портпарол на Владата на Република
Македонија, Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Македонија, Пеце Мирчески,
директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и
Виктор Андонов од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
д-р Кочо Анѓушев.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменичката на
претседателот на Владата на Република Македонија и министерка за одбрана, м-р Радмила
Шекеринска, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен
за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, м-р
Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Љупчо Николовски, министер за
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земјоделство, шумарство и водостопанство, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен
за дијаспора и Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции.
*
*

*

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

Усвојување на Записникот од 85-та седница
на Владата, одржана на 29.8.2018 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
▪

Информација за програмите на Унијата за 2017 година

▪

Статус на реализација на Рамковниот договор
•

Информација за состојбата со правичната застапеност на вработените и структура во
Управата за финансиска полиција и

•

Информација за статусот на постапките за распределба на вработените преку К5
Програмата во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор

A) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Град Скопје
2. Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во
државна сопственост, Неготино за 2017 година, со Извештај на независните ревизори,
со предлог-одлуки и дополнувања кон материјалот
3. Информација за Предлог-правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на
вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни
интоксикации, со Предлог-одлука
4. Збирен извештај за настанатите штети од елементарните непогоди кои ги зафатија
општините: Демир Хисар, Дебрца, Кичево, Македонски Брод и Ресен
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5. Информација за долговите на комуналните претпријатија кон Акционерското друштво
Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со прилози
6. Информација за проблемите со кои се соочува Акционерското друштво „Водостопанство
на Република Македонија“, во државна сопственост, Скопје
7. Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и
нафтени деривати на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
„Македонски шуми“ - Скопје, со Предлог-одлука
8. Информација за потребата од формирање на национално координативно тело на V
Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог, што треба да се
одржи во 2019 година
9. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-127/18)
10. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-551/18)
11. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-549/18)
12. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-553/18)
13. Информација за потребата од обезбедување на нафтени деривати наменети за
покривање на потребите на Јавното препријатие за комунални дејности „Комуналец“Кичево и основните и средните училишта во Општина Кичево, со Предлог-одлука
б) Економски систем и тековна економска политика
14. Предлог-закон за јавните набавки
15. Информација за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка
за обнова и развој и општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната
финансиска корпорација преку запишување на дополнителни акции од страна на
земјите - членки
16. Информација во врска со поднесената Иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина глина на локалитетот „Кадица“, Општина Ресен, со Предлог-одлуки
17. Информација за формирање на Комисијата за спроведување на постапка за доделување
на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на локалитетот „Прогун“,
Општина Неготино, со Предлог-решение
18. Информација во врска со потребата за изработка на планска и проектна документација
за потребите на Министерството за економија
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19. Информација за целисходноста на проектот за изградба на жичарница од Институт по
белодробни заболувања кај децата Козле до Средно Водно
20. Информација за подготвена Тендерска документација за избор на универзален
снабдувач, со Тендерска документација и текст на Јавен повик
в) Политички систем
21. Предлог-стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор, со Акциски план за спроведување на стратегијата на Владата на
Република Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020
22. Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на
Република Македонија заради изведување на вежбовна активност „Предизвик 18“, со
Предлог-oдлука
23. Информација за пакетот, Партнерски цели 2018 за Република Македонија
24. Информација за доделување на деловен простор за користење
25. Информација за Национален акциски план за Отворено владино партнерство, со
Предлог-национален акциски план за отворено владино партнерство 2018-2020 година
26. Информација за одржаниот Седми состанок и подготовка на Осмиот состанок на
Специјалната група за реформа на јавната администрација во рамките на Комитетот за
стабилизација и асоцијација, во Скопје на 3 октомври 2018 година
г) Човечки ресурси и одржлив развој
27. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување
28. Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018-2027
„Тимјаник“
29. Информација за Национален акциски план за вработување 2018-2020 година, со
Национален акциски план за вработување 2018-2020 година
30. Информација за работата на Националното координативно тело за следење на
имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за период
април - јули 2018 година)
31. Предлог-програма за изменување на Програмата за потребите од специјалистички и
супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 - 2018)
32. Информација со Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје на Република
Македонија 2018-2020 година
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33. Информација со Предлог-мерки со кои ќе се подобри деловното опкружување и ќе се
подигне рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично
тргување“ во наредниот извештај „Doing Business“ на Светска банка
34. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и
услуги „Греен Лифе“ ДОО с.Јосифово, Валандово за вршење на дејност одгледување
на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
35. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Државен завод за статистика
36. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Гостивар
37. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Град Скопје
38. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Битола
39. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Куманово
40. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Кочани (44-8020/1)
41. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Кочани (44-8019/1)
42. Предлог-oдлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија на Општина Битола
б) Политички систем
43. Предлог-одлука за изведување на вежбовна активност „Сеопфатен одговор-Водно 18“
во Република Македонија
44. Предлог-одлука за утврдување на работи од премерот во функција за запишување на
недвижности сопственост на Република Македонија
45. Предлог-одлука за отстапување на користење на движни ствари на Дирекцијата за
заштита и спасување
в) Човечки ресурси и одржлив развој
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г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
46. Барање од нотарката Катерина Митревска од Скопје, за размена на недвижен имот
47. Понуда од нотарката Кристина Костова од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1176
48. Понуда од нотарката Лидија Рибарева од Штип, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.20301 за КО Штип на КП бр.8777
49. Известување од извршителката Снежана Андреевска од Скопје, за налог за извршување
врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под
И.бр.339/17
д) Други предлози
50. Кадровски прашања
51. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
52. Информација во врска со потребата за јавна набавка на механизација во прва фаза за
нормално функционирање и зајакнување на ЈП „Македонијапат“-Скопје
53. Tримесечeн финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие за
стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје за период април - јуни
2018 година
54. План со утврдени приоритети за реализација на правичен надоместок, поради
ограничување од режим на заштита, право на првенствено купување и експропријација,
за најзначајните заштитени добра од културно наследство на територијата на општина
Охрид
55. Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република
Македонија за 2018 година (јануари-јуни)
Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
56. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2018 година
57. Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2018 година
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58. Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2018 година
59. Информација за создавање на висока раководна служба (ВРС)
60. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Судски совет на Република Македонија
61. Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на
Министерството за култура за 2018 година, за капитални дотации до единици на локална
самоуправа, со Предлог-програма
62. Информација за завршени преговори за потпишување на спогодбата во областа на
културата и уметноста меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата
Кувајт, со усогласен текст на Спогодба
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 85-та седница на Владата, одржана на
29.8.2018 година.
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
▪

