ЗАПИСНИК
од Сто и шестата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 4.12.2018 година

Скопје, декември 2018 година

ЗАПИСНИК
од Сто и шестата седница седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 4.12.2018 година
Седницата започна во 12:25 часот.
На седницата претседаваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев и заменикот на претседателот на
Владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и
политички систем, Хазби Лика, членовите на Владата на Република Македонија, д-р Драган
Тевдовски, министер за финансии, Љупчо Николовски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче, министер за здравство, Мила Царовска,
министерка за труд и социјална политика, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа,
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, м-р Горан
Сугарески, министер за транспорт и врски, Роберт Поповски, министер без ресор,
задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер без
ресор, задолжен за дијаспора, д-р Аднан Ќахил, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, Аксел Ахмедовски, министер без ресор, задолжен за имплементација на
Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република
Македонија, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции,
генералниот секретар на Владата на Република Македонија, како и д-р Драги Рашковски и
заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа и Беким Максути, заменик на
министерот за одбрана, Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда, м-р Андреј
Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи и д-р Петар Атанасов, заменик
на министерот за образование и наука.
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 претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев,
заменичката на претседателот на Владата на Република Македонија и министерка за
одбрана, м-р Радмила Шекеринска, членовите на Владата на Република Македонија, д-р
Рената Дескоска, министерка за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни
работи, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, д-р Арбер Адеми, министер за
образование и наука, Асаф Адеми, министер за култура, Садула Дураки, министер за
животна средина и просторно планирање, 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.
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Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од 103-та
седница на Владата на Република
Македонија, одржана на 14.11.2018 година
А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
a) Гости
1. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ХС „Злетовица“
Пробиштип со Предлог-одлука за давање согласност
2. Годишна сметка, финансиски извештаи, консолидирани финансиски извештаи
ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето за периодот од
1.1.2017 до 31.12.2017 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа
„Државна лотарија на Македонија“, со Извештај на независниот ревизор со дополнувањето
и Предлог-одлуки
3. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички
истражувања за периодот 2018-2022 година
4. Информација со список на станари кои живеат во становите на Друштвото и податоци за
неплатени давачки, со табеларни прикази
5. Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени
предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верски заедници и религиозни
групи (разна стока)
6. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на
Министерство за внатрешни работи
7. Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Општина Крива
Паланка
8. Предлог-одлука за пренесување право на сопственост на недвижни ствари сопственост
на Република Македонија на Општина Кавадарци
б) Економски систем и тековна економска политика
9. Предлог-програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2018 година
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10. Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2018 година
11. 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
12. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на
туристичко-рекреативен центар КО Дабница, Општина Прилеп, со Предлог-одлука
13. Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.
4 „Соколарци“ со кое управува концесионерот Здружение на ловци „Горица“ од
с.Чешиново, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорот и Предлог-одлука
за присилна концесија на дивечот во ловиштето
14. Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштата бр.
1 „Базерник“, бр.2 „Лесково“, бр.3 „Журче“ и бр.4 „Прибилци“ со кои управува
концесионерот Здружение на ловци „Долина на мечките“ од Демир Хисар, со Предлогодлука за еднострано раскинување на договорите и Предлог-одлука за присилна концесија
на дивечот во ловиштата
15. Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштата бр.
2 „Симница“, бр.3 „Јеловце“, и бр.6 „Балин Дол“ со кои управува концесионерот ДПТУ
„АС-Комерц Владимир“ ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, со Предлог-одлука за
еднострано раскинување на договорите и Предлог-одлука за присилна концесија на
дивечот во ловиштата
16. Информација во врска со донесување на Стратегијата за развој на женското
претприемништво во Република Македонија, 2019 - 2023, со Предлог-стратегија и Акциски
план
17. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект
за сместување од Хотел Монтана - Крушево со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
18. Информација во врска со статусот на реализација на договорите за концесија за вода
за изградба на мали хидроелектрични централи за концесионерот ХЕЦ 277 ДОО Скопје за
локацијата бр.277 Воденешница, концесионерот ПЦЦ НЕВ за локацијата бр.123 Крива Река
и концесионерот Елте инженеринг ДОО Скопје за МХЕЦ 235 Коњарка, со Записник од
состанокот на Комисијата за вршење на постојан и редовен надзор над начинот на вршење
на концесиската дејност
19. Информација со Предог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Брвеница
20. Информација со Предог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Боговиње
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21. Информација со Предог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Врапчиште
22. Информација за спроведување на мерките за реформи на поврзаноста т.н. меки мерки
усвоени на Самитите на Западен Балкан 6 одржани во Виена на 27 август 2015 година и во
Париз во јули 2016 година
23. Информација за 157-та седница на Одборот на директори на Претпријатието за
Нафотовод Солун-Скопје - Вардакс АД, закажана за 4.12.2018 година
24. Тримесечен извештај за работа на комисијата за следење на постапките во врска со
процесот за денационализација за период од август до ноември 2018 година
в) Политички систем
25. Предлог-закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
26. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судовите
27. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на
Република Македонија
28. Предлог-закон за извршување на санкциите
29. Предлог-закон за прекршоци
30. Информација за правосилност на одлука и две пресуди на Европскиот суд за човекови
права во предметите Зекиров против Република Македонија (А.бр.16460/17), Љатифи
против Република Македонија (А.бр.19017/16), Еуромак Метал ДОО против Република
Македонија (А.бр.68039/14)
31. Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2018/1084 на Советот од 30 јули 2018 година за ажурирање на списокот на лица, групи и
субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за
примена на специфични мерки за борба против тероризмот, со Предлог-одлука
32. Информација во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на
градоначалникот на Општината Ново Село и иницирање на постапка за распишување на
избори за градоначалник на Општина Ново Село, со Предлог-одлука
33. Информација во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на
градоначалникот на Општина Дебар и иницирање на постапка за распишување на избори
за градоначалник на Општина Дебар, со Предлог-одлука
34. Информација за постапување по обраќањата на Народниот правобранител упатени до
Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други организации што
имаат јавни овластувања, во јули, август и септември 2018 година
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г) Човечки ресурси и одржлив развој
35. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување
36. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување
37. Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените
можности за самостојно домување на истите
38. Информација за потпишување на меморандум за соработка за обезбедување ефикасна
и координирана соработка во спроведувањето на заедничка медиумска кампања за
промовирање на стручнитe занимања и можностите за стручно образование во Македонија
во периодот 2018-2021 година
39. Информација со Акциски план на Република Македонија за превенција и контрола на
незаразни болести до 2025 година
Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
40. Предлог-одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2019 година
41. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Прилеп
42. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Економскиот факултет Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола
43. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Град Скопје (44-10140/1)
44. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Град Скопје (44-10141/1)
45. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Крушево
46. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св.Кирил
и Методиј“ Скопје
47. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Државниот универзитет во Тетово
48. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ -Скопје
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49. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Охрид
50. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Велес
51. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип
52. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола
53. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
54. Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Струмица
55. Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална
суровина - андезит и гнајс на Друштво за производство, трговија и услуги „Бучим“ ДОО
Радовиш на локалитетот „Бучим“, Општина Радовиш
б) Политички систем
56. Барање на Бахтије Мачани за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
57. Барање на Хамиде Мачани за прием во државјанство на Република Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
в) Човечки ресурси и одржлив развој
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
58. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, по
скратена постапка
59. Барање за давање на автентично толкување на член 8, став 7 и 9 од Законот за даноците
на имот, поднесено од градоначалникот на Општина Кочани
60. Барање за давање на автентично толкување на член 134 став 3 од Законот за стечај,
поднесено од градоначалникот на Општина Куманово
61. Барање за давање на автентично толкување на член 5-б став 2 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, поднесено од градоначалникот на Општина
Велес
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62. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017
година
63. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република
Македонија во 2017 година
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
64. Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд на
Република Македонија под У.бр.112/2018 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на членот 23 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 и 148/2015)
65. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2018 донесено на
седницата одржана на 17 октомври 2018 година за поведување на постапка за оценување
на уставноста на член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва
