ЗАПИСНИК
од Деведесет и шестата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 22.10.2018 година

Скопје, октомври 2018 година

ЗАПИСНИК
од Деведесет и шестата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 22.10.2018 година
Седницата започна во 13:45 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев.
На седницата присуствуваа заменичката на претседателот на Владата на Република
Македонија и министерка за одбрана, м-р Радмила Шекеринска, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија и министер за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, членовите на Владата на Република Македонија д-р Рената Дескоска,
министерка за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р Драган
Тевдовски, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Љупчо
Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Арбер Адеми,
министер за образование и наука, Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика,
Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа, Асаф Адеми, министер за култура, м-р
Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Садула Дураки, министер за животна
средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, 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, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, Зорица Апостолска министерка без ресор, задолжена за странски инвестиции и
д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на
инвестиционата клима за домашните претпријатија и генералниот секретар на Владата на
Република Македонија, д-р Драги Рашковски.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Македонија на седницата присуствуваа и Ѓонул
Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, Владимир Лазовски,
заменик на министерот за култура како и Владимир Милошев, државен секретар во
Министерството за здравство.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа, портпароли на Владата на
Република Македонија и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија,
задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на претседателот на Владата
на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори, д-р Кочо Анѓушев и заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички
систем, Хазби Лика и членовите на Владата на Република Македонија, д-р Венко Филипче,
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министер за здравство, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација и Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
▪

Информација за Програмите на Унијата за 2017 година

▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

▪

Статус на реализација на Рамковниот договор

А. МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Предлог-одлука за избор на овластен ревизор, за ревизија на годишните сметки и
финансиските извештаи за 2018 и 2019 година на АД „Електрани на Македонија“, во државна
сопственост, Скопје
2. Предлог-одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење
за Републиката - Скопје
3. Информација за доделување на материјали за изработка на ознаки и патокази за пешачки
и велосипедски патеки на Општина Крушево, со Предлог-одлука
4. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад
5. Информација за потребата за набавка на авион АТ-802А „Fire Boss“, двосед, обука на
инструктори и прием на пилоти
б) Економски систем и тековна економска политика
6. Извештај за завршени преговори за склучување на Договор меѓу Република Македонија и
Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно- правни односи, со усогласен текст на
Договорот
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7. Информација со Предлог-одлука за намалување на концесијата за експлоатација на
минерална суровина - травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај на Друштвото за
производство, трговија и услуги „Сублајм стон“, увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп
8. Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација
на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија и услуги „Кико
Тер“ ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Василево, со
Предлог-одлука
9. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен
на локалитетот „Гуштерица“ Општина Кичево
10. Информација за формирање на Комисијата за спроведување на постапка за доделување
на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот
„Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга, со Предлог-решение
11. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за
сместување од Хотел „Александар 2“ - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
12. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за
сместување од Хотел „Центар“ - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на
угостителски објект
13. Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјоделие и лозарство „М-Шест
аграр“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
14. Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјоделие и лозарство „М-Шест
аграр“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
15. Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјоделие и лозарство „М-Шест
аграр“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
16. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна
градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв вод за приклучување на машинска зграда
на МХЕЦ „Габровска река“ со реф.бр.103 КО Првце и КО Одри вон-г.р., Општина Теарце, со
Предлог-одлука
17. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за Магистрален гасовод лот 2 делница
Кавадарци - Битола
18. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.10-7550/1, склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата
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на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Бас тути фрути“
ДООЕЛ Скопје
19. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр. 10-7555/1, склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата
на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Мајами“ ДОО,
Идризово-Скопје
20. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7657/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија производство и услуги „Ким“ ДООЕЛ Неготино
21. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7585/1, склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата
на Република Македонија и Друштво за трговија, производство и услуги „Албатрос“ ДОО Штип
22. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7572/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштво за трговија, производство и услуги „Соко Горица“, ДООЕЛ
Скопје
23. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.12-7521/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата
на Република Македонија и Друштвото за производство на текстил и текстилни производи,
трговија и услуги „Комфи-Ангел“ ДОО Прилеп
24. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7582/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Солид Пласт“, ДООЕЛ
Тетово
25. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.10-7559/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и МЗТ „Пумпи“ АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини,
хидро-механичка и еколошка опрема Скопје
26. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.10-7546/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Нуро-комерц
Нуриман“ ДООЕЛ експорт-импорт, с.Камењане, Боговиње
27. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.10-7557/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за производство и трговија „Пофикс“ ДОО Тетово
28. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.10-7553/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото со ограничена одговорност за конфекциски услуги на
„Венка Никева Са-Ел Охрид“ ДООЕЛ
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29. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7577/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Фабриката за производство на битуменски изолациони материјали
„БИМ“ А.Д. Свети Николе
30. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7596/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштво за трговија, производство и услуги „Тотал Принт“ ДООЕЛ
Струмица
31. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.12-7531/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Кетрин“ ДООЕЛ
Кочани
32. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7661/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Амфенол Технолоџи“
ДООЕЛ Кочани
33. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7651/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Виталиа“ ДОО Скопје
34. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр. 12-7526/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата
на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „ММЦ Прогрес“
ДОО Делчево
35. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7591/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Лукамик“ увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп
36. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7573/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Лион“ ДОО Свети
Николе
37. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.12-7534/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Маврово Ј-Т“ ДОО
Скопје
38. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр. 13-7600/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата
на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Принт солушн“
ДООЕЛ, увоз-извоз Битола
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39. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр. 13-7593/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата
на Република Македонија и Друштвото за производство на делови и прибор за моторни возила
„Руен-инокс Автомобиле“ ДООЕЛ Кочани
40. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр. 13-7604/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата
на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Мирана“ ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес
41. Информација во врска со потребата за склучување на Анекс на Договорот за доделување
на финансиска поддршка бр.13-7581/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија и услуги „Елитте софа“ ДОО Скопје
в) Политички систем
г) Човечки ресурси и одржлив развој
42. Предлог-закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
43. Предлог-програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување
на објекти за детска заштита за 2018 година
44. Предлог-програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување
на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година
45. Информација за текот и прогресот за отворање на центрите за ран детски развој во
соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија
46. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема,
за потребите на ЈЗУ - Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија
47. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема,
за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија
48. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема,
за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија
Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
49. Предлог-одлука за продажба на движни ствари - патнички моторни возила
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50. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство и трговија „Бето груп - МИМ“
ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот „Лаката“, Општина Демир Капија
51. Предлог-одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато
свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку
издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
б) Политички систем
в) Човечки ресурси и одржлив развој
52. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на
недвижност сопственост на Република Македонија
53. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Општа болница „Д-р Ферид Мурад“- Гостивар
54. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавна
установа Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
55. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавна
установа Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија
56. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавна
установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
57. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад
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
58. Иницијатива од Новица Наков од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република
Македонија под У.бр.83/18, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член
17 од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“
бр.71/18)
59. Статут на Меѓународниот Универзитет во Струга и Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Меѓународниот Универзитет во Струга
60. Статут на Приватната високообразовна професионална установа за бизнис студии „Еуро
Колеџ“ - Куманово
61. Статут на Универзитетот „Евро-Балкан“ - Скопје
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62. Статут на Факултетот за исламски науки - Скопје
63. Статут на Универзитетот „Американ Колеџ“ - Скопје
64. Статут на Европскиот Универзитет - Република Македонија Скопје
65. Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот на
сопствениците Спиркоски Горан и Ристески Милан од Прилеп од КП 857, заведени на ИЛ 562
за КО Небрегово
66. Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип, за продажба на сосопственички дел на
недвижен имот со Имотен лист бр.91294 за КО Штип 1 и Имотен лист бр.91106 за КО Штип 1
на КП 607
67. Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје, за купопродажба на недвижен имот во Скопје
со Имотен Лист бр.5447 за КО Ѓорче Петров - 2-Мирче Ацев на КП бр.5334
68. Известување од извршител Снежана Андреевска за извршување врз недвижноста на
заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги „Бентомак нова“ ДООЕЛ увозизвоз с.Гиновци, доставено под И.бр.815/17
д) Други предлози
69. Записник од 9-тата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во
системот за управување со кризи, одржана на 17.10.2018 година, со Предлог-одлука за
изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна
состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на
Република Македонија
70. Кадровски прашања
71. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
72. Информација за прогресот на активностите за воспоставување на функционален Регистaр
на цени и закупнини
73. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Премер на
инфраструктури во државна и општинска сопственост“
74. Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на Регистар
на градежно земјиште
75. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Дигитализација
на катастарските планови“
76. Информација за прогресот на активностите за реализација на Проектот - Ортофото
снимање и ласерско скенирање на целата територија на Република Македонија

9

77. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Национална
инфраструктура на просторни податоци (НИПП) - втора фаза 78. Информација за статусот на реализација на активностите за воспоставување на Графички
регистар за улици и куќни броеви
79. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Ажурирање на
катастарските парцели, втора фаза
80. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Поврзување на
националниот геопортал на просторни податоци на АКН со порталите од регионот
81. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Подобрување
на квалитетот на податоците во катастарот
82. Информација за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините:
Гевгелија, Демир Хисар, Долнени, Кичево, Новаци, Охрид, Прилеп, Ранковце, Штип и
Струмица
83. Информација за претставувањето на книжевното творештво на авторите од Република
Македонија на меѓународните саеми за книга
Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
84. Предлог-закон за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки
корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а
неисплатени обврски
85. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците
на локалната самоуправа
86. Информација за иницијативата за потпишување на Меморандум за соработка за
воспоставување на Меѓународен институт за обновливи технологии во Југоисточна Европа, со
текст на Меморандум
87. Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од
Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно националните акциски
планови, за периодот јануари-април 2018 година
88. Информација за преземените активности во врска со реализацијата на активностите од
Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно националните акциски
планови за периодот мај-јули 2018 година
89. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово
*
*

*
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ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
▪