Информација за програмите на Унијата за 2017 година

Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за програмите на Унијата за 2017
година, за наредната седница на Владата.
▪

Статус на реализација на Рамковниот договор
•

Информација за состојбата со правичната застапеност на вработените и
структура во Управата за финансиска полиција и

•

Информација за статусот на постапките за распределба на вработените преку К5
Програмата во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор

1. Владата не расправаше по Информацијата за состојбата со правичната застапеност на
вработените и структура во Управата за финансиска полиција.
2. Владата ја разгледа Информацијата за статусот на постапките за распределба на
вработените преку К5 Програмата во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот
договор и ја усвои со следните заклучоци:
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1. Се задолжува Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор да ги преземе
сите активности кои се однесуваат на подобрување на соодветната и правичната
застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република
Македонија и да продолжи со реализација на распределбата на административните
службеници во институции на јавниот сектор.
2. Се задолжуваат сите институции во јавниот сектор кои ги започнале постапките за
подготвување и потпишување на спогодбите за вработување без јавен оглас преку трајно
преземање од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор во нивните
институции да продолжат со реализација на започнатите активности и истите да ги
реализираат до крајот на ноември 2018 година.
3. Се задолжуваат сите институции во јавниот сектор кои не ги започнале постапките за
подготвување и потпишување на спогодбите за вработување без јавен оглас преку трајно
преземање од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор во нивните
институции до 20.9.2018 година да ја започнат процедурата за подготовка и потпишување
на спогодбите за вработување без јавен оглас преку трајно преземање и истите да бидат
реализирани.
4. Се задолжуваат Министерството за финансии и Министерството за информатичко
општество и администрација навремено да дадат согласности за спогодбено преземање на
државните службеници.
5. Се задолжуваат сите институции од Табела 3 дадена во прилог итно да постапат по
заклучокот од 61-та седница на Владата, одржана на 27.3.2018 година и да ги започнат
постапките за подготвување и потпишување на спогодбите за вработување без јавен оглас
преку трајно преземање од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор во
нивните институции.
6. Се задолжува Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор до Владата
достави нова информација со преглед на институции кои повторно не постапиле
заклучокот од 61-та седница на Владата, одржана на 27.3.2018 година, како и преглед
институции кои одговараат негативно, односно без издржано образложение не
прифаќаат вработените преку К5 Програмата.