66. Понуда 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 ИЛ
562 за КО Небрегово
67. Понуда од нотарот Фатмир Ајрули од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.275 за КО Радишани на КП бр2784 викано место/улица „Радишани, ул. Скоевска
бр. 31Б“
68. Понуда од нотарот Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.98 за КО Центар 1 на КП бр.5954
69. Понуда од нотарот Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.36989 за КО Ѓорче Петров 3-Дексион на КП бр.10152 викано место/улица
Одбранбен насип
70. Известување од извршителката Снежана Андреевска од Скопје, за заклучок за усна
јавна продажба под И бр.790/17
д) Други предлози
71. Кадровски прашања
72. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
73. Годишен извештај за работата на Државното правобранителство на Република
Македонија за 2017 година
74. Информација во однос на Нацрт планот за унапредување на велосипедскиот сообраќај
2018-2021
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75. Информација со Предлог-мерки по Информацијата со Анализа на рангот на Република
Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување“
76. Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за октомври 2018
година
77. Информација за склучен Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република
Македонија претставувана од Министерствоto за образование и наука и Швајцарија
претставувана од Швајцарската Агенција за развој и соработка преку Амбасадата на
Швајцарија во Република Mакедонија за реализација на проектот Образование за
вработување во Македонија (Е4Е@mk) Фаза I
Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
78. Заклучоци на Собранието на Република Македонија, донесени на Шеесет и четвртата
седница, одржана на 3.12.2018 година, по повод утврдувањето на Нацртот на амандманите
XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија
79. Предлог-закон за изменување на Законот за платниот промет, по скратена постапка
80. Предлог-закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви, по
скратена постапка
81. Предлог-закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договор за заем,
наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци - втора фаза“, кој ќе се
склучи меѓу Кредитната банка за обнова - КфВ и АД ЕЛЕМ, по скратена постапка
82. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
83. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за издавање на државна гаранција на
обврските на ЕЛЕМ АД Скопје кои произлегуваат од договорот за долгорочен кредит за
„Проектот за модернизација на ТЕЦ - Битола“ од Стопанска банка АД - Скопје
84. Информација за потребата од издавање на овластување за потпишување на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на СР Германија за финансиска соработка
2018 година (Програма енергетска ефикасност и обновливи енергии фаза IV компонента
ветерен парк Богданци - втора фаза)
85. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2018 година
86. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2018 година
87. Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста
во ученичкиот стандард за 2018 година
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88. Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста
во студенскиот стандард за 2018 година
89. Предлог-програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за
2018 година
90. Информација за состојбата во ЈНУ Институт за филм - Филмска академија во Охрид
91. Предлог-програма за изменување на Програмата „Здравје за сите“ за 2018 година
92. Информација за набавка на лабораториски тестови за потребите на јавните здравствени
установи во Република Македонија
93. Информација за потребата од склучување на Договор за меѓусебна соработка помеѓу
Министерство за здравство и Град Скопје, за подобрување на сообраќајната
инфраструктура во комплексот клиники во Клинички центар “Мајка Тереза“ Скопје, кои се
наоѓаат на територијата на Град Скопје, со Предлог-одлука
94. Информација за исполнетост на условите на Друштвото за трговија, производство и
услуги Хеалтх енд медикал солутионс ДОО увоз-извоз Гевгелија за вршење на дејност
одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
95. Информација за распишување на Јавен повик 01/18 за прибирање на понуди за давање
во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со
Предлог-решение
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 103-та седница на Владата на Република
Македонија, одржана на 14.11.2018 година
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата по Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ХС
„Злетовица“ Пробиштип, со Предлог-одлука го донесе новиот текст на Одлуката за давање
согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за
извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип.
Точка 2
Владата по Годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираните финансиски
извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето за периодот
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од 1.1.2017 до 31.12.2017 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа
„Државна лотарија на Македонија“, со Извештај на независниот ревизор со дополнувањето
и Предлог-одлуки заклучи:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за одобрување на Годишната сметка на
Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“
за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, во предложениот текст.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за
работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија
на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, во предложениот текст.
3. Го донесе новиот текст на Одлуката за одобрување на консолидираните финансиски
извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на
Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, во предложениот текст.
4. Го донесе новиот текст на Одлуката за одобрување на финансиските извештаи на
Акционерското друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“
за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, во предложениот текст.
5. Го донесе најновиот текст на Одлуката за распоредување на добивката остварена во
2017 година по Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за
приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“, во предложениот текст.
Точка 3
Владата ја донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за статистички
истражувања за периодот 2018-2022 година, во предложениот текст.
Точка 4
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата со список на станари кои живеат во
становите на Друштвото и податоци за неплатени давачки, со табеларни прикази и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжува Комсијата за станбени прашања при Владата на Република Македонија при
подготвување на решенијата за доделување на стан под закуп да го наведе и социјалниот
статус на лицето на кое се доделува станот под закуп.
2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика во соработка со
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката - Скопје, во рок од десет работни дена да формираат
мобилни инспекции кои ќе вршат теренска контрола на корисниците на станови под закуп
и за спорведената контрола да ја информираат Владата најдоцна до крајот на февруари
2019 година.
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Точка 5
Владата ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на
одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верски заедници и
религиозни групи (разна стока), во предложениот текст.
Точка 6
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на времено
користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи, во предложениот
текст.
Точка 7
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок на користење на недвижни ствари
на Општина Крива Паланка, во предложениот текст.
Точка 8
Владата ја донесе Одлуката за пренесување право на сопственост на недвижни ствари
сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци (нов текст-усогласен со
Секретаријатот за законодавство), во предложениот текст.
Точка 9
Владата го донесе новиот текст на Програмата за дополнување на Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 10
Владата го донесе новиот текст на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 11
Владата го разгледа најновиот 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 Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот
текст.
Точка 12
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон
населено место за изградба на туристичко-рекреативен центар КО Дабница, Општина
Прилеп, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на
Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
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земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на
туристичко-рекреативен центар КО Дабница, Општина Прилеп, во предложениот текст.
Точка 13
Владата на барање на предлагачот го одложи за некоја од наредните седници
разгледувањето на Информацијата за спроведување на договорот за концесија на дивечот
во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ со кое управува концесионерот Здружение на ловци
„Горица“ од с.Чешиново, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорот и
Предлог-одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето.
Точка 14
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за
спроведување на Договорот за концесија на дивечот во ловиштата бр. 1 „Базерник“, бр.2
„Лесково“, бр.3 „Журче“ и бр.4 „Прибилци“ со кои управува концесионерот Здружение на
ловци „Долина на мечките“ од Демир Хисар, со Предлог-одлуки за некоја од наредните
седници на Владата.
Точка 15
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за
спроведување на Договорот за концесија на дивечот во ловиштата бр.2 „Симница“, бр.3
„Јеловце“ и бр.6 „Балин Дол“ со кои управува концесионерот ДПТУ „АС-Комерц“ Владимир
ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, со Предлог-одлуки за еднострано раскинување на
договорите и Предлог-одлуки за присилна концесија на дивечот во ловиштата, за некоја од
наредните седници на Владата.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со донесување на
Стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Македонија, 2019 - 2023,
со Предлогстратегија и Акциски план и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Ја усвои Стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Македонија,
2019 - 2023, како оперативен стратешки документ.
2. Го прифати Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за развој на женско
претприемништво во Република Македонија, 2019 - 2023.
3. Се задолжува Министерството за економија еднаш годишно да ја информира Владата за
текот на реализација на Стратегијата за развој на женско претприемништво во Република
Македонија, 2019 - 2023.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел Монтана, Крушево, 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 „Монтана“ -
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Крушево, со седиште на ул. „Питу Гули“ бб, Крушево - хотел од втора категорија со четири
(4) ѕвезди), во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со статусот на реализација на договорите за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за концесионерот ХЕЦ
277 ДОО Скопје за локацијата бр.277 Воденешница, концесионерот ПЦЦ „НЕВ“ за
локацијата бр.123 Крива Река и концесионерот „Елте инженеринг“ ДОО Скопје за МХЕЦ 235
Коњарка, со Записник од состанокот на Комисијата за вршење на постојан и редовен надзор
над начинот на вршење на концесиската дејност и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за економија писмено да го извести концесионерот ПЦЦ
„НЕВ“ за локацијата бр.123 Крива Река дека разумниот рок за почеток со комерцијална
работа му се продолжува до 20.1.2020 година, во кој е должен да ги исправи пропустите
во однесувањето и да отпочне со комерцијална работа.