Информација за Програмите на Унијата за 2017 година

Владата ја разгледа Информацијата за програмите на Унијата за 2017 година, со прилози
(најнов текст) и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува заменикот на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања, др Бујар Османи, да свика координативен состанок на кој ќе учествуваат министерот за
финансии, министерот за образование и наука, министерката за труд и социјална политика,
министерот за култура и министерот за економија (со своите тимови), на тема ефикасно
искористување и планирање на програмите на Унијата, во рок од 15 дена од усвојувањето на
Информацијата.
2. Се задолжуваат Секретаријатот за европски прашања и министерствата кои се наведени во
заклучокот број 1 да номинираат членови на Техничка работна група за координирање и
детектирање на слабостите во реализирањето на програмите на Унијата, во рок од 15 дена
од усвојувањето на Информацијата, до Секретаријатот за европски прашања.
3. Се задолжува Министерството за здравство, да направи анализа за учество во Програмата
здравје за развој и да оствари контакт со Генералниот директорат за здравје и безбедност на
храна, за навремено да се разгледаат можностите за учество во оваа програма во рамки на
ИПА 3 и за тоа повратно да го информираат Секретаријатот за европски прашања, во рок од
30 дена.
4. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да подготви информација за статусот
на програмите на Унијата за Република Македонија, најдоцна до 28 февруари 2019 година.
▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

Владата ја разгледа подготовката на Придонесот на Република Македонија кон Годишниот
извештај на Европската комисија и притоа заклучи:
1. При подготовката на пишаните материјали за Придонесот надлежните институции, фокусот
да го стават на мерките кои што се реализирани по доставувањето до Европската комисија на
придонесот за минатата година, односно да се известува за периодот од 3.2.2018 година до
31.10.2018 година, а согласно препораките од Извештајот на Европската комисија за 2018
година, а особено реализацијата на краткорочните приоритети.
Посебно внимание при известувањето да се посвети на реализацијата на Итните реформски
приоритети, двата извештаи на групата високи експерти во областа на владеење на правото,
Планот 3-6-9, заклучоците од поткомитетите во рамките на Комитетот за стабилизација и
асоцијација, Советот за стабилизација и асоцијација, препораките од спроведените оценски
мисии за организиран криминал и корупција (декември 2017 година) и за обука на судии и
обвинители (април 2018 година), како и активностите предвидени во Нацрт-националната
програма за усвојување на правото на ЕУ 2019-2021.
2. Институцијата носител на секое поглавје е должна да го собере, провери и интегрира
придонесот од останатите институции кои имаат надлежности во соодветното поглавје, пред
истиот да се достави до Секретаријатот за европски прашања.
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3. Пишаните материјали за Придонесот на Република Македонија кон Годишниот извештај на
Европската комисија на македонски јазик надлежните институции да ги достават до
Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 2.11.2018 година, до крајот на работното
време, а придонесот на англиски јазик најдоцна до 7.11.2018 година, до крајот на работното
време.
4. Се задолжуваат надлежните министри да ги проверат материјалите и истите уште еднаш
да се потврдат од членовите на ад-хок групата за имплементација на Планот 3-6-9, најдоцна
до 9.11.2018 година.
5. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања потврдените материјали за Придонесот
на Република Македонија кон Годишниот извештај на Европската комисија да ги достави до
Европската комисија, најдоцна до 12.11.2018 година.
▪