да
по
на
ги

*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја донесе Одлуката за пренесување во сопственост недвижни ствари на Град
Скопје, во предложениот текст.
Точка 2
Владата по Годишната сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна
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сопственост, Неготино за 2017 година, со Извештај на независните ревизори, со предлогодлуки и дополнувања кон материјалот ги донесе најновите текстови на:
1. Одлуката за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот
извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2017 година, во предложениот текст.
2. Одлуката за распределба на добивка по Годишната сметка за 2017 година на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна
сопственост, Неготино, во предложениот текст.
3. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (м-р Мите Јовановски, член на Управен одбор за период од
1.1.2017 до 4.8.2017 година), во предложениот текст.
4. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Ристо Николов, член на Управен одбор за период од 1.1.2017 до
4.8.2017 година), во предложениот текст.
5. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Александар Ризов, член на Управен одбор за период од 1.1.2017
до 4.8.2017 година), во предложениот текст.
6. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Горица Михова, член на Управен одбор за период од 1.1.2017 до
4.8.2017 година), во предложениот текст.
7. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Небојша Стојановиќ, член на Управен одбор за период од 5.8.2017
до 31.12.2017 година), во предложениот текст.
8. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Игор Бојаџиев, член на Управен одбор за период од 5.8.2017 до
31.12.2017 година), во предложениот текст.
9. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Јане Стоименов, член на Управен одбор за период од 5.8.2017 до
31.12.2017 година), во предложениот текст.
10. Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Никола Ангеловски, член на Управен одбор за период од 5.8.2017
до 31.12.2017 година), во предложениот текст.
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11. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Јован Попов, член на Надзорен одбор за период од 1.1.2017 до
2.08.2017 година), во прeдложениот текст.
12. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Елена Смилкова, член на Надзорен одбор за период од 1.1.2017
до 2.8.2017 година), во предложениот текст.
13. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Пане Трајков, член на Надзорен одбор за период од 1.1.2017 до
2.8.2017 година), во предложениот текст.
14. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Тони Честојанов, член на Надзорен одбор за период од 1.1.2017
до 2.8.2017 година), во предложениот текст.
15. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Васко Стефанов, член на Надзорен одбор за период од 3.8.2017
до 31.12.2017 година), во предложениот текст.
16. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Марина Бојаџиева, член на Надзорен одбор за период од 3.8.2017
до 31.12.2017 година), во предложениот текст.
17. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Јордан Шијаков, член на Надзорен одбор за период од 3.8.2017
до 31.12.2017 година), во предложениот текст.
18. Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2017 година (Андријан Ташковски, член на Надзорен одбор за период од
12.12.2017 до 31.12.2017 година), во предложениот текст.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за Предлог-правилникот за дополнување на
Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други
одредени алиментарни интоксикации, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја
донесе Одлуката за давање согласност на Правилникот за дополнување на Правилникот за
начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни
интоксикации (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 4
Владата го разгледа Збирниот извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои
ги зафатија општините: Демир Хисар, Дебрца, Кичево, Македонски Брод и Ресен и го усвои
со следниве заклучоци:
1. Го усвои предлогот на Комисијата дека штетите во општините Дебрца и Македонски
Брод, не претставуваат штети од поголем обем.
2. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и до Владата да достави одлука
за одобрување на средства од Резервите на Буџетот на Република Македонија за 2018
година за парична помош во висина од 15% од износот на проценетата штета, на Општина
Ресен наведен во Табела l и на Општина Македонски Брод наведен во Табела 2 од
Информацијата.
Одлуката да се смета за донесена на оваа седница на Владата.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за долговите на комуналните претпријатија кон
Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна
сопственост- Скопје, со прилози и ја усвои Информацијата со следниов заклучок:
- Се препорачува на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во
државна сопственост-Скопје, да ги отпише побарувањата кон ЈП Водовод - Куманово во
вкупен износ од 138.537.736,00 денари, кон ЈПКД Комуналец - Струмица во вкупен износ
од 56.817.707,00 денари и кон ЈПКР Услуга Берово во вкупен износ од 7.026.405,00 денари.
Точка 6
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за проблемите со кои се соочува
Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна
сопственост- Скопје, за некоја од наредните седници на Владата.
Точка 7
Владата по новиот текст на Барањето за отстапување на нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за
стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје, со Предлог-одлука, го
донесе најновиот текст (усогласен со Секретаријат за законодавство 11.9.2018 година) на
Одлуката за издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати од задолжителните
резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП „Македонски шуми” - Скопје, во предложениот
текст.
Истовремено, Владата заклучи трошоците за акциза и ДДВ за отстапените нафтени
деривати да бидат на товар на ЈП „Македонски шуми” - Скопје.
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Точка 8
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од формирање на национално
координативно тело на V Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски
дијалог, што треба да се одржи во 2019 година и ја усвои со следните нови заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за култура, Комисијата за односи со верските заедници
и религиозни групи, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни
работи, Министерството за финансии и Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија, да номинираат свои претставници (член и заменик член) во
Координативното тело за организација и реализација на конференцијата и предлозите да
ги достават до Министерството за култура.
2. Се задолжува Министерството за култура, во соработка со Комисијата за односи со
верските заедници и религиозни групи, да ја преземе комплетната организација на V
Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во 2019 година.
3. Се задолжува Министерството за култура да постапи согласно мислењето на
Министерството за финансии и да ги предвиди потребните финансиски средства од Буџетот
за 2019 година за подготовка и реализација на конференцијата.
Точка 9
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост
на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности, во
предложениот текст.
Точка 10
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост
на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности, во
предложениот текст.
Точка 11
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост
на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности, во
предложениот текст.