Соодветно на овој предлог концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за изведба најмалку до 20.2.2020 година, со потпишување на Анекс на договор.
2. Се овластува м-р Крешник Бектеши, министер за економија во име на Владата на
Република Македонија, како концедент, да го потпише Анексот на договорот за концесија
со кој се одобрува продолжување на рокот за започнување со комерцијална работа како
што е наведено во првиот заклучок.
3. Се задолжува Министерството за економија со допис да побара од концесионерот „Елте
инженеринг“ ДОО Скопје да го доплати концесискиот надоместок за 2017 година во износ
од 117.813,00 денари.
Истовремено, во врска со Предлог-заклучокот број два кој гласи: „Се задолжува
Министерството за економија писмено да го извести концесионерот ХЕЦ „277“ ДОО Скопје
за локацијата бр.277 Воденешница дека разумниот рок за почеток со комерцијална работа
му се продолжува до 2.12.2018 година, во кој е должен да ги исправи пропустите во
однесувањето и да отпочне со комерцијална работа.
Соодветно на овој предлог концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за изведба најмалку до 2.1.2019 година.“, Владата заклучи Комисијата за
вршење на постојан и редовен надзор над начинот на вршење на концесиската дејност да
достави нов записник со нови рокови и истиот повторно да се предложи за разгледување.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата со Предог-одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина
Брвеница, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за вршење на
работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за
Општина Брвеница, во предложениот текст.
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Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина
Боговиње, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина
Боговиње (нов текст), во предложениот текст.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина
Врапчиште, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на
Република Македонија за Општина Врапчиште, во предложениот текст.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на мерките за реформи на
поврзаноста т.н. меки мерки усвоени на самитите на Западен Балкан 6 одржани во Виена
на 27 август 2015 година, во Париз на 4 јули 2016 година и во Трст на 12 јули 2017 година,
со прилози (најнов текст) и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за внатрешни работи - Биро за јавна безбедност - сектор
за гранични работи и миграции, во рок од десет дена по усвојувањето на оваа информација,
да подготви и до Министерството за транспорт и врски да достави акциски план со
динамика за реализација на активностите предвидени за потпишување на Протоколот за
извршување на активностите на заедничка гранична контрола во железничкиот превоз
Хани Елези (Република Косово) и Волково (Република Македонија).
2. Се задолжува Министерството за финансии - Царинска управа, во рок од десет дена по
добивањето на одговор од Царината на Република Косово за доставениот Нацрт- текст на
договорот меѓу царинските органи, да достави до Министерството за транспорт и врски,
акциски план со динамика за реализација на активностите предвидени за потпишување на
договорот меѓу царинските органи за спроведување на Договорот меѓу Владата на
Република Македонија и Владата на Република Косово за граничното олеснување на
железничкиот транспорт.
3. Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство, во рок од десет дена по
усвојувањето на оваа информација, да подготви и до Министерството за транспорт и врски
да достави акциски план со динамика за реализација на активностите предвидени за
потпишување на имплементациониот договор помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство
на Република Македонија и соодветната надлежна институција од Владата на Република
Косово за спроведување на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на
Република Косово за граничното олеснување на железничкиот транспорт.
4. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен
инспекторат за земјоделство, во рок од десет дена по усвојувањето на оваа информација,
да подготви и до Министерството за транспорт и врски да достави акциски план со
динамика за реализација на активностите предвидени за потпишување на
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имплементациониот договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство и соодветно надлежната
институција од Владата на Република Косово за спроведување на Договорот меѓу Владата
на Република Македонија и Владата на Република Косово за граничното олеснување на
железничкиот транспорт.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата за 157-та седница на Одборот на директори на
друштвото „Претпријатие на нафтоводот Солун - Скопје - Вардакс АД“, закажана за
4.12.2018 година и ја усвои со следниве заклучоци:
Се задолжува претставникот на Република Македонија во Одборот на директори на
друштвото „Претпријатие на нафтоводот Солун - Скопје - Вардакс АД“, Бобе Цецев, да се
изјасни и да гласа по точките од Дневниот ред на 157-та седница на Одборот на директори
на друштвото „Претпријатие на нафтоводот Солун - Скопје - Вардакс АД“, закажана за
4.12.2018 година, на следниов начин:
•
по однос на точката под реден број 2, да гласа „ЗА“, за изборот на нов член на
Одборот на директори како замена на член кој поднесе оставка, ресоставување на Одборот
на директори и давање на овластувања.
•
по однос на точката под реден број 3, да гласа „ПРОТИВ“, за Договорот на ВАРДАКС
со изведувач за функционирање, одржување и надзор на цевководот.
•
по однос на точката под реден број 4, да гласа „ЗА“, за одобрување на банкарски
трансфер со вкупен износ од 20.000 евра кон банкарската сметка на подружницата на
Друштвото (VARDAX BRANCH OFFICE) во Скопје.
•
по однос на точката под реден број 5, да гласа „ПРОТИВ“, за потпишување на
договори за осигурување.
•
по однос на точката под реден број 6, да гласа „ЗА“ за информирање за напредокот
на проектите за студија/изградба на транспортни и енергетски инфраструктури во
Република Македонија (парк со ветерници во регионот на Дрен, студија Dass Engineering,
барање од страна на Uni-Agro, изградба на инсталации за одгледување на медицински
канабис од страна на BP Products Dooel, вкрстување на цевководот со нов автопат во
регионот на Миладиновци, нов национален пат Градско - Дреново).
Точка 24
Владата го одложи од разгледување Тримесечниот извештај за работата на Комисијата за
следење на постапките во врска со процесот за денационализација за период од август
2018 година до ноември 2018 година за наредната седница на Владата, поради потребата
од дополнителни усогласувања на Извештајот помеѓу предлагачот и Министерството за
финансии.
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Точка 25
Владата не расправаше по Предлог-законот за изменување и дополнување на Кривичниот
законик.
Точка 26
Владата не расправаше по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите.
Точка 27
Владата не расправаше по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
Судскиот совет на Република Македонија.
Точка 28
Владата не расправаше по Предлог-законот за извршување на санкциите.
Точка 29
Владата не расправаше по Предлог-законот за прекршоците.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на Одлука и две пресуди на
Европскиот суд за човекови права во предметите Зекиров против Република Македонија
(А.бр.16460/17), Љатифи против Република Македонија (А.бр.19017/16), „Еуромак метал“
ДОО против Република Македонија (А.бр.68039/14), ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија во вкупен износ од
12.000 евра во денарска противвредност кои треба да бидат исплатени по Одлуката на ЕСЧП
во случајот Зекиров против Република Македонија (А.бр.16460/17), Љатифи против
Република Македонија (А.бр.19017/16) и „Еуромак метал“ ДОО против Република
Македонија (А.бр.68039/14) најдоцна до 4, односно 8 јануари 2019 година.
Точка 31
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за воведување на рестриктивни мерки
согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1084 на Советот од 30 јули 2018 година за ажурирање на
списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став
2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за
укинување на Одлуката (ЗНБП) 20018/475, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја
донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2018/1084 на Советот од 30 јули 2018 година за ажурирање на списокот на лица, групи и
субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за
примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката
(ЗНБП)2018/475, во предложениот текст.