Статус на реализација на Рамковниот договор

Владата не расправаше по Информацијата за состојбата со правичната застапеност на
вработените и структура во Управата за финансиска полиција.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци
Точка 1
Владата ја донесе Одлуката за избор на овластен ревизор, за ревизија на годишните сметки
и финансиските извештаи за 2018 и 2019 година на АД „Електрани на Македонија“, во државна
сопственост, Скопје (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за продажба на деловен простор со кој
стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката - Скопје, во предложениот текст.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за доделување на материјали за изработка на ознаки и
патокази за пешачки и велосипедски патеки на Општина Крушево, со Предлог-одлука (нов
текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Крушево, во предложениот текст.
Точка 4
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
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Точка 5
Владата по Информацијата за потребата за набавка на авион АТ-802А „Fire Boss“- двосед,
обука на инструктори и прием на пилоти (нов текст), заклучи Дирекцијата за заштита и
спасување да ги продолжи консултациите со Министерството за одбрана и Министерството за
внатрешни работи, како и Министерството за финансии, до следно предлагање на одредени
информации во врска со ова прашање.
Точка 6
Владата го разгледа Извештајот за завршени преговори за склучување на Договор меѓу
Република Македонија и Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно- правни односи, со
усогласен текст на Договорот и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Го прифати Извештајот за завршени преговори за склучување на Договор меѓу Република
Македонија и Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно- правни односи.
2. Го прифати усогласениот текст на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за
уредување на меѓусебните имотно -правни односи, со тоа што до потпишувањето на
Договорот, се задолжуваат Министерството за економија, Агенцијата за катастар на
недвижности и АД за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на
Република Македонија, Скопје да достават до Министерството за финансии мислење во однос
на членовите 10 и 13 од текстот на Договорот.
3. Се определува м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, во име на Владата
на Република Македонија, да го потпише Договорот меѓу Црна Гора и Република Македонија
за уредување на меѓусебните имотно правни односи.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за намалување на концесијата за
експлоатација на минерална суровина - травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај на
Друштвото за производство, трговија и услуги „Сублајм стон“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за намалување на концесијата за експлоатација
на минерална суровина - травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај на Друштвото за
производство, трговија и услуги „Сублајм стон“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, во предложениот
текст.
Точка 8
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со Предлог-одлуката за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на
Друштвото за транспорт, трговија и услуги „Кико Тер“ ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на
локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Василево, со Предлог-одлука, го усвои и ја донесе
Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал
на Друштвото за транспорт, трговија и услуги „Кико Тер“ ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на
локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Василево, во предложениот текст.
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Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесената иницијатива за започнување на
постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина - јаглен на локалитетот „Гуштерица“ Општина Кичево и ја усвои со следните
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Сектор за
регистрирање и управување со земјоделско земјиште и Сектор за шумарство во рок од три
дена да даде мислење во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен
на локалитетот „Гуштерица“ Општина Кичево.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање - Сектор за
води, во рок од три дена да даде мислење во врска со поднесената иницијатива за
започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина - јаглен на локалитетот „Гуштерица“ Општина Кичево.
3. Се препорачува на Општина Кичево за локалитетот „Гуштерица“ Општина Кичево за
поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен, во рок од три дена да даде мислење.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на Комисијата за спроведување на
постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на
локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга, со Предлогрешение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за формирање на Комисија за
спроведување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и
Општина Струга, во предложениот текст.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од Хотел „Александар 2“ - Скопје, со Предлог-решение за
утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за утврдување на категорија на угостителски објект („Хотел Александар 2“
Скопје, со седиште на ул. „Васил Главинов“ бр. 3, Скопје - хотел од втора категорија со
четири (4) ѕвезди), во предложениот текст.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од „Хотел Центар“ - Скопје, со Предлог-решение за
утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за утврдување на категорија на угостителски објект („Хотел Центар“ - Скопје, со
седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 33, Скопје - хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди
супериор), во предложениот текст.
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Точка 13
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за добивање согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за
земјоделие и лозарство „М-Шест аграр“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 14
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на новиот текст на
Информацијата за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјоделие и лозарство „М-Шест
аграр“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, откако претходно
ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика,
поради дополнителни усогласувања.
Точка 15
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за добивање согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво
за земјоделие и лозарство „М-Шест аграр“ ДООЕЛ Скопје со
Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, со заклучок текстот на одлуката
предлагачот да го усогласи со Агенцијата за катастар на недвижности.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура
за изградба на линиска инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв
вод за приклучување на машинска зграда на МХЕЦ „Габровска река“ со реф.бр.103 КО Првце
и КО Одри вон-г.р., Општина Теарце, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе
новиот текст на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска
инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв вод за приклучување на
машинска зграда на МХЕЦ „Габровска река“ со реф.бр.103 КО Првце и КО Одри вон-г.р.,
Општина Теарце, во предложениот текст.
Точка 17
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за Магистрален гасовод лот 2 делница Кавадарци - Битола, за
наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за
економски систем и тековна економска политика, поради потребата од дополнителни
усогласувања на материјалот.
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Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7550/1, склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство,
трговија и услуги „Бас тути фрути“ ДООЕЛ Скопје и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за регулатива за подобрување
на инвестиционата клима за домашните претпријатија, д-р Зоран Шапуриќ детално да ги
провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн., согласно деловниот план на
корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс на Договорот се направени
сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви табеларен преглед со податоци
за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш доставената документација и кои
се предметните изменувања кои се предлага да се изменат со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за
подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија, во име на Владата да го
потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7550/1 од
31.7.2018 година со Друштвото за производство, трговија и услуги „Бас тути фрути“ ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. Скупи 20, бр. 41, Скопје.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7555/1, склучен во Скопје на
31.7.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство,
трговија и услуги „Мајами“ ДОО Идризово-Скопје и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за регулатива за подобрување
на инвестиционата клима за домашните претпријатија, д-р Зоран Шапуриќ детално да ги
провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн., согласно деловниот план на
корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс на Договорот се направени
сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви табеларен преглед со податоци
за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш доставената документација и кои
се предметните изменувања кои се предлага да се изменат со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор, задолжен за регулатива за
подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија, во име на Владата да го
потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7555/1 од
31.7.2018 година со Друштвото за производство, трговија и услуги „Мајами“ ДОО, со седиште
на ул. 1 бр. 101 Идризово, Скопје.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7657/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија
производство и услуги „Ким“ ДООЕЛ Неготино и условно ја усвои со следните заклучоци:
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1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски инвестиции
во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска
поддршка бр.13-7657/1 од 31.7.2018 на Друштвото за трговија производство и услуги „Ким“
ДООЕЛ Неготино.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7585/1, склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија,
производство и услуги „Албатрос“ ДОО Штип и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7585/1 од 31.7.2018 на Друштвото за трговија, производство и
услуги „Албатрос“ ДОО Штип.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7572/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија,
производство и услуги „Соко Горица“ ДООЕЛ Скопје и условно ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
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2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7572/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Соко Горица“ ДООЕЛ
Скопје.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7521/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство на
текстил и текстилни производи, трговија и услуги „Комфи-Ангел“ ДОО Прилеп и условно ја
усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р
Бардуљ Даути, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, во
име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка
бр.12-7521/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија
и Друштвото за производство на текстил и текстилни производи, трговија и услуги „КомфиАнгел“ ДОО Прилеп.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7582/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија,
производство и услуги „Солид Пласт“ ДООЕЛ Тетово и условно ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7582/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Солид Пласт“ ДООЕЛ
Тетово.
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Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7559/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и МЗТ „Пумпи“ АД Скопје,
производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје и
условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за регулатива за подобрување
на инвестиционата клима за домашните претпријатија, д-р Зоран Шапуриќ, детално да ги
провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн., согласно деловниот план на
корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс на Договорот се направени
сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви табеларен преглед со податоци
за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш доставената документација и кои
се предметните изменувања кои се предлага да се изменат со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор, задолжен за регулатива за
подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија, во име на Владата да го
потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7559/1 склучен
во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и МЗТ „Пумпи“ АД
Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема
Скопје.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-7546/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство,
трговија и услуги „Нуро-комерц Нуриман“ ДООЕЛ експорт-импорт, с.Камењане, Боговиње и
условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување
на инвестициската клима за домашните претпријатија, д-р Зоран Шапуриќ, детално да ги
провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн., согласно деловниот план на
корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс на Договорот се направени
сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви табеларен преглед со податоци
за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш доставената документација и кои
се предметните изменувања кои се предлага да се изменат со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за
подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, во име на Владата да го
потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7546/1 склучен
во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за
производство, трговија и услуги „Нуро-комерц Нуриман“ ДООЕЛ експорт-импорт,
с.Камењане, Боговиње.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7557/1 склучен во Скопје на
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31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство и
трговија „Пофикс“ ДОО Тетово и условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување
на инвестициската клима за домашните претпријатија, д-р Зоран Шапуриќ, детално да ги
провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн., согласно деловниот план на
корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс на Договорот се направени
сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви табеларен преглед со податоци
за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш доставената документација и кои
се предметните изменувања кои се предлага да се изменат со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за
подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, во име на Владата да го
потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7557/1 склучен
во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за
производство и трговија „Пофикс“ ДОО Тетово.
Точка 28
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7553/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото со ограничена
одговорност за конфекциски услуги на „Венка Никева Са-Ел“ Охрид ДООЕЛ и условно ја усвои
со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување
на инвестициската клима за домашните претпријатија, д-р Зоран Шапуриќ, детално да ги
провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн., согласно деловниот план на
корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс на Договорот се направени
сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви табеларен преглед со податоци
за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш доставената документација и кои
се предметните изменувања кои се предлага да се изменат со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за
подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, во име на Владата да го
потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.10-7553/1 склучен
во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото со
ограничена одговорност за конфекциски услуги на „Венка Никева Са-Ел“ Охрид ДООЕЛ.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7577/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Фабриката за производство на
битуменски изолациони материјали „БИМ“ А.Д. Свети Николе и условно ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
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на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции,
во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска
поддршка бр.13-7577/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на Република
Македонија и Фабриката за производство на битуменски изолациони материјали БИМ А.Д.
Свети Николе.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7596/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги
„Тотал Принт“ ДООЕЛ Струмица и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции,
во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска
поддршка бр.13-7596/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на Република
Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Тотал Принт“ ДООЕЛ Струмица.
Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7531/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги
„Кетрин ДООЕЛ“ Кочани и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р
Бардуљ Даути, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, во
име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка
бр.12-7531/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија
и Друштвото за производство, трговија и услуги „Кетрин“ ДООЕЛ Кочани.
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Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр.13-7661/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
меѓу Владата на Република Македонија и Друштвоо за трговија, производство и услуги
„Амфенол Технолоџи“ ДООЕЛ Кочани и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7661/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштво за трговија, производство и услуги „Амфенол Технолоџи“
ДООЕЛ Кочани.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр.13-7651/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
меѓу Владата на Република Македонија и Друштво за трговија, производство и услуги
„Виталиа“ ДОО Скопје и условно ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7651/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги „Виталиа“ ДОО Скопје.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр.12-7526/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги
„ММЦ Прогрес“ ДОО Делчево и условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р
Бардуљ Даути, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
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согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, во
име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка
бр.12-7526/1 од 31.7.2018 година со Друштвото за производство, трговија и услуги ММЦ
Прогрес ДОО Делчево.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр.13-7591/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги
„Лукамик“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп и условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7591/1 од 31.7.2018 година на Друштвото за трговија,
производство и услуги „Лукамик“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.
Точка 36
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на Договор
за доделување на финансиска поддршка бр.13-7573/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година
меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија, производство и услуги
„Лион“ ДОО Свети Николе и условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7573/1 од 31.7.2018 година на Друштвото за трговија,
производство и услуги „Лион“ ДОО Свети Николе.
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Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7534/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство,
трговија и услуги„ Маврово Ј-Т“ ДОО Скопје и условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р
Бардуљ Даути, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, во
име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска поддршка
бр.12-7534/1 од 31.7.2018 година со Друштвото за производство, трговија и услуги „Маврово
Ј -Т“ ДОО Скопје.
Точка 38
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7600/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство,
трговија и услуги „Принт солушн“ ДООЕЛ, увоз-извоз Битола и условно ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжен за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции,
во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на финансиска
поддршка бр.13-7600/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата на Република
Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Принт солушн“ ДООЕЛ, увозизвоз Битола.
Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 13-7593/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство на делови
и прибор за моторни возила „Руен-инокс Автомобиле“ ДООЕЛ Кочани и условно ја усвои со
следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7593/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за производство на делови и прибор за моторни возила
„Руен-инокс Автомобиле“ ДООЕЛ Кочани.
Точка 40
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7604/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за производство,
трговија и услуги „Мирана“ ДООЕЛ, експорт-импорт Велес и условно ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7604/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година помеѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги „Мирана“ ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес.
Точка 41
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за склучување на Анекс на
Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7581/1 склучен во Скопје на
31.7.2018 година меѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за трговија и услуги
„Елитте софа“ ДОО Скопје и условно ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерката без ресор, задолжена за странски инвестиции,
Зорица Апостолска, детално да ги провери условите, барањата, инвестицискиот износ итн.,
согласно деловниот план на корисникот на финансиската помош, односно дали со овој анекс
на Договорот се направени сите потребни изменувања на Договорот, како и да подготви
табеларен преглед со податоци за условите под кои бил склучен Договорот согласно тогаш
доставената документација и кои се предметните изменувања кои се предлага да се изменат
со овој анекс на Договорот.
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2. Се овластува Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски
инвестиции, во име на Владата да го потпише Анексот на Договорот за доделување на
финансиска поддршка бр.13-7581/1 склучен во Скопје на 31.7.2018 година меѓу Владата на
Република Македонија и Друштвото за трговија и услуги„ Елитте софа“ ДОО Скопје.
Точка 42
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за дополнување на Законот за
лековите и медицинските средства, го утврди и заклучи да се достави до Собранието,
согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р Венко
Филипче, министер за здравство и Асим Муса, заменик на министерот за здравство, а за
повереници д-р Владимир Милошев, државен секретар во Министерството за здравство и
Ангелина Бачановиќ, раководителка на сектор во Министерството за здравство.
Точка 43
Владата ја донесе Програмата за дополнување на Програмата за изградба, опремување и
одржување на објекти за детска заштита за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 44
Владата го донесе новиот текст на Програмата за дополнување на Програмата за изградба,
опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018
година, во предложениот текст.
Точка 45
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот за отворање на центрите за ран
детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија, ја усвои Информацијата и
го задолжи Министерството за труд и социјална политика, на секои шест месеци, да ја
информира Владата за прогресот на активностите за отворање на центрите за ран детски
развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија.
Точка 46
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање одобрение на Министерството
за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна
набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ - Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија, го усвои и даде одобрение на Министерството за здравство за
започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на
медицинска
опрема,
за
потребите
на
ЈЗУ
Универзитетска
клиника
за
гастроентерохепатологија, во вкупна вредност од 42.000.000,00 денари без ДДВ, со следниов
начин и динамика на плаќање и тоа: 21.000.000,00 денари во 2019 година и 21.000.000,00
денари во 2020 година и за прогресот на активностите да ја информира Владата на секои шест
месеци, се до конечна реализација на набавката.
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Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање одобрение на Министерството
за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна
набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија,
го усвои и даде одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за
доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите
на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија, во вкупна вредност од 51.000.000,00 денари
без ДДВ, со следниов начин и динамика на плаќање и тоа: 26.000.000,00 денари во 2019
година и 25.000.000,00 денари во 2020 година и за прогресот на активностите да ја информира
Владата на секои шест месеци, се до конечна реализација на набавката.
Точка 48
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање
одобрение на
Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен
договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска
клиника за дигестивна хирургија, го усвои и даде одобрение на Министерството за
здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна
набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна
хирургија, во вкупна вредност од 35.000.000,00 денари без ДДВ, со следниов начин и
динамика на плаќање и тоа: 20.000.000,00 денари во 2019 година и 15.000.000,00 денари
во 2020 година и за прогресот на активностите да ја информира Владата на секои шест
месеци, сè до конечна реализација на набавката.
Точка 49
Владата ја донесе Одлуката за продажба на движни ствари, во предложениот текст.
Точка 50
Владата ја донесе Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство и трговија „Бетон груп
- МИМ“ ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот „Лаката“, Општина Демир Капија (најнов текст), во
предложениот текст.
Точка 51
Владата ја донесе Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за
замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или
пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени,
во предложениот текст.
Точка 52
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на работите од премерот во
функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, во
предложениот текст.
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Точка 53
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ - Гостивар, во
предложениот текст.
Точка 54
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 55
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, во
предложениот текст.
Точка 56
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје,
во предложениот текст.
Точка 57
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 58
Владата ја разгледа Иницијативата од Новица Наков од Скопје, до Уставниот суд на Република
Македонија под У.бр.83/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член
17 од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“
бр.71/2018) и притоа го утврди следново мислење:
Во предметната Иницијатива како причина за оспорувањето на членот 17 од Законот за
следење на комуникациите е наведен фактот што со оспорениот член се заобиколуваат
заштитните правни и технички мерки во однос на гарантирањето на човековите права на
граѓаните и се дозволува употреба на технологии со коишто органот за следење на
комуникации може да пристапи до комуникациите на граѓани за кои нема судски налог.
Во однос на изнесеното, се укажува дека посебната истражна мерка - следење и снимање на
телефонските и другите електронски комуникации, се спроведува исклучиво врз основа на
судска наредба. Во таа насока, се потенцира дека условите за спроведување на посебните
истражни мерки се дефинирани во Законот за кривичната постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 150/10, 100/12 и 142/16), конкретно, во Главата XIX „Посебни
истражни мерки“, каде меѓу другото во членот 257 е утврден органот овластен за наредување
на посебните истражни мерки. Во посочениот член е пропишано дека мерките од членот 252
став (1) точки 1, 2, 3, 4 и 5 на овој закон (во чии рамки е и следењето и снимањето на
28