Точка 12
Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности (најнов текст), во
предложениот текст.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од обезбедување на нафтени деривати
наменети за покривање на потребите на Јавното препријатие за комунални дејности
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„Комуналец“ - Кичево и основните и средните училишта во Општина Кичево, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за отстапување на
нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина
Кичево, во предложениот текст.
Трошоците за акциза и ДДВ за отстапените нафтени деривати да бидат на товар на Општина
Кичево.
Точка 14
Владата го разгледа Предлог-законот за јавните набавки (нов текст) и притоа заклучи:
1. Условно го утврди Предлог-законот за јавните набавки, поради потребата
Министерството за правда да достави мислење по истиот и следствено на ова
Министерството за финансии и Министерството за правда да извршат усогласување
доколку тоа е потребно.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за јавните набавки 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 д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменик на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државен секретар во Министерството за
финансии и Бардул Насуфи, директор на Бирото за јавни набавки.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за финансии и Министерството за одбрана,
да подготват и најдоцна до 1 јануари 2019 година до Владата да достават предлог-закон за
јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата за општо и селективно зголемување на капиталот на
Меѓународната банка за обнова и развој и општо и селективно зголемување на капиталот
на Меѓународната финансиска корпорација преку запишување на дополнителни акции од
страна на земјите - членки и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се овластува гувернерот на Република Македонија во групацијата Светска банка и
министер за финансии, д-р Драган Тевдовски, најдоцна до 1.10.2018 година, позитивно да
гласа по однос на следните Предлог-резолуции: „2018 Општо зголемување на капиталот на
МБОР“, „2018 Селективно зголемување на капиталот на МБОР“, „Зголемување на капиталот
на ИФЦ преку конверзија на мнозинството од задржаната добивка во платен капитал“ ,
„2018 Општо зголемување на капиталот на ИФЦ“, „2018 Селективно зголемување на
капиталот на ИФЦ“ и „Измени на Статутот на ИФЦ“ и за истото да ја извести Светската
банка и Меѓународната финансиска корпорација.
2. Се задолжува Министерството за финансии, во рок од 15 дена од денот на формалното
известување на Меѓународната финансиска корпорација за усвојување на измената на
Статутот на Меѓународната финансиска корпорација од страна на Бордот на Гувернери, за
истото да го извести Министерството за надворешни работи.
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Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесената Иницијатива за започнување
на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина - глина на локалитетот „Кадица“ Општина Ресен, со Предлог-одлуки (нов текст),
ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за одбивање на Иницијативата за
започнување на постапката за детални геолошки истражувања, во предложениот текст.
Точка 17
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за формирање на Комисијата за
спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино, со Предлог-решение, ја
усвои Информацијата и го донесе Решението за формирање на Комисија за спроведување
на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина
на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино, во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за изработка на планска и
проектна документација за потребите на Министерството за економија и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да подготви и во рок од 3 дена до
Владата да достави Предлог-програма за изменување и дополнување на Годишната
програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и
урбанистичко - проектна документација, со плански и проектни документации за
инфраструктура, за потребите на Министерството за економија за изградба на
електроцентрали од обновливи извори на енергија.
2. Се задолжува Министерството за економија, во соработка со Агенцијата за катастар на
недвижности, во рок од три дена по влегување во сила на Програмата за изменување и
дополнување на Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички
планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко - проектна документација, со плански и проектни
документации за инфраструктура, за потребите на Министерството за економија за
изградба на електроцентрали од обновливи извори на енергија, да подготви и до Владата
да достави Предлог-одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено
со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови,
регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска
документација и урбанистичко - проектни документации, за 2018 година.
3. Се задолжува Министерството за економија во рок од седум дена до Агенцијата за
планирање на просторот и до Агенцијата за катастар на недвижности да достави конкретен
план за 2018 година за изработка на планска и проектна документација со индикации за
катастарски парцели со наведени катастарски општини.
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4. Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за финансии - Управа за
имотно правни работи, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за катастар на недвижности,
Агенцијата за планирање на просторот и ЕВН-дистрибуција во рок од седум дена до
Министерството за транспорт и врски да достават номинации за членови во Координационо
тело за потребите за навремена подготовка на планска и проектна документација за
електроцентрали кои ќе користат обновливи извори на енергија.
5. Се задолжува Министерството за економија во рок од две недели да ги достави на
разгледување предвидените парцели до Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Министерството за финансии, Министерството за животна средина и
просторно планирање и надлежните општини.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата за целисходноста на проектот за изградба на
жичарница од Институт по белодробни заболувања кај децата - Козле до Средно Водно и ја
усвои со следниот заклучок:
- Се задолжува Министерството за транспорт и врски да ја прекине постапката за изградба
на кабинска еднојажна жичарница за превоз на лица со кружен тек на траса и тоа:
• Секција 1 - Црква Св. Јован до Институтот по белодробни заболувања кај деца - Козле и
• Секција 2 - Институтот по белодробни заболувања кај деца - Козле до Средно Водно,
поради нецелисходност на проектот од аспект на екологија, сообраќајни решенија и
променети услови на подрачјето каде треба да се изгради жичарницата, како
инфраструктурен линиски објект.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за подготвена Тендерска документација за избор на
универзален снабдувач, со Тендерска документација и текст на Јавен повик (нов текст) и
ја усвои Информацијата со следниве нови заклучоци:
1. Ја усвои Тендерската документација подготвена од страна на Комисијата за
спроведување на постапката за избор на универзален снабдувач.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија да ги
објави Јавниот повик и Тендерската документација, во рок од три дена од денот на
усвојувањето на оваа информација.
3. Се задолжува Комисијата за спроведување на постапката за избор на универзален
снабдувач, во рок од 30 дена од денот на усвојувањето на оваа информација, да достави
измена на Тендерската документација во смисла на нејзино дополнување со договорот за
универзален снабдувач со електрична енергија.