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Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата во врска со oдлуката за престанок на мандатот по сила
на закон на градоначалникот на Oпштината Ново Село и иницирање на постапка за
распишување на избори за градоначалник на Oпштина Ново Село, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за престанок на мандатот по
сила на закон на градоначалникот на Општина Ново Село, во предложениот текст.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила
на закон на градоначалникот на Општина Дебар и иницирање на постапка за распишување
на избори за градоначалник на Општина Дебар, со Предлог-одлука, ја усвои Информација
и го донесе новиот текст на Одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на
градоначалникот на Општина Дебар, во предложениот текст.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за постапување по обраќањата и препораките на
Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на
државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот
јули - септември 2018 година и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда Управа за извршување на санкции и Управа за водење на матични книги Министерството
за финансии, Управата за јавни приходи, Министерството за здравство - Државен
санитарен и здравствен инспекторат, Министерството за образование и наука,
Министерствотото за труд и социјална политика -Центри за социјална работа и
Министерството за транспорт и врски, а се укажува на Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
Агенцијата за катастар на недвижности и ЈРП Македонска радио телевизија во рок од пет
дена да постапат по барањата, укажувањата и препораките упатени до нив од Народниот
правобранител во текот на јули, август и септември 2018 година, по кои сè уште не
постапиле и за тоа во рок од пет дена да ги известат Народниот правобранител и
Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.
2. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои
немаат статус на органи на државната управа, да праќаат известување до Народниот
правобранител и до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, кога
ќе биде целосно завршено постапувањето по барањата и препораките на Народниот
правобранител.
3. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои
немаат статус на органи на државната управа, извештаите, односно табеларните прегледи
за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител за октомври и
ноември 2018 година, во рок од пет дена, а за декември 2018 година до 9 јануари 2019
година, да ги достават до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија
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заедно со копија од одговорот на секоја претставка, доставен до подносителот на
претставката и до Народниот правобранител.
Точка 35
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогзаконот за изменување и дополнување на
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, го утврди и заклучи согласно член 137
од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Мила
Царовска, министерка за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државна
секретарка во Министерството за труд и социјална политика и Ирена Ристеска,
раководителка на сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Точка 36
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (најнов текст), го утврди и
заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се
достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Мила
Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државна
секретарка во Министерството за труд и социјална политика и Ирена Ристеска,
раководителка на сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Точка 37
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за реализираните активности за
времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување на истите и ја
усвои со следните заклучоци:
1. Се укажува на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка со ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, активно да се вклучи во
активностите за поддршка и вклучување на корисниците во соодветни активни мерки за
вработување и изготвување на индивидуални планови за вработување, најдоцна до март
2019 година.
2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да достави информација за
реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за
самостојно домување на истите, во октомври 2019 година.
Точка 38
Владата го разгледа и усвои новиот текст на Информацијата за потпишување на
меморандум за соработка за обезбедување ефикасна и координирана соработка во
спроведувањето на заедничка медиумска кампања за промовирање на стручнитe занимања
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и можностите за стручно образование во Македонија во периодот 2018-2021 година, со
Меморандум за соработка.
Точка 39
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потребата за усвојување на Акциски
план на Република Македонија за превенција и контрола на незаразни болести до 2025
година, како материјал за информирање.
По овој повод, Владата заклучи:
- Со цел да се даде поголема тежина на процесот на превенција од незаразни заболувања
- кои се причина за зголемената стапка на смртност на населението во Република
Македонија, се задолжува Министерството за здравство, да организира нова
координативна работна средба/состанок со сите засегнати институции, со цел подготовка
на нов детален документ (во форма на национална стратегија, план или платформа), кој
би бил темел и насока за идните политики на Владата, во делот на превенција и контрола
на незаразните болести во Република Македонија и истиот да се достави до Владата, за кој
детално на седници на Владата би се реферирал статусот на реализација на предвидените
активности.
Точка 40
Владата ја донесе Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2019
година, во предложениот текст.
Точка 41
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Општина Прилеп, во предложениот текст.
Точка 42
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Економскиот факултет - Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
Битола, во предложениот текст.
Точка 43
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Град Скопје, во предложениот текст.
Точка 44
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Град Скопје, во предложениот текст.
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Точка 45
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Крушево, во предложениот текст.
Точка 46
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Институтот за социолошки и политички правни истражувања при Универзитетот
„Св.Кирил и Методија“ Скопје, во предложениот текст.
Точка 47
Владата ја донесе Oдлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Државниот универзитет во Тетово (нов текст), во предложениот текст.
Точка 48
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, во
предложениот текст.
Точка 49
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Охрид, во предложениот текст.
Точка 50
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Општина Велес, во предложениот текст.
Точка 51
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев” Штип, во предложениот текст.
Точка 52
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола, во предложениот текст.
Точка 53
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“
- Скопје, во предложениот текст.
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Точка 54
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Струмица, во предложениот текст.
Точка 55
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација
на друг вид минерална суровина - андезит и гнајс на Друштво за производство, трговија и
услуги Бучим ДОО Радовиш на локалитетот „Бучим“, Општина Радовиш, во предложениот
текст.
Точка 56
Владата го разгледа Барањето на Бахтије Мачани, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и
имајќи го предвид мислењето на Министерството за надворешни работи (Сектор за
следење на националните приоритети) утврди негативно мислење по Барањето.
Точка 57
Владата го разгледа Барањето на Хамиде Мачани, за прием во државјанство на Република
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и
имајќи го предвид мислењето на Министерството за надворешни работи (Сектор за
следење на националните приоритети) утврди негативно мислење по Барањето.
Точка 58
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
Царинската управа, по скратена постапка, предложен од група пратеници и притоа го
утврди следното мислење:
Во рамки на Министерството за финансии во тек е подготовка на нов Предлог-закон за
изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, следствено на што
предложените измени и дополнувања во член 1 и член 3 од предложениот текст ќе бидат
разгледани во склоп на истиот, па доколку се утврди дека се оправдани и се согласно
позитивните законски прописи, ќе бидат инкорпорирани.
Што се однесува до предложената измена од член 2 од Предлог-законот, а со кој се
интервенира во членот 63 став (3) од Законот за Царинската управа, ќе следи дополнително
усогласување во овој дел со надлежните институции.
Поради наведеното, Владата на Република Македонија е на став да не се носат предметните
измени и дополнувања без претходно утврдување на законитоста и оправданоста за нивно
донесување во координација со надлежните институции, а дополнително би се избегнале
и две измени на еден ист закон во краток временски период и му предлага на Собранието
на Република Македонија да не го носи предложениот закон.
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Точка 59
Владата гo разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 8, став 7) и став
9) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“, бр.61/04,
92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), поднесено од
градоначалникот на Општина Кочани и притоа го утврди следново мислење:
Предмет на Барањето за автентично толкување е член 8, став 7 и став 9 на Законот за
даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“, бр. 61/2004, 92/2007,
102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188/2013, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) (во
понатамошниот текст: Законот), со кој се уредува даночната основа на данокот на имот.
Имено, според член 8 став 7) од Законот, данок на имот не се плаќа на објектите на
претпријатијата за работно оспособување, професионална рехабилитација и вработување
на инвалиди.
Според став 9) од истиот член на Законот, данок на имот не се плаќа и на објекти наменети
за примарна обработка на земјоделски производи и тоа на објекти наменети за
одгледување на добиток и риби, објекти за сместување на опрема за следење на
квалитетот и безбедноста на примарните сточарски и земјоделски производи на
земјоделско стопанство, објекти за сместување и одржување на земјоделска
механизација, приклучна опрема и други превозни средства и опрема на земјоделско
стопанство, објекти за складирање, прием, чување и пакување на примарни земјоделски
и сточарски производи и храна за животни на земјоделско стопанство, објекти, собирни
центри за млеко, печурки и лековити растенија, резервоари за вода поврзани со
активности во земјоделско производство на земјоделско стопанство и објекти за третман
на отпад од активности во земјоделско производство на земјоделско стопанство.
Во контекст на вака утврдената правна состојба, се смета дека Законот за даноците на имот
конкретно и децидно ги дефинира даночните ослободувања и олеснувања. Ова се однесува
како на претпријатијата за работно оспособување, професионална рехабилитација и
вработување на инвалиди така и на објектите наменети за примарна обработка на
земјоделски производи.
Имено, примарна и единствена цел на Законот за даноците на имот е да се следи
сопственоста на недвижностите. Па оттука јасно е дека доколку претпријатијата за работно
оспособување, професионална рехабилитација и вработување на инвалиди се сопственици
на објекти, истите се ослободени по однос на плаќање на данок на имот. Од друга страна,
меѓусебните облигациони односи кои овие препријатија ги имаат со други физички или
правни лица како што е закупот на пример, во различни случаи различно се третираат и
оданочуваат.