телефонските и другите електронски комуникации) по образложено барање на јавниот
обвинител ги определува судијата на претходната постапка со писмена наредба. Согласно
член 258 став (1) од наведениот закон, посебните истражни мерки ги спроведува јавниот
обвинител или правосудната полиција под контрола на јавниот обвинител. Во текот на
извршување на мерката правосудната полиција изготвува извештај кој го доставува до јавниот
обвинител по негово барање.
Законот за следење на комуникациите се заснова врз начелата на почитување на човековите
слободи и права утврдени со Устав, закон и ратификувани меѓународни договори и забрана
за следење на комуникациите од овој закон без судска наредба.
Во втората глава II. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИСТРАЖНА МЕРКА од Законот,
подетално е разработена постапката за спроведување на посебната истражна мерка: следење
и снимање на телефонските и другите електронски комуникации, почнувајќи од барањето за
донесување наредба за нејзино спроведување, неговата содржина, издадената наредба за
спроведување на посебната истражна мерка, вклучувајќи ги и анонимизираните примероци
за потребите на Оперативно-техничката агенција и за потребите за вршење на надзорот и
контролата, улогата на јавниот обвинител за време на спроведувањето на мерката, обврската
на овластените лица на правосудната полиција за изготвување извештаи за информирање на
јавниот обвинител, како и начинот на чување и ништење на податоците собрани со посебната
истражна мерка. Во оваа глава, во оспорениот член 17 е предвидена можност за
спроведување на посебна истражна мерка со посебни уреди и опрема кои овозможуваат
спроведување на мерката без посредство на Оперативно-техничката агенција и операторите.
Во контекст на наведеното, се упатува на ставот (3) од овој член, во кој е утврдено дека по
добивање на судската наредба во која за спроведување на посебната истражна мерка се
определени техничките уреди и опрема, овластеното лице од правосудната полиција,
приложувајќи ја наредбата, ги презема техничките уреди и опремата од Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и по завршување на
времетраењето на спроведувањето на посебната истражна мерка, истите веднаш ги враќа во
обвинителството.
Понатаму, во Иницијативата е наведено дека употребата на ваков вид на технички уреди и
опрема ја заобиколува Оперативно - техничката агенција, која треба да врши контрола на
следењето на комуникациите со цел да не настануваат злоупотреби, односно прекршување
на човековите права.
Во контекст на наведеното, се упатува на ставот (7) од оспорениот член, согласно кој
надлежниот јавен обвинител може во кое било време да побара од овластеното лице од
правосудната полиција да слуша или преслуша разговор што е предмет на интерес и да
изврши увид во записи за користењето на уредите и опремата.
Во истиот контекст се посочува на членот 57 од предметниот закон, согласно кој контрола на
законитоста на спроведувањето на посебната истражна мерка на овластените органи за
спроведување на посебната истражна мерка, операторите и ОТА врши јавниот обвинител кој
ја води истрагата и судијата на претходна постапка кој ја издал наредбата за посебната
истражна мерка согласно со закон.
На крајот, се посочува и на дел од дефинициите пропишани во членот 4 од Законот за следење
на комуникациите. Имено, согласно наведениот член, точка 15), „логови“ се досие или
досиеја кои автоматски се креираат, снимаат и зачувуваат на серверот во електронскиот
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регистар и содржат податоци за сите активности што се извршени, податоци за субјектот кој
ги извршил, за кој телефонски број, IP адреса или друг технички идентификациски податок
се извршени, кога започнала и кога завршила активноста.
Во точката 13) од истиот член е дефиниран „системот за електронски регистар“, како
регистар кој автоматски го зачувува записот/логот, во којшто се пресликани извршените
активности на снимената комуникација реализирани во согласност со овој закон. Во
продолжение на истата точка е утврдено дека автоматско снимање подразбира системско
снимање на логови, без човечка интервенција и дека логовите треба да бидат достапни и
читливи за потребите на надзорот и контролата.
Наведените дефиниции упатуваат на заклучокот дека законот утврдува гаранции за
спречување на злоупотребата на спроведувањето на посебната истражна мерка, на штета на
приватноста на граѓаните, и на можноста за самоволно и произволно мешање на државните
органи во приватниот живот и преписката на граѓаните, како што е наведено во
Иницијативата.
Тргнувајќи од наведените законски и уставни одредби на кои се повикува подносителот на
Иницијативата и во однос на кои го оспорува член 17 од наведениот закон, се смета дека
наводите во Иницијативата се неосновани, од причина што во Законот за кривичната постапка
конкретно се утврдени кривичните дела за кои може да се определат посебните истражни
мерки, како и дека истите се определуваат со писмена наредба на судија на претходна
постапка, а по образложено барање на јавен обвинител, а во Законот за следење на
комуникациите конкретно е уредена постапката за спроведување на посебната истражна
мерка - следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации. Оттука,
произлегува дека со оспорениот член не се дава дискреционо право за спроведување на
посебната истражна мерка со посебни технички уреди и опрема, за кои е надлежно Основното
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Дотолку повеќе што во
Законот за следење на комуникациите е предвидена и контрола над начинот на користење на
посебните технички уреди и опрема од членот 17 од овој закон, која се врши од страна на
Јавниот обвинител на Република Македонија и судијата на претходна постапка кој издал
наредба за спроведување на посебна истражна мерка, за што од нивна страна може да се
ангажираат и технички експерти.
Имајќи го предвид претходно изнесеното, се смета дека оспорените одредби од членот 17 од
Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
71/18), се во согласност со член 8, Амандман XIX, член 18, член 25 и член 26 од Уставот на
Република Македонија, поради што Владата на Република Македонија му предлага на
Уставниот суд на Република Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 17 од наведениот закон.
Точка 59
Владата ги разгледа Статутот на Меѓународниот Универзитет во Струга и Статутарната одлука
за изменување и дополнување на Статутот на Меѓународниот Универзитет во Струга и притоа
го утврди следново мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“, бр.82/2018), основен акт на високообразовната установа е статутот. Во ставот
(2) на истиот член е утврдено дека со статутот поблиску се уредуваат внатрешната
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организација, начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на
работа и одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност.
Според ставот (3) на овој член, на статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна
висока стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, а на приватната
високообразовна установа, основачот, по претходно мислење на Владата на Република
Македонија.
Согласно член 94 точка 1 од Законот, Универзитетскиот сенат, меѓу другото, донесува статут
на универзитетот и дава согласност на статутите на единиците во неговиот состав.
Со оглед дека до Владата на Република Македонија истовремено сe доставени и Статут и
Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот, Владата на Република
Македонија, Вe известува дека не е во можност да се произнесе и по двата текста
истовремено, од причина што по правило статутарна одлука се носи по потреба за изменување
и дополнување на основниот Статут на високообразовната установа, за кој е добиена
согласност за применување, а не по Статут по кој допрва треба да се добие согласност за
применување.
Со оглед на тоа високообразовната установа треба да подготви и достави на мислење само
еден текст на Статут или Статутарна одлука.
Сепак, со оглед дека постојниот Статут кој е во сила во високообразовната установа, при
евентуално изменување и дополнување на истиот би претрпел голем број на измени, се
препорачува на високообразовната установа, наместо Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот да подготви и достави на мислење нов Статут.
Исто така, се укажува при повторното доставување на текстот на Статутот истиот да биде
заверен, со потпис и печат.
Точка 60
Владата го разгледа Статутот на Приватната високообразовна професионална установа за
бизнис студии „Еуро Колеџ“ - Куманово и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18), основен акт на високообразовната установа e Статутот. Bo ставот (2)
на истиот член e утврдено дека co статутот поблиску ce уредуваат внатрешната организација,
начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и
одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност. Според
ставот (3) на овој член, на статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна висока
стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, a на приватната
високообразовна установа основачот, по претходно мислење на Владата на Република
Македонија.
Co Статутот на високообразовна установа треба да ce регулираат само оние прашања на кои
што Законот упатува да ce регулираат co Статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од Статутот
истите треба во целост да бидат усогласени co одредбите од Законот за високото
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образование, освен во случаите кога Законот дозволува дополнително уредување на истата
проблематика co Статут на универзитетот.
Согласно член 15 став (1) и (2) од Законот за високото образование, дејноста на високото
образование ja извршуваат следните високообразовни установи: универзитет; факултет,
уметничка академија и висока стручна школа кои ce во состав на универзитет (во
натамошниот текст: единици на универзитет) и самостојна висока стручна школа.
Универзитетот и самостојната високата стручна школа ce самостојни високообразовни
установи.
Согласно член 20 став (3) и (5) од Законот, самостојна висока стручна школа e
високообразовна установа која врши високообразовна или уметничка дејност како
додипломски стручни студии, специјалистички стручни студии и применувачка дејност од
подрачјето на една или повеќе сродни, односно меѓусебно поврзани струки (стручни
области). Високата стручна школа може, под условите утврдени co закон, да врши и научноистражувачка, односно уметничка работа, ако тоа e утврдено во статутот на универзитетот
како единица на универзитет, односно co нејзиниот основачки акт, ако e основана како
самостојна висока стручна школа.
Согласно член 22 став (1) и (2) од Законот, Самостојна висока стручна школа може да врши
високообразовна дејност како стручни студии од прв циклус на образование и
специјалистички стручни студии од втор циклус образование согласно co овој закон. Ha
самостојната висока стручна школа од ставот (1) на овој член соодветно ce применуваат
одредбите од овој закон што ce однесуваат на универзитетот, односно на неговите единици.
Член 4 од Статутот треба да ce усогласи co член 8 и 11 од Законот за високото образование.
Членот 6 од Статутот треба да ce усогласи co одредбата од член 12 од Законот.
Ставот 2 од член 9 од Статутот e во спротивност co член 14 од Законот за високото
образование. Согласно член 14 став (3) од Законот, доколку спорот од ставот (1) на овој член
не може да ce реши на некој од начините предвидени во ставот (1) на овој член, спорот ce
решава по судски пат. Co оглед на тоа, истиот треба да ce усогласи co наведениот член од
Законот.
Bo целиот текст на Статутот, изразот „академско“ треба да ce замени co изразот „стручно“.
Членовите 47 и 48 ce во спротивност co член 137 од Законот за високото образование,
согласно тоа истите треба да ce преуредат согласно наведениот член од Законот.
Bo должината на целиот текст од Статутот, зборот „научен“ треба да изостане или соодветно
да ce замени co зборот „стручен“.
Bo членот 64 став (1) точка 1 зборот „универзитетска“ треба да ce замени co зборот
„високообразовна“.
Членот 131, како и ставовите 4, 5 и 6 од член 132 од Статутот ce во спротивност co членовите
161 и 162 од Законот за високото образование, истите треба да бидат усогласени co
горенаведените одредби, a кои ce однесуваат на самостојна висока стручна школа.
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Членот 134 од Статутот, исто така треба да ce усогласи co член 161 и 162 од Законот за
високото образование.
Bo членот 136 од Статутот, зборот „научно“ треба да изостане.
Bo сите одредби од Статутот кои регулираат прашања околу избор во звање, употребените
изрази треба да бидат усогласени co одредбите од Законот кои ce однесуваат на самостојна
висока стручна школа, како што ce членовите 161 и 162 од Законот за високото образование.
Bo членот 140 ставовите (2) и (3) треба да ce усогласат co членовите 161 и 162 од Законот.
Bo членот 142 ставот (1) треба да изостане, поради тоа што ова одредба ce однесува на
Универзитет. Став (2) од истиот член треба да ce регулира согласно одредбите од Законот
кои ce однесуваат на самостојна висока стручна школа.
Член 143 од Статутот, да ce регулира согласно одредбите од Законот кои ce однесуваат на
самостојна висока стручна школа.
Bo членот 172 став (1) алинеја 1 зборовите „наставно- научниот“ треба да ce заменат co зборот
„Наставничкиот“. Bo алинеја 2 од истиот член од Статутот, зборот „Декан“ треба да изостане.
Bo членот 176 поднасловот „Надлежност на Наставно-научниот совет“ треба да ce замени co
зборовите „Наставнички совет“.
Сите членови кои третираат прашања околу составот и надлежностите на Наставничкиот
совет, треба да ce регулираат согласно член 111 и 112 од Законот за високото образование.