15

Точка 21
Владата на барање на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-стратегијата на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор, со Акциски план за спроведување на стратегијата на Владата на
Република Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020, поради
потребата од дополнително усогласување со Министерството за финансии.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за влегување и престој на странски вооружени сили на
територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност
„Предизвик 18“, со Предлог-одлука и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за влегување и престој на странски вооружени сили
на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност
„Предизвик 18“, во предложениот текст.
2. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи-Гранична полиција и
Министерството за финансии-Царинската управа да преземат мерки за непречен премин
на припадниците на војската на Република Словенија на државната граница на Република
Македонија.
Точка 23
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за пакетот Партнерски цели 2018 за
Република Македонија и го усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за одбрана да биде носител на процесот на координација
во имплементацијата на пакетот Партнерски цели 2018 со Министерството за надворешни
работи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Центарот за
управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации.
2. Се задолжува Министерството за одбрана да изработи План и динамика на
имплементација на Партнерските цели 2018 за кои е носител, најдоцна до 20 декември
2018 година.
3. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни
работи и Дирекцијата за заштита и спасување да изработат и во рок од два месеци до
Министерството за одбрана да достават План и динамика на имплементација на
Партнерските цели 2018 за кои се носители.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за доделување на деловен простор за користење и ја
усвои со следните заклучоци:
1. Се укажува на АД за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење
за Републиката - Скопје да отпочне постапка за доделување на времено користење, за
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период од една година на деловниот простор наведен во Информацијата на
Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите за завршување на
проектите кои се предмет на работа на Единицата за имплементација на Проектот за
реконструкција на казнено - поправните установи во Република Македонија.
2. Се укажува на АД за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење
за Републиката - Скопје на наредната седница на Владата да достави соодветна Предлогодлука за давање на времено користење на просторот кој го бара Управата за извршување
на санкциите во времетраење од една година за просторно сместување на Единицата за
имплементација на Проектот за реконструкција на казнено - поправните установи во
Република Македонија.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за Национален акциски план за отворено владино
партнерство, со Предлог-национален акциски план за отворено владино партнерство 20182020 година (нов текст) и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за Национален акциски план за отворено владино партнерство.
2. Го прифати Националниот акциски план за отворено владино партнерство 2018-2020
година.
3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да
формира работна група со сите чинители за имплементирање на Националниот акциски
план за отворено владино партнерство 2018-2020 година, најдоцна до 30 септември 2018
година.
4. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација на
последната седница во јануари 2019 година да ја информира Владата за статусот на
реализација на Националниот акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018
година, а потоа вакви информации до Владата да доставува на секои 6 месеци.
Точка 26
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за одржаниот Седми состанок и
подготовка на Осмиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната
администрација во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, во Скопје на 3
октомври 2018 година и го усвои со следниве заклучоци:
1. Се определува Јахи Јахија, државен секретар во Министерството за информатичко
општество и администрација за претседавач на Специјалната група за реформа на јавната
администрација.
2. Се задолжуваат, односно им се укажува на институциите наведени во прилог бр.2 да
подготват пишани материјали на македонски јазик за состанокот и при подготовката на
истите да ги имаат во предвид забелешките од последните извештаи за напредокот на
Република Македонија, извештаите на СИГМА мисијата, како и заклучоците од Седмиот
состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација, а кои се однесуваат
на јавната администрација и притоа да наведат за постигнатиот напредок во надминување
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на истите, кои пишани материјали да ги достават до Секретаријатот за европски прашања,
најдоцна до 12.9.2018 година.
3. Се задолжуваат, односно им се укажува на институциите наведени во прилог бр.2 да
подготват пишани материјали на англиски јазик за состанокот и при подготовката на истите
да ги имаат во предвид забелешките од последните извештаи за напредокот на Република
Македонија, извештаите на СИГМА мисијата, како и заклучоците од Седмиот состанок на
Специјалната група за реформа на јавната администрација, а кои се однесуваат на јавната
администрација и притоа да наведат за постигнатиот напредок во надминување на истите,
кои пишани материјали да ги достават до Секретаријатот за европски прашања, најдоцна
до 12.9.2018 година.
4. Се задолжуваат, односно им се укажува на институциите наведени во прилог бр.3, а се
препорачува на Службата на Собранието на Република Македонија да номинираат учесници
за состанокот до Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 21.9.2018 година, а
Секретаријатот за европски прашања во консултации со претседавачот на Специјалната