По однос на тоа дека не се плаќа данок на објектите наменети за примарна обработка на
земјоделски производи кои се конкретно дефинирани во горенаведениот став 9) на член 8
од Законот, целта на законодавецот во моментот кога се донесени измените и
дополнувањата на Законот за даноците на имот („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 188/2013) била целисходно усогласување на Законот со целокупната
позитивна законска регулатива во Република Македонија гледано од социјален и хуман
аспект.
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Според ова, во моментов, Законот за даноците на имот ја задржува даночната сензибилност
и овозможува еднаков и праведен пристап во однос на пресметувањето на даноците на
имот, како и даночни ослободувања и олеснувања на целата територија на Република
Македонија со што во ниту една ситуација не се противи на Уставните начела на еднаквост
на граѓаните пред Уставот на Република Македонија и законите во Република Македонија.
Имајќи го предвид горенаведеното, одредбата од член 8 став 7) и став 9) од Законот за
даноците на имот е јасна и прецизна, поради што Владата на Република Македонија му
предлага на Собранието на Република Македонија да не го прифати Барањето за давање
автентично толкување на истата.
Точка 60
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 134 став (3) од
Законот за стечај, поднесено од градоначалникот на Општина Куманово и притоа го утврди
следново мислење:
Согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на
Република Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите. Според
член 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, барање за давање на
автентично толкување на закон може да поднесе секој пратеник, Владата на Република
Македонија, Уставниот суд на Република Македонија, Врховниот суд на Република
Македонија, Јавниот обвинител на Република Македонија, Народниот правобранител,
градоначалниците на општините и на градот Скопје и советите на општините и на градот
Скопје, доколку потребата од автентично толкување настанала во врска со примена на
законите во нивното работење. Согласно член 176 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија, барањето за давање на автентично толкување на закон се
поднесува до претседателот на Собранието, кое доколку Законодавно - правната комисија
оцени дека е оправдано и изготви предлог на автентично толкување, расправа и одлучува
по предлогот на иста седница. Автентичното толкување се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Одредбата од член 134 став (3) од Законот за стечај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15) гласи:
„(3) Доколку стечајниот управник не може да земе необезбеден кредит, стечајниот судија
по претходно одобрение на собранието на доверители, донесено на начин на кој се гласа
за одобрување на планот за реорганизација, со решение ќе одобри стечајниот управник да
земе обезбеден кредит како трошок на стечајната постапка: со ставање заложно право на
имотот што влегува во стечајната маса, над кој не е воспоставено заложно право и со
ставање заложно право со послаб приоритет над имот од стечајната маса врз кој веќе
постои заложно право.“
Од анализата на доставеното Барање за автентично толкување, очигледно е направена
грешка, односно може да се заклучи дека се бара автентично толкување на член 134 став
(1) точка 3 од наведениот закон според која:
„(1) Во трошоци на стечајната постапка спаѓаат:
1) судските трошоци на стечајната постапка;
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2) наградите и надоместоците за трошоците на привремениот стечаен управник, на
стечајниот управник и на членовите на одборот на доверители;
3) трошоците за комунално и техничко одржување на имотот на стечајниот должник;
4) други трошоци за кои со овој закон е определено дека ќе се намируваат како трошоци
на стечајната постапка и
5) трошоци направени за упис во јавните книги.“
He е спорно дека во оваа законска одредба е регулирано што спаѓа во трошоци на стечајна
постапка кои согласно член 133 став (1) и (2) од истиот закон се исплаќаат пред
побарувањата на останатите доверители во стечајната постапка.
Во врска со поставеното прашање дали под член 134 став (1) точка 3 од наведениот закон,
односно дали трошоците за комунално и техничко одржување на имотот на стечајниот
должник ги опфаќаат и комуналната такса за истакната фирма и данок на имот на правното
лице над кого е отворена стечајната постапка, се смета дека нема потреба да се пристапи
кон автентично толкување на цитираната законска одредба од причина што плаќањето на
данокот на имот и комуналната такса не спаѓаат во трошоците за комунално и техничко
одржување на имотот.
Комуналната такса за истакната фирма согласно посебните прописи се однесува само на
правните лица над кои не е отворена стечајна постапка. Согласно наведениот закон, со
денот на отворање на стечајната постапка настануваат и правни последици од кои може да
се заклучи дека правното лице над кого е отворена стечајна постапка не е веќе правен
субјект кој самостостојно презема права и обврски во правниот промет, туку тоа за име и
сметка на доверителите го прави стечајниот управник.
Формирањето на стечајната маса со денот на отворање на стечајната постапка не значи и
создавање на нов правен субјект, ниту тој се запишува во Централниот регистар на
Решублика Македонија под посебен назив. Од друга страна како правна последица од
отворањето на стечајната постапка е и менување на називот на правниот субјект, на начин
што покрај дотогашниот назив се додава „во стечај“. Оттаму, јасно произлегува дека,
правниот субјект над кого е отворена стечајна постапка нема обврска да плаќа комунална
такса за фирмарина за време на траењето на стечајната постапка, а уште повеќе таквата
комунална такса да биде трошок во стечајната постапка со што ќе се создадат услови
Општината да добие парични средства кои не и припаѓаат, а на штета на останатите
стечајни доверители кои чекаат намирување на своите побарувања во стечајната постапка.
Во врска со прашањето кое е предмет на ова барање што ги опфаќа даночните аспекти
поврзани со недвижниот имот кој го презема стечајниот управник и од кој се формира
стечајната маса, a се однесува на одредбите од Законот на даноците на имот („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 92/07.....23/16), се укажува на тоа дека
истите не ги регулираат обврските на стечајните управници. Од друга страна, Законот не
прави дистинкција помеѓу правни лица над кои е отворена стечајна постапка или правни
лица над кои не е отворена стечајна постапка со оглед на тоа што и во двата случаи истите
се активни во правниот промет, па со тоа не се изземени од обврската за плаќање на данок
на имот.
Имајќи предвид дека одредбите се прецизни и јасни, Владата на Република Македонија му
предлага на Собранието на Република Македонија да не даде автентично толкување на
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член 134 став (3) од Законот за стечај, поднесено од градоначалникот на Општина
Куманово.
Точка 61
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 5-б став (2) од
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15, 31/16 и 190/17), поднесено од градоначалникот на Општина Велес и притоа го
утврди следново мислење:
Подносителот на Барањето за автентично толкување укажува дека во Заклучокот за
извршена продажба не се евидентираат бесправните објекти кои се наоѓаат на земјиштето
со утврдена сопственост кое е предмет на извршување, па од тие причини бара автентично
толкување на членот 5-б став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени
објекти.
Во членот 5-б став (2) од наведениот закон е пропишано дека „барање за промена на
барател може да поднесе правно и физичко лице кое се стекнало со правото врз
бесправниот објект за кој е поднесено барањето за утврдување на правен статус врз основа
на судска пресуда или врз основа на заклучок за извршена продажба донесен согласно
Законот за извршување, физичко лице кое со оставинско решение е прогласено за
наследник на физичкото лице кое го поднело барањето за утврдување на правен статус на
бесправниот објект за кој се однесува барањето за промена на барател, а во случаите кога
барањето за утврдување на правен статус се однесува за бесправен дел од објект (доградба
или надградба) и лицето кое со договор за купопродажба, договор за дар, договор за
отстапување на имот за време на живот или договор за доживотна издршка се стекнало со
право на сопственост на објектот кој е запишан во имотен лист, доколку со договорот е
утврдено дека се стекнува и со правото врз бесправниот дел од објектот за кој е поднесено
барањето за утврдување на правен статус.“.
Имајќи ја предвид одредбата од членот 5-б став (2) од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти, за да може правно или физичко лице да се стекне со правото за
промена на барател за утврдување на правен статус на бесправен објект, потребно е да
постои и основ по кој се стекнало со правото врз бесправниот објект, а во конкретниот
случај тоа би бил Заклучокот за извршена продажба донесен согласно Законот за
извршување, при што се укажува дека доколку нема основ по кој барателот се стекнал со
правото врз бесправниот објект, тогаш нема основ да бара промена на барањето за промена
на барател за утврдување на правен статус на бесправен објект.