При утврдувањето на текстот на Статутот треба да ce води сметка на тематскиот редослед на
членовите кои регулираат иста проблематика (член 8 став 3).
Bo Статутот ќе треба да ce вгради одредба, во смисла дека „Co стапувањето во сила на овој
статут престанува да важи Статутот бр._____________ од __________.“.
Bo Статутот ќе треба да ce вгради и завршна одредба во смисла дека овој статут влегува во
сила co денот на објавувањето во „Универзитетски гласник“ на Универзитетот, a ќе ce објави
по добивањето на согласност од основачот, по претходно мислење од Владата на Република
Македонија.
Член 193 од Статутот треба да изостане.
Текстот на Статутот да ce подобри од јазичен и номотехнички аспект.
По усвојувањето на дадените забелешки да ce изврши соодветна пренумерација на членовите
на Статутот.
Точка 61
Владата го разгледа Статутот на Универзитетот „Евро-Балкан“ - Скопје и притоа го утврди
следното мислење:
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Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/2018), основен акт на високообразовната установа е статутот. Во ставот
(2) на истиот член е утврдено дека со статутот поблиску се уредуваат внатрешната
организација, начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на
работа и одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност.
Според ставот (3) на овој член, на статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна
висока стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, а на приватната
високообразовна установа основачот, по претходно мислење на Владата на Република
Македонија.
Согласно член 94 точка 1 од Законот за високото образование, Универзитетскиот сенат, меѓу
другото, донесува статут на универзитетот и дава согласност на статутите на единиците во
неговиот состав.
По текстот на Статутот на Универзитет „Евро-Балкан“ - Скопје, од аспект на Законот за
високото образование како и од формално правен аспект се укажува на следното:
Со Статутот на Универзитетот треба да се регулираат само оние прашања на кои што Законот
упатува да се регулираат со Статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од Статутот
истите треба во целост да бидат усогласени со Законот за високото образование, освен во
случаите кога Законот дава овластување за дополнително уредување на истата проблематика
со Статут на Универзитетот.
Во основот за донесување на Статутот треба да се наведе само член 94 точка 1 од Законот за
високото образование.
Членот 5 од Статутот да се усогласи со членовите 7, 8, 9, 10 и 11 од Законот за високото
образование.
Членовите 8 и 12 да се усогласат со членот 12 од Законот за високото образование.
Насловот пред членот 9 од Статутот да гласи „Неприкосновеност на автономијата“, а членот
9 да се усогласи со членот 13 од Законот за високото образование.
Во членот 14 ставот 1 да се усогласи со ставовите 2 и 3 на член 13 од Законот за високото
образование, а ставот 2 да изостане.
Членот 15 да се усогласи со членот 14 од Законот за високото образование.
Статутот да се дополни со одредби за дејноста на научните институти и високата стручна
школа во состав на Универзитетот.
Одредбите од членовите 23, 24 и 25 од Статутот ќе треба да се усогласат со одредбите од
Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012, 41/2014, 21/2018 и 83/2018).
Во членот 64 ставот 4 да се допрецизира и дообјасни.
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Членот 66 да се дополни со одредби за начинот на вршење на надзор над наменското трошење
на средствата кои ги доделуваат на студентските собранија (член 34 став 4 од Законот за
високото образование).
Во членот 67 да се допрецизира дали само Универзитетот или и единиците во состав на
Универзитетот имаат, односно немаат својство на правно лице од што ќе зависи и содржината
на членовите 67 до 70 од Статутот. Истото се однесува и на членовите 72, 73 и 74 од Статутот.
Членот 104 да се преработи во насока на уредување на: статусни промени на Универзитетот,
статусни промени на единиците на Универзитетот, согласно членовите 75 и 76 од Законот за
високото образование.
Во членот 136 во ставот 3 зборовите „доколку поинаку не е уредено со овој член“ да
изостанат. Истото е заради усогласување со член 93 став 2 од Законот за високото
образование. Во ставот 4 да изостанат зборовите „генералниот секретар“, а одредбите од
овој член да се усогласат со членот 93 од Законот за високото образование.
Членот 137 да се доработи, во насока во кои случаи може да биде отповикан членот на Сенатот
кој се заменува, кој може да даде иницијатива и кој го врши отповикувањето.
Во членот 142 точката 1 да изостане од причини што е во спротивност со член 110 став 1 точка
8 од Законот за високото образование.
Во членот 162 во ставот 3 по зборот „општите“ да се додадат зборовите „и посебните“.
Членот 190 да се усогласи со членот 102 од Законот за високото образование.
Со оглед дека во членот 211 од Статутот е уредено дека Управниот одбор е орган на
соосновачите, членовите 213, 214 и 215 треба да изостанат, со оглед дека во Законот за
високото образование не се уредува ова тело-директор на Универзитет. Исто така, во
набројаните надлежности на Управниот одбор во членот 212 да се има во предвид ставот 3 на
членот 106 од Законот за високото образование според кој „Органот на основачот не може да
има права и обврски со кои се ограничува и повредува автономијата на високообразовната
установа или се ограничуваат правата и обврските на органите на Универзитетот утврдени со
овој закон.“.
По членот 218 да се додаде одредба за органите на висока стручна школа.
Во членот 231 има погрешно повикување на член од Статутот.
Членот 236 да се преработи во насока на точно дефинирање на телата: деканатска управа,
управа на висока стручна школа, додека терминот „институтска управа“ не постои во Законот
за високото образование, ниту во Законот за научно-истражувачката дејност.
Членот 239 да изостане.
Членот 240 да се усогласи со член 94 точка 29 од Законот за високото образование.
Членот 267 да изостане, од причини што истото не е предвидено во Законот за високото
образование.
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Членовите 343 и 344 да изостанат од причина што не се ниту преодни, ниту завршни одредби.
По членот 348 да се додаде нов член, кој гласи: „Овој статут влегува во сила по објавувањето
во „Универзитетски гласник“ на Универзитетот, а ќе се објави по добивање на согласност од
основачот, по претходно мислење од Владата на Република Македонија.
Согласно член 94 точка 1 од Законот за високото образование, Статутот треба да биде донесен
и потпишан од Универзитетскиот сенат, а не од в.д.ректорот на Универзитетот.
Точка 62
Владата го разгледа Статутот на Факултетот за исламски науки - Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18), основен акт на високообразовната установа е Статутот. Во ставот (2)
на истиот член е утврдено дека со Статутот поблиску се уредуваат внатрешната организација,
начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и
одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност. Според
ставот (3) на овој член, на Статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна висока
стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, а на приватната
високообразовна установа основачот, по претходно мислење на Владата на Република
Македонија.
Согласно член 110 став (1) точка 1 од Законот за високото образование, Наставно-научниот
совет на факултетот, меѓу другото, донесува Статут на факултетот.
По текстот на Статутот на Факултетот за исламски науки - Скопје, од аспект на Законот за
високото образование како и од формално правен аспект се укажува на следното:
Со Статутот на Факултетот за исламски науки - Скопје треба да се регулираат само оние
прашања на кои што Законот упатува да се регулираат со Статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од Статутот
истите треба во целост да бидат усогласени со Законот за високото образование, освен во
случаите кога Законот дава овластување за дополнително уредување на истата проблематика
со Статут на универзитетот.
Насловот на Статутот наместо „Факултет за Исламски Науки“ да гласи „Факултет за исламски
науки“.
Во членот 4 во ставот 1 зборовите „албанскиот транскрипт“ да се заменат со зборовите
„албански јазик називот“.
Во членот 6 во ставот 4 бројот „1“ да се замени со бројот „3“.
Членот 7 од Статутот да изостане, од причини што се работи за органи на висока стручна
школа, а не за органи на факултет.
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Членот 8 да се дополни со одредби за формата и содржината на печатот, како и изгледот на
знаците и другите обележја и начинот на нивното користење, на што упатува член 17 став 6
од Законот за високото образование.
Во членот 9 во ставот 1 да изостанат зборовите „научни, наставни“ од причина што овие звања
се однесуваат на кадар во научен институт, односно висока стручна школа.
Во член 20 од Статутот зборовите „на предлог на Деканот“ и зборовите „по претходно добиена
согласност од основачот“, да изостанат од причини што е спротивно на член 110 став 1 точка
16 од Законот за високото образование.
Во членот 27 точката 7 да изостане и да се преформулира во нов став 2 кој гласи: „Наставнонаучниот совет со одлука може да формира и други стручни тела за кои ќе се утврди
потреба.“.
Во членот 28 во точката 2 зборот „четиригодишна“ да се замени со зборот „тригодишна“
согласно член 110 став 1 точка 16 од Законот за високото образование.
Во членот 30 во ставот 1 е погрешно повикувањето на став од Статутот.
Во членот 34 точката 6 да се допрецизира за избор на лица во звања, согласно дејноста која
ја врши Факултетот за исламски науки.
Во членот 35 во точката 13 зборовите „на кои основачот дава согласност“ да се заменат со
зборовите „до наставно-научниот совет“ на што упатува член 110 став 1 точка 11 од Законот
за високото образование. Во членот 35 точката 16 да изостане, односно истата да биде став 2
на овој член.
Во членот 39 да се додаде нов став 4 кој гласи „Времениот вршител на должност декан не
може да се кандидира за декан додека ја врши функцијата времен вршител на должноста
декан.“, што е согласно член 115 став 6 од Законот за високото образование.
Членот 46 да се дополни со одредби за составот, мандатот, начинот на предлагање на
членовите на одборот за соработка и неговите надлежности (член 122 став 3 од Законот за
високото образование).
Членот 73 од Статутот да се усогласи со членот 144 од Законот за високото образование.
Во членот 80 во ставот 1 зборовите „Правилник за оваа глава се содржани во“ да изостанат.
Членот 108 да се усогласи со член 186 од Законот за високото образование и да се дополни
со одредби за условите за користење на правата за користење на одобрено платено отсуство.
Членот 111 да се дополни со одредби за начинот на објавување на конкурсот, на што упатува
член 149 став 6 од Законот за високото образование.
Во членот 112 точката 7 да биде став 2 на членот.
Во членот 113 во ставот 3 да се додадат одредби за обновување на статус на студент, на што
упатува член 29 став 2 од Законот за високото образование.
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Во членот 116 ставот 5 да изостане и да се додадат одредби за составот на дисциплинската
комисија, начинот и постапката за утврдување на дисциплинската одговорност, мерките и
условите под кои дисциплинската мерка се изрекува и правото на заштита на студентот, на
што упатува член 30 став 5 од Законот за високото образование.
Членот 128 да изостане од причини што истото се содржи во членот 127 од Статутот.
Членот 130 да изостане, од причини што не е ниту преодна, ниту завршна одредба.
Во членот 132 зборовите „и на овој закон ќе го усогласат своето работење“ да изостанат.
Членот 136 да гласи: „Овој статут влегува во сила по неговото објавување во билтенот на
Факултетот, а ќе се објави по добивање на согласност од основачот, по претходно мислење
од Владата на Република Македонија.“.
Членот 137 да се дополни со архивски број и датум на Статутот кој престанува да важи.
Статутот на факултет го носи наставно-научниот совет на факултетот и истиот треба да биде
соодветно потпишан. Статутот треба да биде заверен со архивски број и со печат на
факултетот.
Точка 63
Владата го разгледа Статутот на Универзитетот „Американ Колеџ“ - Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18), основен акт на високообразовната установа е статутот. Во ставот (2)
на истиот член е утврдено дека со статутот поблиску се уредуваат внатрешната организација,
начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и
одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност. Според
ставот (3) на овој член, на статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна висока
стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, а на приватната
високообразовна установа основачот, по претходно мислење на Владата на Република
Македонија.
Согласно член 94 точка 1 од Законот за високото образование, Универзитетскиот сенат, меѓу
другото, донесува статут на универзитетот и дава согласност на статутите на единиците во
неговиот состав.
По текстот на Статутот на Универзитетот Американ Колеџ - Скопје, од аспект на Законот за
високото образование, како и од формално-правен аспект се укажува на следното:
Со Статутот на Универзитетот треба да се регулираат само оние прашања на кои што Законот
упатува да се регулираат со Статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од Статутот
истите треба во целост да бидат усогласени со Законот за високото образование, освен во
случаите кога Законот дава овластување за дополнително уредување на истата проблематика
со Статут на универзитетот.
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Во основот за донесување на Статутот треба да се наведе само член 94 точка 1 од Законот за
високото образование.