работна група за реформа на јавната администрација да го определи составот на
Делегацијата и да го достави до Европската комисија, најдоцна до 24.9.2018 година.
Точка 27
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
пензиското и инвалидското осигурување (најнов текст), го утврди и заклучи согласно член
137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Мила
Царовска, министерка за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државна
секретарка во Министерството за труд и социјална политика и Ирена Ристеска,
раководитела на сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Истовремено, Владата ги донесе следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии во најкраток можен рок во владина постапка
да достави Предлог-закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување, во насока на комплементарна и доследна примена на
изменувањата содржани во Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
пензиското и инвалидското осигурување.
2. Се задолжува Министерството за здравство во најкраток можен рок во владина постапка
да достави Предлог-закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, во
насока на комплементарна и доследна примена на изменувањата содржани во Предлогзаконот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, доколку во меѓувреме не биде поднесен амандман по Предлог-законот за
изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, кој е во собраниска
постапка.
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Точка 28
Владата го разгледа и го усвои најновиот текст на Националната стратегија за
деинституционализација во Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата за Национален акциски план за вработување 2018-2020
година, со Национален акциски план за вработување 2018-2020 година (најнов текст) и ја
усвои Информацијата со следниве заклучоци:
1. Го прифати Националниот акцискиот план за вработување 2018-2020 година.
2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, во соработка со
Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за
образование и наука, Министерството за информатичко општество и администрација,
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и
за координација со економски ресори, Народната банка на Република Македонија,
Државниот инспекторат за труд, Агенцијата за вработување на Република Македонија,
Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Фондот за иновации и технолошки
развој, Македонската банка за поддршка на развојот, Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република Македонија, Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, ЈУ Центар за образование на возрасните и Центарот за стручно образование
и обука, на годишно ниво да ја информира Владата за имплементацијата на Националниот
акцискиот план за вработување 2018-2020 година, почнувајќи од мај 2019 година.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата за работата на Националното координативно тело за
следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за
период април - јули 2018 година), ја усвои Информацијата и ги задолжи Министерството за
труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Министерството за
транспорт и врски и Министерството за здравство во рамките на планираниот Стратешки
план и буџет за 2019 година, да предвидат активности и соодветен буџет за
имплементација на националните акциски планови.
Точка 31
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за потребите
од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени
установи (2015 - 2018), во предложениот текст.
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата со Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје
на Република Македонија 2018-2020 година (најнов текст) и ја усвои Информацијата со
следниве заклучоци:
1. Го прифати Акцискиот план за сексуално и репродуктивно здравје на Република
Македонија 2018-2020 година.
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2. Се задолжуваат Министерството за труд и социјална политика и Министерството за
образование и наука во делот за мониторинг и евалуација на реализација на активностите
од Акцискиот план, да ги следат спроведувањата на мерките и активностите и за истото
годишно да го информираат Министерството за здравство, најдоцна до 10 јануари
наредната година, а Министерството за здравство за имплементација на Акцискиот план за
сексуално и репродуктивно здравје на Република Македонија 2018-2020 година, да ја
информира Владата во сублимирана информација во февруари наредната година, за секоја
година до 2021 година.
Истовремено, Владата заклучи:
- формирањето и функционирањето на комитети, совети, советувалишта и центри, како и
сите останати мерки и активности да се реализираат во рамки на постојните
институционални капацитети и расположливи средства на надлежните институции, а
потребните средства за наредните години да се обезбедат во рамки на максималните
износи на расходи и да се планираат соодветно во буџетските барања за секоја фискална
година.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-мерки со кои ќе се подобри деловното
опкружување и ќе се подигне рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за
прекугранично тргување“ во наредниот извештај „Doing Business“ на Светска банка и ја
усвои со следниот заклучок:
- Се задолжува Министерството за здравство преку свои претставници да одржи работен
состанок со претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање
со цел да се направи процена за искористување на заедничките капацитети со кои
располагаат двете министерства.
Точка 34
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за исполнетост на условите на
Друштво за производство, трговија и услуги Греен лифе ДОО с.Јосифово, Валандово за
вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука, ја
усвои и ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за давање на одобрение за
одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и
услуги Греен лифе ДОО с.Јосифово, Валандово, во предложениот текст.
Точка 35
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Државен завод за статистика, во предложениот текст.
Точка 36