Врз основа на горенаведеното, Владата на Република Македонија смета дека одредбата од
членот 5-б став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) е доволно јасна и прецизна во однос на
нејзината примена и му предлага на Собранието на Република Македонија да не даде
автентично толкување на оваа законска одредба.
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Точка 62
Владата го разгледа Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на
осигурување во 2017 година и притоа го утврди следново мислење:
Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017
година е подготвен согласно член 158-п од Законот за супервизија на осигурување, според
кој Агенцијата за супервизија на осигурување подготвува годишен извештај за своето
работење и го доставува до Собранието на Република Македонија на усвојување најдоцна
до 30 јуни од тековната година за претходната деловна година.
Во Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017
година, презентирани се активностите на Агенцијата поврзани со регулатива, лиценцирање
и супервизија на субјектите од осигурителниот сектор и прашања поврзани со заштитата
на потрошувачите и финансиска едукација на граѓаните.
Во делот на регулативата во 2017 година, Агенцијата донела 4 нови подзаконски акти и 10
подзаконски акти кои уредуваат измени и дополнувања, кои произлегуваат од Законот за
супервизија на осигурување.
Агенцијата врши перманентна вонтеренска и теренска (целосна или делумна) супервизија
на осигурителните субјекти. Согласно Извештајот, во текот на 2017 година, Агенцијата за
супервизија на осигурување има спроведено 3 целосни и 3 делумни теренски супервизии
кај друштвата за осигурување и 1 целосна теренска супервизија на Националното Биро за
осигурување на Република Македонија. Врз основа на спроведените теренски супервизии,
Агенцијата има издадено 17 наредби за отстранување на незаконитостите.
Во 2017 година, во делот на лиценцирањето, Агенцијата одлучувала по барањата за
издавање на дозвола за вршење работи на осигурување, дозволи за основање на
осигурително брокерски друштва, за воведување на нова класа на осигурување, давање на
согласности за вршење функција на членови на орган на управување, согласности за
измена на статути, лиценци за застапници во осигурувањето, лиценци за осигурителни
брокери и сл.
Со цел постигнување високо ниво на заштита на потрошувачите, во текот на 2017 година,
Агенцијата ги продолжила активностите за информирање на осигурениците за правата и
обврските кои произлегуваат од различните производи на осигурување како и едукација
на граѓаните за значењето и улогата на осигурувањето.
Имајќи предвид дека Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017 година ги
извршувала своите активности во согласност со законските овластувања и преземала
мерки за непречено функционирање на осигурителниот сектор, Владата на Република
Македонија му препорачува на Собранието на Република Македонија да го усвои Годишниот
извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017 година.
Точка 63
Владата го разгледа Годишниот извештај за состојбата и движењата на осигурителниот
пазар во Република Македонија во 2017 година на Агенцијата за супервизија на
осигурување и притоа го утврди следново мислење:
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Годишниот извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република
Македонија во 2017 година е подготвен согласно член 158-о од Законот за супервизија на
осигурување, според кој Агенцијата за супервизија на осигурување подготвува годишен
извештај за состојбата и движењата на пазарот на осигурување и го доставува, најдоцна
до 30 јуни од тековната година за претходната деловна година, до Собранието на Република
Македонија на усвојување.
Согласно Извештајот, на крајот на 2017 година на пазарот на осигурување во Република
Македонија активно работат 16 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи
на неживотно осигурување, а 5 осигурување на живот.
Во текот на 2017 година е зголемен бројот на осигурително брокерски друштва за 3 нови
друштва со што вкупниот број изнесува 36, а кај друштвата за застапување одземени се 3
дозволи и нивниот број изнесува 11.
Бруто полисираната премија остварена во 2017 година е во вкупен износ од 8,99 милијарди
денари, што претставува пораст од 3,10% во однос на бруто полисираната премија
остварена во 2016 година кога изнесувала 8,7 милијарди денари. Кај неживотно
осигурување бруто полисираната премија е во износ од 7,55 милијарди денари и бележи
пораст од 1,56% во однос на истиот период од претходната година. Кај осигурувањето на
живот бруто полисираната од 1,4 милијарди денари што претставува зголемување од
11,95% во однос на 2016 година кога изнесувала 1,2 милијарди денари.
Во текот на 2017 година, друштвата за осигурување оствариле добивка по оданочување во
износ од 397,3 милиони денари. Притоа, во делот на неживотно осигурување добивката
изнесува 315,5 милиони денари, додека пак, кај осигурувањето на живот добивката е во
износ од 81,7 милиони денари.
Со оглед на тоа што во Годишниот извештај за состојбата и движењата на осигурителниот
пазар во Република Македонија во 2017 година се презентирани реалните состојби во
осигурителниот сектор, Владата на Република Македонија дава позитивно мислење по
Годишниот извештај и му предлага на Собранието на Република Македонија да го усвои
истиот.
Точка 64
Владата ја разгледа Иницијативата од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд
на Република Македонија под У.бр.112/18 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 23 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/02, 60/06, 29/07, 106/08, 135/11, 113/12 и 148/15) и притоа го утврди
следното мислење:
Со оглед на тоа што од содржината на Иницијативата произлегува дека подносителот не го
оспорува член 23 од Законот за адвокатура од аспект на неговата неусогласеност со Уставот
на Република Македонија, туку на подносителот не му се јасни наведените одредби од
наведениот член, од аспект на тоа дали за престанок на вршење на адвокатската дејност,
поради исполнување на староста пензија треба да се применува Законот за адвокатурата,
како „lех ѕреcialis“ или Законот за работните односи, произлегува дека предметните
одредби од Законот за адвокатурата не може да бидат предмет на оценување на уставноста
и законитоста.
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Согласно член 8 „Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија“ се:
- основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и
утврдени со Уставот;
- слободното изразување на националната припадност;
- владеењето на правото;
- поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска;
- политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски избори;
- правната заштита на сопственоста;
- слободата на пазарот и претприемништвото;
- хуманизмот, социјалната правда и солидарноста;
- локалната самоуправа;
- уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и
унапредувањето на животната средина и на природата и
- почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право.
Во Република Македонија слободно е се што со Уставот и закон не е забрането.
Согласно член 9 граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло,
политичкото и верското уверување; имотната и општествената положба. Граѓаните пред
Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 32 секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при
работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому,
под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен има право на
соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен
одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат. Остварувањето на правата на
вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Согласно 54 слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во
случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат
ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот.
Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на
пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или
општествена положба. Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на
правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и
казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на
уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповедта.
Видно од член 53 адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува
правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.
Согласно член 2 од Закон за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“
бр.59/02, 60/06, 29/07, 106/08, 135/11, 113/12 и 148/15) адвокатурата е самостојна и
независна јавна служба која обезбедува и дава правна помош согласно со овој и друг закон.
Адвокатите вршат јавни овластувања во согласност со овој и друг закон.
Во член 5 „услови за вршење на адвокатска дејност“, е прецизирано дека самостојноста и
независноста на адвокатурата како јавна служба се остварува со слободно и независно
вршење на адвокатската дејност, слободен избор на адвокатот, организирање на
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адвокатите во Адвокатска комора на Република Македонија и нејзино финансирање,
автономно донесување на акти за работа на Адвокатска комора на Република Македонија и
нејзините органи и запишување и бришење од Именикот на адвокатите итн.
Во член 23 став (1) правото на вршење адвокатска дејност престанува под услови и во
постапка утврдени со овој закон. (2) Правото на вршење адвокатска дејност на адвокатот
му престанува ако:
1) се откаже од правото на вршење адвокатска дејност;
2) трајно ја загуби способноста за вршење на адвокатската дејност;
3) го изгуби државјанството на Република Македонија;
4) биде лишен од деловна способност или трајно ја загуби способноста за вршење
адвокатска дејност;
5) ако му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење адвокатска дејност;
6) не врши уплата на коморска членарина;
7) му е одземена лиценцата за работа и
8) не се осигура од одговорност за штета нанесена на странката.