Членот 5 да се дополни со одредби за печат на единиците на Универзитетот, а членот 6 да се
дополни со одредби за изгледот на знаците и другите обележја и начинот на нивното
користење, на што упатува член 17 од Законот за високото образование.
Членот 9 да изостане од причини што со оваа одредба се регулира надлежноста на основачот
при основање на универзитет, а Универзитетот Американ Колеџ - Скопје е веќе основан и има
одобрение за работа.
Членот 14 од Статутот да се усогласи со членот 15 став 14 од Законот за високото образование,
во насока членот да се дополни со условите за пристапување и правата и обврските на
придружните членки.
Членот 16 да се усогласи со членот 76 од Законот за високото образование.
Во членот 17 да изостане точката 5 од причини што согласно член 92 став 3 од Законот за
високото образование, приватен, односно приватно-јавен универзитет наместо
универзитетски совет, може да има орган на основачот, со права и обврски утврдени со актот
за основање и статутот на универзитетот, во согласност со овој закон. Во членот 41 став 1 од
Статутот е уредено дека орган на Универзитетот е Одбор на директори, како орган на
основачот.
Во членот 18 ставот 1 да се усогласи со член 93 став 1 од Законот за високото образование.
Членот 19 да се дополни со одредби за бројот на членовите на сенатот, постапката за нивниот
избор, основите и постапката за нивно разрешување, како и свикувањето и водењето на
седниците на сенатот, на што упатува член 93 став 10 од Законот за високото образование.
Во членот 28 ставот 1 и 2 да се усогласи со ставот 1 и 2 на членот 97 од Законот за високото
образование.
Членот 30 да се усогласи со членот 97 од Законот за високото образование и притоа да се има
во предвид ставот 3 на членот 106 од Законот за високото образование според кој „Органот
на основачот не може да има права и обврски со кои се ограничува и повредува автономијата
на високообразовната установа или се ограничуваат правата и обврските на органите на
универзитетот утврдени со овој закон.“.
Членот 30 да се преработи и при тоа да се има во предвид ставот 3 на членот 106 од Законот
за високото образование според кој „Органот на основачот не може да има права и обврски
со кои се ограничува и повредува автономијата на високообразовната установа или се
ограничуваат правата и обврските на органите на универзитетот утврдени со овој закон.“.
Членот 32 да се усогласи и дополни согласно со членот 101 од Законот за високото
образование.
Членот 33 да изостане од причини што ваква титула-почесен ректор, не е уредена со Законот
за високото образование.
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Во членот 34 да изостанат зборовите „почесниот ректор (доколку има почесен ректор)“ од
причини што ваква титула-почесен ректор, не е уредена со Законот за високото образование.
Во членот 36 ставот 1 да се усогласи со член 97 став 16 од Законот за високото образование.
Членот 40 да се доработи во насока да се додадат одредби за организацијата и начинот на
работата на ректорската управа, на што упатува член 102 став 3 од Законот за високото
образование.
Членовите 41 и 42 да се преработат и при тоа да се има во предвид ставот 3 на членот 106 од
Законот за високото образование според кој „Органот на основачот не може да има права и
обврски со кои се ограничува и повредува автономијата на високообразовната установа или
се ограничуваат правата и обврските на органите на универзитетот утврдени со овој закон.“.
Членовите 43, 44 и 45 да изостанат од причини што согласно член 92 став 3 од Законот за
високото образование приватен, односно приватно-јавен универзитет наместо
универзитетски совет, може да има орган на основачот, со права и обврски утврдени со актот
за основање и статутот на универзитетот, во согласност со овој закон. Во членот 41 став 1 од
Статутот е уредено дека орган на Универзитетот е Одбор на директори, како орган на
основачот.
Членот 46 да се усогласи со членот 122 од Законот за високото образование, односно да се
разграничат составот и надлежностите на Деловниот совет и Одборот за доверба и соработка
со јавноста.
Во целиот текст на Статутот да изостанат зборовите „директор провост“.
Во членот 50 ставот 4 да се дополни со времетраењето на мандатот на претставниците на
студентите кои се избираат во наставно-научниот/наставничкиот совет (член 109 став 6 од
Законот за високото образование).
Во членот 52 за ставовите 5, 6 и 7 да се определи кој ги поканува на седница на наставнонаучниот/наставничкиот совет лицата кои не се членови на истиот.
Во членот 54 ставовите 1 и 2 да се усогласат со ставовите 1 и 2 на членот 114 од Законот за
високото образование.
Во членот 55 ставовите 3 и 5 да се усогласат со член 110 и член 112 од Законот за високото
образование во делот кој избира декан/директор.
Насловот пред членот 63 да гласи „СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“.
Во членот 63 ставот 2 да се усогласи со член 26 став 2 од Законот за високото образование.
Во членот 85 ставот 2 да изостане. Ставовите 3, 4 и 5 да се усогласат со член 94 точка 25 од
Законот за високото образование.
Членот 105 да изостане, од причини што ова не е предвидено во Законот за високото
образование.
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Членот 112 да се усогласи со член 186 од Законот за високото образование и да се дополни
со одредби за условите за користење на правата за користење на одобрено платено отсуство.
Членот 113 да се усогласи со членот 179 од Законот за високото образование и да се дополни
со одредби за условите, начинот и постапката под кои лицето може да врши високообразовна
дејност во друга единица на универзитет во звањето во кое е избрано на иста или сродна
наставно-научна, односно уметничка област, односно може да врши високообразовна дејност
во единица на друг универзитет, односно самостојна висока стручна школа.
Во членот 119 да изостанат зборовите „и американскиот систем за пренос и акумулација на
поени (ACTS - Credit HOUR - American Credit Transfer System) од причини што Законот за
високото образование дава можност само за реализација на Европскиот кредитен трансфер
систем (ЕКТС), согласно член 19 став 2 точка 3 од Законот за високото образование.
Членот 120 да се усогласи со забелешката на членот 119 од Статутот.
Членот 134 да се усогласи со членот 144 од Законот за високото образование.
Членот 138 да изостане од причини што Законот за високото образование не дава можност за
ваков вид на студирање.
Членот 141 да се усогласи со член 152 од Законот за високото образование.
Одредбите од членот 149 од Статутот ќе треба да се усогласат со одредбите од Законот за
класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/04, 113/07,
145/10, 80/12, 41/14, 21/18 и 83/18).
Членовите 154 и 155 да се усогласат и дополнат согласно членот 30 од Законот за високото
образование.
Членот 159 да изостане од причини што не е ниту преодна, ниту завршна одредба.
Членот 160 да се измени и да гласи: „Овој Статут влегува во сила по објавувањето во јавното
гласило на Универзитетот, а ќе се објави по добивање на согласност од основачот, по
претходно мислење од Владата на Република Македонија.“.
По членот 160 да се додаде нов член 161 со кој ќе се уреди дека со денот на влегувањето во
сила на овој статут престанува да важи Статут бр............... од ................................... .
Точка 64
Владата го разгледа Статутот на Европски Универзитет - Република Македонија-Скопје и
притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18), основен акт на високообразовната установа е Статутот. Во ставот (2)
на истиот член е утврдено дека со Статутот поблиску се уредуваат внатрешната организација,
начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и
одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност. Според
ставот (3) на овој член, на Статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна висока
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стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, а на приватната
високообразовна установа основачот, по претходно мислење на Владата на Република
Македонија.
Согласно член 94 точка 1 од Законот за високото образование, Универзитетскиот сенат, меѓу
другото, донесува Статут на Универзитетот и дава согласност на статутите на единиците во
неговиот состав.
По текстот на Статутот на Европски Универзитет-Република Македонија- Скопје, од аспект на
Законот за високото образование како и од формално правен аспект се укажува на следното:
Со Статутот на Универзитетот треба да се регулираат само оние прашања на кои што Законот
упатува да се регулираат со Статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од Статутот
истите треба во целост да бидат усогласени со Законот за високото образование, освен во
случаите кога Законот дава овластување за дополнително уредување на истата проблематика
со Статут на Универзитетот.
Во основот за донесување на Статутот треба да се наведе само член 94 точка 1 од Законот за
високото образование.
Одредбите од членовите 23, 24 и 25 од Статутот ќе треба да се усогласат со одредбите од
Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
9/04, 113/07, 145/10, 80/12, 41/14, 21/18 и 83/18).
Во членот 28 во ставот 1 да се дополни дека секој факултет има Статут, на што упатува член
21 став 3 точка 1 и член 94 точка 1 од Законот за високото образование. Исто така, во ставот
1 да изостанат зборовите „по претходна писмена согласност од Управниот одбор“ од причини
што е во спротивност со член 94 точка 1 од Законот за високото образование, кој упатува дека
универзитетскиот сенат дава согласност на статутите на единиците во неговиот состав.
Во членот 32 ставот 1 е во спротивност со член 97 став 2 од Законот за високото образование.
Членот 34 да се дополни со одредби за печат на единиците на Универзитетот, како и со
одредби за изгледот на знаците и другите обележја и начинот на нивното користење.
Членот 39 од Статутот да се усогласи со членот 81 од Законот за високото образование.
Во членот 49 во ставот 2 има погрешно повикување на член од Статутот.
Во членот 65 да изостане ставот 2 од причини што согласно член 92 став 3 од Законот за
високото образование приватен, односно приватно-јавен универзитет наместо
универзитетски совет, може да има орган на основачот, со права и обврски утврдени со актот
за основање и Статутот на Универзитетот, во согласност со овој закон. Во членот 65 во ставот
1 од Статутот е веќе уредено дека орган на Универзитетот е Управен одбор, како орган на
основачот.
Во набројаните надлежности на Управниот одбор во членот 65 да се има во предвид ставот 3
на членот 106 од Законот за високото образование според кој „Органот на основачот не може
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да има права и обврски со кои се ограничува и повредува автономијата на високообразовната
установа или се ограничуваат правата и обврските на органите на универзитетот утврдени со
овој закон.“.
Со оглед дека во членот 65 во ставот 1 од Статутот е уредено дека Управниот одбор е орган
на соосновачите, во членот 65 точката 1.2 треба да изостане, со оглед дека во Законот за
високото образование не се уредува ова тело-генерален директор на универзитет. Членот 65
да се преработи во насока точката 1. со потточката 1.1 да биде посебен член.
Во членот 66 во ставот 1 да изостанат зборовите „а по претходно одобрение на Управниот
одбор“, од причини што е спротивно на член 94 точка 29 од Законот за високото образование.
Во членот 70 ставовите 5 и 6 да се усогласат со членот 93 од Законот за високото образование.
Во членот 71 ставот 8 да изостане, а Статутот да се дополни со одредби за основите и
постапката за разрешување на членови на Сенатот, како и свикувањето и водењето на
седниците на Сенатот, на што упатува член 93 став 10 од Законот за високото образование.
Во членот 74 ставот 8 да изостане, а Статутот да се дополни со одредби за постапката за избор
на претседател на Сенатот, на што упатува член 96 став 8 од Законот за високото образование.
Во членот 79 ставот 2 да изостане од причини што истата одредба ја има во ставот 1. Ставот
14 да изостане, а членот да се дополни со одредби за постапката за избор на ректор, на што
упатува член 97 став 13 од Законот за високото образование.
Во членот 80 во ставот 1 втората реченица да изостане , а Статутот да се дополни со одредби
за постапката за избор на проректорите, на што упатува член 97 став 15 од Законот за високото
образование.
Во насловот пред членот 95 да изостанат зборовите „и високата стручна школа“ со оглед дека
во Статутот нема одредба за органите на висока стручна школа“.
Членот 96 од Статутот да се дополни со одредби за бројот на претставниците на студентите и
времето за кое се избираат во наставно-научниот совет на факултетот, на што упатува член
97 став 6 од Законот за високото образование.
Во членот 97 точката 21 да се пренумерира во точка 20.
Членот 98 ставовите 1 и 2 од Статутот да се усогласат со ставовите 1 и 2 на членот 114 од
Законот за високото образование.
Во членот 100 ставот 3 да изостане, а Статутот да се дополни со одредби за услови за избор
на декан, постапка за избор на декан, на што упатува член 115 став 1 и 3 од Законот за
високото образование. Во ставот 4 да се определи рокот за избор на декан, на што упатува
член 115 став 4 од Законот за високото образование. Во членот 100 точката 1.2 да се
формулира како нов член.
Членот 102 да се усогласи со член 114 став 3 од Законот за високото образование.
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Во член 103 во ставот 1 зборот „Правилникот“ да се замени со зборот „Статутот“ согласно
член 115 став 3 од Законот за високото образование. Членот да се дополни со одредби за
постапката за разрешување на продекан.
Членот 104 да се усогласи со членот 120 став 6 од Законот за високото образование.