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Гостивар, во предложениот текст.
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Точка 37
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Град Скопје, во предложениот текст.
Точка 38
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Битола, во предложениот текст.
Точка 39
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Куманово, во предложениот текст.
Точка 40
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 41
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 42
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на право на трајно користење на
градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Битола, во
предложениот текст.
Точка 43
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изведување на вежбовна активност
„Сеопфатен одговор-Водно 18“ во Република Македонија, во предложениот текст.
Точка 44
Владата ја донесе Одлуката за утврдување на работи од премерот во функција за
запишување на недвижности сопственост на Република Македонија (најнов текст), во
предложениот текст.
Точка 45
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за отстапување на користење на движни
ствари на Дирекција за заштита и спасување, во предложениот текст.
Истовремено, Владата ја задолжи Дирекцијата за заштита и спасување, во рок од седум
дена по влегувањето во сила на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари
на Дирекција за заштита и спасување, да формира комисија со претставници од
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Дирекцијата за заштита и спасување, Дирекцијата за радијациона сигурност,
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, со цел во рок од 10
дена оваа комисија да изврши увид и да подготви Записник од извршен увид во објектите
на Макпетрол ТЕМКО АД Скопје на ул. ,,Новоселски пат“, бб Скопје, со кој ќе се утврдат и
идентификуваат точните специфики и карактеристики на останатите движни ствари кои не
се опфатени со Одлуката и веднаш по изготвувањето истиот да го достави до Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија.
Точка 46
Владата го одложи разгледувањето на Барање од нотарката Катерина Митревска од Скопје,
за размена на недвижен имот, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се
разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика,
поради потребата Министерството за транспорт и врски да достави мислење по
материјалот.
Точка 47
Владата ја разгледа Понудата од нотарката Кристина Костова од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец, на КП бр.1176 и
по Понудата го усвои Известувањето на Министерство за транспорт и врски.
Точка 48
Владата ја разгледа Понудата од нотарката Лидија Рибарева од Штип за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.20301 за КО Штип на КП бр.8777 и по Понудата го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 49
Владата го одложи разгледувањето на Известувањето од извршителката Снежана
Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од
Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17, за наредната седница на Владата,
откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика, поради потребата Министерството за транспорт и врски да достави
мислење по материјалот.
Точка 50
1. Владата донесе Решение за поништување на Решението за разрешување од должноста
директор на Дирекцијата за радијациона сигурност (бр. 24-8424/1 од 29 август 2018
година).
1.1. Владата донесе Решение за поништување на Решението за именување вршител на
должноста директор на Дирекцијата за радијациона сигурност (бр. 24-8425/1 од 29 август
2018 година).
1.2. Владата донесе Решение за поништување на Решението за утврување коефициент за
пресметување на плата на Рухан Илази именуван за вршител на должноста директор на
Дирекцијата за радијациона сигурност (бр.24-30/133 од 29 август 2018 година).
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Точка 51
1. Владата повторно ја разгледа Информацијата за задолжување на Јавно сообраќајно
претпријатие Скопје - Скопје, со државна гаранција кон меѓународна кредитна институција
за Проектот - Набавка на КПГ автобуси, со дополнително мислење по Информацијата од
Министерството за финансии и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за задолжување на Јавно сообраќајно претпријатие Скопје Скопје, со државна гаранција кон меѓународна кредитна институција за Проектот - Набавка
на КПГ автобуси.
2. Се препорачува на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје, во рок од седум
дена од усвојувањего на оваа информација, до Министерството за финансии да достави
барање за задолжување со државна гаранција во износ од 10 милиони евра за Проектот Набавка на КПГ автобуси.
3. Се препорачува на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје во соработка со
Министерството за финансии и Градот Скопје, по добивање на согласност за задолжување
од Министерството за финансии, да достави писмо за изразување на интерес до
релевантни меѓународни кредитни институции за финансирање на Проектот - Набавка на
КГ1Г автобуси.
2. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 3.9.2018 година до
9.9.2018 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.
3. Владата, на предлог на д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции донесе Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за
евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции („Службен весник на
Република Македонија“ бр.121/18 и 133/18), и заклучи наместо Сали Ајдини, член да биде
Рамазан Шаќири од Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции,
д-р Бардуљ Даути.
4. Владата по Повикот за свикување на Собрание на акционери на Македонски Телеком АД
- Скопје, закажано за 11.9.2018 година, заклучи да му даде упатство на претставникот на
Владата на Република Македонија, како акционер во Македонски Телеком АД - Скопје, да
не присуствува на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано
за 11.9.2018 година, како и на своите претставници во управувачкото тело - Одбор на
директори, да не присуствуваат на седницата на Одборот на директори на Друштвото,
закажана за 12.9.2018 година.