(3) Против одлуката за престанок на правото на вршење адвокатска дејност од став (1) на
овој член е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката до
надлежниот орган на Адвокатската комора на Република Македонија. (4) Против конечната
одлука на Адвокатската комора на Република Македонија може да се поведе управен спор
пред надлежен суд определен со закон.
Согласно цитираните законски одредби, адвокатурата е уставна категорија која како таква
е самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни
овластувања во согласност со закон и која ја врши адвокатската дејност слободно и
независно.
Врз основа на наведеното Иницијативата за поведување постапка за оценување на
уставноста на член 23 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/02, 60/06, 29/07, 106/08, 135/11, 113/12 и 148/15) е неоснована.
Поради ова Владата на Република Македонија му предлага на Уставниот суд на Република
Македонија да не ја прифати предметната иницијатива.
Точка 65
Владата го разгледа Решението на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.38/2018
донесено на седницата одржана на 17 октомври 2018 година, за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 29 став (2) точка 5) од Законот за трговските друштва
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10,
24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) и притоа го утврди следново мислење
Со предметното Решение се поведува постапка за оценување на уставноста на член 29 став
(2) точка 5) од Законот за трговските друштва, бидејќи според подносителот на
Иницијативата со оспорениот член се забранувало основање на трговско друштво на
одреден круг лица кои биле поврзани со трговски друштва, за кои согласно членот 552-б
од истиот закон била започната постапка за бришење и тоа додека траела таа постапка, но
и потоа во период од три години, со што се ограничувала слободата на пазарот и
претприемништвото и се повредувале основните слободи и права.
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Имено, според наводите во Решението, со Иницијативата се оспорува членот 29 став (2)
точка 5) од Законот за трговските друштва, во смисла дека истиот не е во согласност со
темелните вредности утврдени во член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 7, член 9 и член 55 од Уставот
на Република Македонија, со оглед дека со оспорената законска одредба (член 29 став (2)
точка 5) од Законот за трговските друштва) се забранува основање трговско друштво на
одреден круг на лица кои се поврзани со трговски друштва, во која смисла подносителот
смета дека се ограничува слободата на пазарот и претприемништвото и се повредуваат
основните слободи и права, иако казна забрана за вршење дејност може да изрече само
суд, во соодветна судска постапка, врз основа на претходно законски утврдена санкција за
одредено казниво дело.
Согласно член 29 став (1) од Законот за трговските друштва, трговско друштво можат да
основаат домашни и странски физички и правни лица. Во ставот (2) од овој член е уредено
кој не може да основа трговско друштво и тоа: во точка 1) трговски друштва чија сметка
отворена кај кој било носител на платниот промет е блокирана и лицата кои се членови на
органот на управување, органот на надзор, односно се управители на тие друштва, се
додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над истото не се отвори
постапка на ликвидација или стечај; во точка 2) друштва над кои е отворена стечајна
постапка, додека трае постапката; во точка 3) лица кои се членови на органот на
управување, органот на надзор, односно се управители на трговски друштва на кои во
постапка пропишана со закон им е изречена забрана за вршење професија, дејност или
должност, се додека трае забраната; во точка 4) лице кое е содружник во друштво со
ограничена одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од
едно лице (ДООЕЛ) чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на
друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај; во
точка 5) содружниците, управителите и членовите на органот на управување и органот на
надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната постапка за
бришење додека трае таа постапка и во период од три години од денот на објавата на
бришењето на друштвото на веб страницата на Централниот регистар, освен основачите,
односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е
Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50%, а во
точка 6) лица за кои со правосилна одлука на судот е утврдено дека сториле кривично дело
лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно работење, злоупотреба на постапката
стечај, оштетување или повластување на доверители и изречена им е забрана за вршење
професија, дејност или должност, се додека траат правните последици од забраната.
Основот за активирање на забраната е уреден во членот 552-б, кој гласи:
(1) Во постапката определена во членот 552-а од овој закон од трговскиот регистар се
бришат трговец поединец и трговско друштво, ако е исполнета една од следниве причини:
-не доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната деловна година до
последниот работен ден од тековната година и
-не пријавиле упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена согласно со
членот 21 став (4) од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на единствениот
трговски регистар и регистарот на други правни лица;
-по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб-страницата на Централниот
регистар на Република Македонија за извршен упис на основање согласно со членот 175 од
овој закон не го внесе/уплати основачкиот влог.
(2) Постапка за бришење согласно со ставот (1) на овој член и членот 552-б од овој закон
поведува Централниот регистар на Република Македонија по службена должност.
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(3) Трговците поединци и трговските друштва за кои согласно со причините од ставот (1)
на овој член, е започната постапка за бришење, истата ќе се запре ако за времетраењето
на објавата на списокот за бришење ги отстранат причините заради кои била поведена.
Членот 552-а ја уредува постапката за бришење неактивни субјекти од надлежниот
регистар, која воедно се применува не само по службена должност од страна на
Централниот регистар, туку и откако Управата за јавни приходи ќе утврди статус неактивен
субјект, согласно членот 477-а од Законот за трговските друштва.
Подносителот на Иницијативата сметал дека со членот 29 став (2) точка 5) од Законот
според кој содружниците, управителите и членовите на органот на управување и органот
на надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната постапка
за бришење додека трае таа постапка и во период од три години од денот на објавата на
бришењето на друштвото на веб- страницата на Централниот регистар, не можат да
основаат трговско друштво, се повредуваат член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 7, член 9 и член 55
од Уставот на Република Македонија.
Во член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 7 како темелни вредности на уставниот поредок во Република
Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во
меѓународното право и утврдени со Уставот: владеењето на правото и слободата на пазарот
и претприемништвото.
Во член 9 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија е утврдено дека граѓаните на
Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата,
бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување,
имотната и општествената положба; односно граѓаните пред Уставот и законите се
еднакви.
Co членот 55 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото.
Републиката обезбедува еднаква положба на сите субјекти на пазарот. Републиката
презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.
Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено
заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или
здравјето на луѓето.
Ставот на законодавецот е дека со законското ограничување, трговски друштва да не можат
да бидат основани од страна на содружниците, управителите и членовите на органот на
управување и органот на надзор, кај друштва кај кои е започната постапката за бришење,
истата е во тек и во период од три години од денот на нејзиното објавување, се
оневозможува евентуалната злоупотреба од страна на овие лица, во случај настапување на
една од причините за отпочнување постапка за бришење на друштвото, истовремено да
можат да генерираат т.е. да можат да основаат нови трговски друштва, за кои постои
реална можност, од страна на истите лица, да бидат доведени во состојба на неактивни
субјекти, поради повторно настапување на една од причините за отпочнување постапка за
бришење утврдени во членот 552-б од Законот, создавајки на тој начин трговски субјекти,
ризични од аспект на нивната платежната способност и стабилност при настапување во
деловниот промет.
Co евентуално укинување на забраната од оспорената одредба од членот 29 став (2) точка
5) од Законот за трговските друштва и примена, единствено, на прекршочните одредби од
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Законот за трговските друштва, на кои се повикува Уставниот суд на Република Македонија,
во Решението У.бр.38/2018 година, горенаведената негативна појава кај трговските
субјекти не би можела во целост да биде отстранета, како што тоа е предвидено да биде
постигнато со примена на одредбата од членот 29 став (2) точка 5) од Законот.
Ова, особено ако се земе предвид следново:
Во членот 552-б став (1) алинеи 1), 2) и 3) од Законот, утврдени се причините кои
претставуваат основ за активирање на забраната трговско друштво да не може да биде
основано од страна на содружниците, управителите и членовите на органот на управување
и органот на надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната
постапка за бришење, додека трае таа постапка и во период од три години од денот на
објавата на бришењето на друштвото на веб-страницата на Централниот регистар, освен
основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија
членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под
50%.
Причините од членот 552-б став (1) од Законот, воедно имаат статус на прекршоци, за кои
во Законот се предвидени соодветни прекршочни санкции, кои се разликуваат во зависност
од прекршокот.