Во член 170 во ставот 1 има погрешно повикување на член од Статутот и на член од Законот
за високото образование.
Во членот 171 во целиот текст зборот „евалуација“ да се замени со зборот „самоевалуација“
согласно член 55 од Законот за високото образование.
Насловот пред членот 108 да гласи „СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА“. Истата
забелешка се однесува и на членовите 105, 106 и 107 од Статутот.
Членот 108 да се усогласи со членот 125 став 1 од Законот за високото образование.
Членот 109 да изостане, од причини што регулира материја која не е регулирана во Законот
за високото образование и кој закон не упатува ова прашање да се регулира во Статут.
За членот 110 да се има во предвид ставот 3 на членот 106 од Законот за високото
образование според кој „Органот на основачот не може да има права и обврски со кои се
ограничува и повредува автономијата на високообразовната установа или се ограничуваат
правата и обврските на органите на универзитетот утврдени со овој закон.“.
Во членот 118 ставот 1 и 2 да се усогласат со член 149 став 7 од Законот за високото
образование.
Во членот 119 во ставот 1 да се допрецизира кој ја формира комисијата, составот и мандатот.
Статутот да се дополни со одредби за начинот на објавување на конкурсот за запишување на
студенти на што упатува член 149 став 6 од Законот за високото образование.
Насловот пред членот 135 да се уреди.
Во членот 170 во ставот 1 има погрешно повикување на член од статутот и на член од Законот
за високото образование.
Во членот 171 во целиот текст зборот „евалуација“ да се замени со зборот „самоевалуација“
согласно членот 55 од Законот за високото образование.
Насловот пред членот 176 да гласи „СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ .
Членот 184 да се измени во насока со истиот да се уреди составот на дисциплинската
комисија, начинот и постапката за утврдување на дисциплинската одговорност, мерките и
условите под кои дисциплинската мерка се изрекува и правото на заштита на студентот, на
што упатува член 30 став 5 од Законот за високото образование.
Членот 195 да се усогласи со членот 214 од Законот за високото образование.
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Членот 196 да се измени и да гласи „Овој статут влегува во сила по објавувањето во јавното
гласило на Универзитетот, а ќе се објави по добивање на согласност од основачот, по
претходно мислење од Владата на Република Македонија.“.
Точка 65
Владата ја разгледа Понудата од нотарката Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на
недвижен имот на сопствениците Спиркоски Горан и Ристески Милан од Прилеп од КП 857,
заведени на Имотен лист бр. 562 за КО Небрегово и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид
Мислењето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 66
Владата ја разгледа Понудата од нотарката Лидија Рибарева од Штип, за продажба на
сосопственички дел на недвижен имот со Имотен лист бр. 91294 за КО Штип 1 и Имотен лист
бр. 91106 за КО Штип 1 на КП 607/3 и не ја прифати Понудата имајќи го предвид Мислењето
на Министерството за транспорт и врски.
Точка 67
Владата ја разгледа Понудата од нотарката Ана Брашнарска од Скопје, за купопродажба на
недвижен имот во Скопје со Имотен Лист бр. 5447 за КО Ѓорче Петров - 2 - Мирче Ацев на КП
бр.5334 и не ја прифати Понудата имајќи го предвид Мислењето на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 68
Владата го разгледа Известувањето од извршителката Снежана Андреевска за извршување
врз недвижноста на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги
„Бентомак нова“ ДООЕЛ увоз - извоз с.Гиновци, доставено под И.бр.815/17 и по
Известувањето го усвои Мислењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.
Точка 69
Владата го разгледа Записникот од 9-та седница на Управувачкиот комитет за координација и
управување во системот за управување со кризи, одржана на 17.10.2018 година, со Предлогодлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на
кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата
на Република Македонија и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Го усвои Записникот од 9-та седница на Управувачкиот комитет за координација и
управување во системот за управување со кризи, одржана на 17.10.2018 година.
2. Ја утврди Предлог-одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување
на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на
мигранти низ територијата на Република Македонија (со која се предлага на Собранието на
Република Македонија да одобри продолжување на рокот за постоење на кризна состојба до
30 јуни 2019 година) и заклучи да ја достави до Собранието на Република Македонија.
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За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Оливер
Спасовски, заменик на претседателот на Владата и министер за внатрешни работи, м-р
Радмила Шекеринска, заменичка на претседателот на Владата и министерка за одбрана, м-р
Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, м-р Никола Димитров, министер за
надворешни работи, Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика и д-р Венко
Филипче, министер за здравство, а за повереник, м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за
управување со кризи.
Точка 70
1. Владата го именува Ернад Фејзула за заменик на директорот на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Точка 71
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 15.10.2018 година до
21.10.2018 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. Владата во врска со Заклучокот од Шеесет и осмата седница на Владата на Република
Македонија, одржана на 15.5.2018 година, Точка 26, усвоен по Информацијата за Барањето
на Комитетот за заштита на правата и сродните здруженија на граѓани кои се залагаат за
преиспитување на политички мотивираните случаи, заклучи:
- се определува претставникот на Владата на Република Македонија за координатор на
формираната Работна група за следење на постапувањето по барањата, претставките и
предлозите до органите на државната управа преку проверка и прибирање факти и докази.
3. По повод укажувањето на Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата и
министер за внатрешни работи, во врска со почнување со работа на Оперативно техничката
агенција, Владата ги донесе следниве заклучоци:
1) Се задолжува Министерството за внатрешни работи да склучи договор со овластена фирма
која треба да ги пренесе медијациските уреди и целата опрема за потребите на Оперативно
техничката агенција од Министерството за внатрешни работи.
2) Се задолжува Министерството за финансии во Предлогот за изменување и дополнување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година да обезбеди дополнителни финансиски
средства на Министерството за внатрешни работи за реализирање на оваа услуга.
4. Владата заклучи да престанат да важат заклучоците под реден број 1 и 2, усвоени по точка
68 од Шеесет и третата седница на Владата, одржана на 10.4.2018 година, во однос на
проектот за „Набавка, инсталирање и имплементација на нов АТМ систем вклучувајќи и
техничко оперативна сала за истиот“.
5. На предлог на министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски, а во врска со Заклучокот
усвоен на 95-та седница на Владата на Република Македонија, одржана на 19.10.2018 година,
по точка 8, Информација за пренамена на средства од Програмата за енергетска ефикасност
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и обновливи енергии за финансирање на проекти од областа на наводнувањето, Владата
заклучи истиот да се измени и да гласи:
„Се задолжува Министерството за финансии да ја започне постапката за пренамена на
средства во вид на заем во износ од 20 милиони евра од Програмата за енергетска ефикасност
и обновливи енергии, III фаза, за Проектот за фазно проширување на двата системи Лисиче
и Младост и Програмата за наводнување на Јужната долина на реката Вардар фаза 3, а за
останатите средства од околу 18 милиони евра потребни за затворање на финансиската
конструкција на проектите да се побара развоен заем од Владата на СР Германија и КфВ
банката.“
Точка 72
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот на активностите за воспоставување на
функционален Регистaр на цени и закупнини, како материјал за информирање.
Точка 73
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
„Премер на инфраструктури во државна и општинска сопственост“, како материјал за
информирање.
Точка 74
Владата ја разгледа Информацијата за статусот на реализација на активностите за
воспоставување на Регистар на градежно земјиште, како материјал за информирање.
Точка 75
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
„Дигитализација на катастарските планови“, како материјал за информирање .
Точка 76
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот на активностите за реализација на Проектот
- Ортофото снимање и ласерско скенирање на целата територија на Република Македонија,
како материјал за информирање.
Точка 77
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
- Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП) - втора фаза-, како материјал за
информирање.
Точка 78
Владата ја разгледа Информацијата за статусот на реализација на активностите за
воспоставување на Графички регистар за улици и куќни броеви, како материјал за
информирање.
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Точка 79
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
- Ажурирање на катастарските парцели, втора фаза, како материјал за информирање.
Точка 80
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
- Поврзување на националниот геопортал на просторни податоци на Агенцијата за катастар на
недвижности со порталите од регионот, како материјал за информирање.
Точка 81
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот
- Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот, како материјал за информирање.
Точка 82
Владата ја разгледа Информацијата за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги
зафатија општините: Гевгелија, Демир Хисар, Долнени, Кичево, Новаци, Охрид, Прилеп,
Ранковце, Штип и Струмица, како материјал за информирање.
Точка 83
Владата ја разгледа Информацијата за претставувањето на меѓународните саеми за книга на
Министерството за култура, како материјал за информирање.
Точка 84
Владата го разгледа текст на Предлог-законот за финансиска поддршка на единиците на
локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за
финансирање на доспеани, а неплатени обврски и го утврди како Предлог-закон за
финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и единки корисници основани од
единиците на локална самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски, по
скратена постапка со следниве заклучоци:
1. Членот 12 да се измени и да гласи „ Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени
обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно
откажување од каматата и намалување на главницата на побарувањето за 15%“.
2. Текстот на Предлог-законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа
и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за финансирање на
доспеани, а неплатени обврски да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
3. Пречистениот текст на Предлог-законот да се достави до Собранието, согласно член 170
од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени
д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници м-р Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии и Маја Аргировска, раководителка на сектор во Министерството за финансии.
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Точка 85
Владата го разгледа Предлог-законот за дополнување на Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа, го утврди како закон кој се носи во скратена постапка и
со следниве заклучоци:
1. Министерството за финансии да изврши усогласување на текстот на Предлог-законот со
Секретаријатот за законодавство.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за дополнување на Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа согласно член 170 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави во Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии и Маја Аргировска, раководителка на сектор во Министерството за финансии.
Точка 86
Владата ја разгледа Информацијата за иницијативата за потпишување на Меморандум за
соработка за воспоставување на Меѓународен институт за обновливи технологии во
Југоисточна Европа, со текст на Меморандум и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати текстот на Меморандумот за соработка за воспоставување на Меѓународен
институт за обновливи технологии во Југоисточна Европа.
2. Се овластува д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, да
го потпише Меморандумот за соработка за воспоставување на Меѓународен институт за
обновливи технологии во Југоисточна Европа.
Точка 87
Владата ја разгледа Информацијата за преземените активности во врска со реализацијата на
активностите од Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно
националните акциски планови (за периодот јануари-април 2018 година), како материјал за
информирање.
Точка 88
Владата ја разгледа Информацијата за преземените активности во врска со реализацијата на
активностите од Стратегијата за Роми во Република Македонија 2014-2020, односно
националните акциски планови, за периодот мај-јули 2018 година, како материјал за
информирање.
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Точка 89
Владата условно ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Општина Куманово, доколку Агенцијата за катастар на недвижности достави мислење со кое
ќе ги потврди катастарските податоци во истата.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:55 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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