Точка 52
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со потребата за јавна набавка
на механизација во прва фаза за нормално функционирање и зајакнување на ЈП
„Македонијапат“ - Скопје, како материјал за информирање.
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Исто така, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски
прашања и за координација со економските ресори да организира средба со претставници
од Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии и ЈП
„Македонијапат“ - Скопје, со цел да се разгледаат сите можни решенија за набавка на
потребната механизација за понатамошно функционирање на ЈП „Македонијапат“ - Скопје
и до Владата да достават соодветен предлог.
Истовремено, Владата му укажува на ЈП „Македонијапат“ - Скопје, во рок од седум дена
до Владата да достави финансиска анализа за можностите на компанијата за отплата на
кредитите со кои би се набавила потребната механизација и податок за тоа дали и во кој
износ се планирани средства за оваа намена во Финансискиот план на претпријатието за
2018 година, како и изворите на средства за финансирање на предметната набавка.
Точка 53
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП за
стопанисување со државните шуми Македонски шуми - Скопје за периодот април - јуни
2018 година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата му укажува на ЈП за стопанисување со државните шуми Македонски
шуми - Скопје да го достави целокупниот предмет кој се однесува на рибникот „Пеком“ (од
Пехчево) до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција, со цел утврдување на одговорноста во конкретниот случај.
Точка 54
Владата го разгледа Планот со утврдени приоритети за реализација на правичен
надоместок, поради ограничување од режим на заштита, право на првенствено купување
и експропријација, за најзначајните заштитени добра од културно наследство на
територијата на Општина Охрид, како материјал за информирање.
Точка 55
Владата го разгледа Извештајот за степенот на реализација на Програмата за работа на
Владата на Република Македонија за 2018 година (јануари-јуни), како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија да
предложи мерки за воспоставување електронско следење на Програмата на Владата.
2. Се задолжуваат сите министерства, доколку не се во можност да реализираат одредена
иницијатива содржана во Годишната програма за работа на Владата, за дополнителните
иницијативи кои треба да бидат дел од Програмата или го поместуваат рокот за
разгледување на одредена иницијатива за разгледување на седница на Владата, редовно
да го информираат Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, со
оглед на тоа што Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија е
отворен документ кој континуирано се ажурира.
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Точка 56
Владата ја донесе Уредбата за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 57
Владата ја донесе Програмата за изменување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 58
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 59
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за создавање на Висока раководна
служба (ВРС) и го усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од
еден месец по усвојувањето на Информацијата, да формира меѓуресорска работна група
од раководни административни службеници (за изработка на предлог-закон за висока
раководна служба), која ќе биде составена со претставници од Министерството за
информатичко општество и администрација, Канцеларијата на претседателот на Владата
на Република Македонија, Агенцијата за администрација, Министерството за финансии,
Министерството за локална самоуправа, Генералниот секретаријат на Владата на
Република Македонија, Секретаријатот за европски прашања и Агенцијата за вработување
на Република Македонија и која ќе ја координира државниот секретар во Министерството
за информатичко општество и администрација.
2. Се задолжуваат Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
Министерството за финансии, Министерството за локална самоуправа, Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија, Секретаријатот за европски прашања,
а се укажува на Агенцијата за администрација и Агенцијата за вработување на Република
Македонија, во рок од 15 дена по усвојување на Информацијата од страна на Владата, до
Министерството за информатичко општество и администрација да достават номинација на
член во меѓуресорската работна група.
3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација, на секои
три месеци да ја информира Владата за прогресот за активностите, до доставувањето на
Предлог-закон за висока раководна служба до Владата на утврдување.
Точка 60
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна
ствар на Судски совет на Република Македонија, во предложениот текст.
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Точка 61
Владата ја разгледа Информацијата во врска со реализацијата на средствата предвидени
во буџетот на Министерството за култура за 2018 година, за капитални дотации до единици
на локална самоуправа, со Предлог-програма, ја усвои Информацијата и ја донесе
Програмата за користење на средства за адаптација и санација со конзервација и
реставрација на објект „Офицерски дом“ - Битола за 2018 година, која претходно
номотехнички ќе се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 62
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за завршени преговори за
потпишување на спогодбата во областа на културата и уметноста меѓу Владата на
Република Македонија и Владата на Државата Кувајт, со усогласен текст на Спогодба и ја
усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Спогодбата во областа на културата и уметноста меѓу
Владата на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт.
2. Се определува Асаф Адеми, министер за култура, во име на Владата на Република
Македонија да ја потпише Спогодбата во областа на културата и уметноста, меѓу Владата
на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:15 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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