За недоставување годишни сметки, односно финансиски извештаи за последната деловна
година, до последниот работен ден од тековната година (член 552-б став 1 алинеја 1),
Законот за трговските друштва ги предвидува следниве прекршочни санкции:
1. За трговец - поединец, глоба во износ од 1.000 евра и забрана на вршење дејност во
траење од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката (член 598
и 598-а) и 2.3а трговско друштво, глоба во износ од 3.000 евра и забрана за вршење дејност
во траење од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката, додека
за одговорното лице во трговското друштво се изрекува глоба во износ од 30% од
одмерената глоба на трговското друштво и забрана за вршење должност во траење до една
година, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката (член 599 и 599-а).
За неизвршена уплата на основачкиот влог по истекот од една година од објавување на
уписот на веб-страницата на Централниот регистар (член 552-б став 1 алинеја 3), Законот
за трговските друштва врз основа на наведениот член 599, предвидува единствено
прекршочна санкција-глоба за трговското друштво и одговорното лице во трговското
друштво, без да биде изречена забрана за вршење дејност за трговското друштво и забрана
за вршење должност за одговорното лице вo трговското друштво.
За непријавувањето упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена согласно
со членот 21 став (4) од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на единствениот
трговски регистар и регистарот на други правни лица, предвидена е прекршочна санкцијаглоба во износ од 1.000 евра за правното лице и глоба во износ од 30% од одмерената глоба
на правното лице за одговорното лице во правното лице, без да биде изречена забрана за
вршење дејност за правното лице и забрана за вршење должност за одговорното лице во
правното лице (член 66 од Законот).
Инаку, членот 21 од наведениот Закон, со кој е утврдено кои податоци се задолжителни за
упис во регистарот, гласи:
(1) Регистарот ги содржи податоците кои со закон е определено дека се запишуваат во
регистар.
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(2) Во регистарот се внесуваат и податоци коишто се од значење за вршење на дејноста на
субјектот на уписот и тоа запишување на доделениот број на обврзник на ДДВ, лиценци,
посебни дозволи, концесии и слично, а коишто со закон е определено да се запишуваат во
посебни регистри и евиденции. Овие податоци се евидентираат во електронска форма.
(3) Покрај податоците од ставовите (1) и (2) на овој член, по барање на субјектот на упис
во регистарот можат да бидат запишани и информации за бројот на телефон, број на факс,
адреса на веб страница и други податоци за субјектот на упис содржани како опции во
пријавата.
(4) Во постапката за упис во надлежниот регистар субјектите на уписот освен податоците
определени во ставот (2) од овој член, се должни да ја пријават за упис и адресата на
електронското сандаче за прием на писмена, како и секоја промена на адресата на
електронското сандаче.
Врз основа на наведеното, со прекршочните одредби од Законот за трговските друштва,
предвидена е забрана за вршење дејност во траење од една до три години за трговец
поединец и трговско друштво и забрана за вршење должност во траење до една година за
одговорното лице во трговското друштво, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката,
единствено во случај на прекршок недоставување годишни сметки и финансиски извештаи.
Подносителот на Иницијативата сметал дека содружниците, управителите и членовите на
органот на управување и органот на надзор на трговските друштва за кои се зборува во
точка 5) од став (2) од член 29 од Законот за трговските друштва, биле различни правни
субјекти, од трговските друштва и неправедно трпеле правни последици од она што било
веќе предвидено како казна за самото друштво, односно одговорноста требало да застане
кај самото друштво, бидејќи тоа како субјект не исполнило обврска од член 552-б од
Законот и само тоа можело да биде сторител на прекршокот, а не содружниците и
останатите лица предвидени со одредбата, бидејќи истите биле казнувани со закон за
нешто што го сторил друг субјект, а не самите тие.
Во оваа смисла, подносителот на Иницијативата сметал дека со оваа забрана било
ограничено претприемништвото, односно дека е повреден принципот на еднаквост и
ставање во поповолна положба одреден круг на субјекти односно содружници кои се
меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие учество
во основната главнина е под 50%.
Согласно погорецитираниот член 29 од Законот за трговските друштва уредено е кој може,
а кој не може и под кои услови не може да основа трговско друштво. Оспорената точка 5)
од ставот (2) на член 29 од Законот, е во насока на обезбедување правна сигурност кај
граѓаните на Република Македонија, со оглед дека во членот 29 во ставот (2) се уредени
конкретни случаи, во кои не може да се основа трговско друштво. Имено, станува збор за
забрана за основање врзана со конкретен временски и причинско-последичен период во
секој од случаите таксативно набројани во ставот (2) од член 29 од Законот, па така меѓу
другите случаи, трговско друштво не може да основаат и содружниците, управителите и
членовите на органот на управување и органот на надзор на друштвата за кои согласно со
членот 552-б од овој закон е започната постапка за бришење додека трае таа постапка и во
период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на веб-страницата
на Централниот регистар (оспорениот член 29 став (2) точка 5) од Законот). Имено, не
станува збор за забрана за основање трговско друштво на тие лица, туку за неможност за
основање трговско друштво од тие лица во периодот додека трае постапката на бришење
и во период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на вебстраницата на Централниот регистар. Co ова, интенцијата на законодавецот била јасна,
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односно станува збор за бришење субјекти кои биле неактивни од надлежен регистар и
тоа како причини за бришење во членот 552-б став (1) од Законот се наведува дека не
доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната деловна година до
последниот работен ден од тековната година; не пријавиле упис на адреса на електронско
сандаче за прием на писмена согласно со членот 21 став (4) од Законот за едношалтерскиот
систем и за водење на единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица;
односно по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб-страницата на
Централниот регистар на Република Македонија за извршен упис на основање согласно со
членот 175 од овој закон не го внесе/уплати основачкиот влог.
Воедно, во ставот (3) од истиот член (552-б од Законот), е уредено дека трговците поединци
и трговските друштва за кои согласно со причините од ставот (1) на овој член е започната
постапка за бришење, истата ќе се запре ако за времетраењето на објавата на списокот за
бришење ги отстранат причините заради кои била поведена.
Co оваа одредба повторно се дава можност на субјектите од членот 29 став (2) точка 5)
доколку ги отстранат причините за бришење во утврдениот период наведен во став (3) од
член 552-б од Законот, да се запре постапката за бришење, во кој случај и самата одредба
предмет на Иницијативата не би се применила, односно би се применила само во периодот
додека трае постапката за бришење.
Во оваа насока интенцијата на законодавецот е јасна и одредбите од членовите 29, 552-а и
552-б од Законот се комплементарни и се во насока на заштита на граѓаните на Република
Македонија. Воедно, истото има за цел да се поттикне оние кои ќе ги основаат трговските
друштва истите да бидат активни во прометот и да ги остваруваат своите права и обврски
согласно овој закон, а не како што тврди подносителот на Иницијативата дека истото
претставува казна.
Во однос на делот од членот 29 став (2) точка 5) од Законот кој се однесува на тоа „освен
основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија
членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина е под 50%“, повторно
се прави дистинкција во однос на тоа кој ја сноси одговорноста за начинот на водење,
односно во случајов за активноста на трговското друштво. Имено, самото учество под 50%
е од аспект на тоа дека тие основачи односно содружници немаат одлучувачко влијание во
начинот на водење и работење на трговските друштва, па оттука се предвидени како еден
вид на исклучок од наведениот случај во член 29 став (2) точка 5) од Законот.
Изземањето на меѓународните финансиски организации, чија членка е Република
Македонија, од ограничувањето утврдено во точката 5) од ставот (2) на членот 29 од
Законот, се толкува како дирекна последица на ефектите од правниот статус на
меѓународните финансиски институции на територијата на Република Македонија, за
коишто Република Македонија има донесено посебни закони, со кои се ратификува
членството на Република Македонија во секоја меѓународна финансиска организација,
поединечно. На овој начин, Република Македонија, со донесувањето на законите за
ратификација, ги има прифатено во целост основачките акти т.е. меѓународните договори,
со кои се основани меѓународните финансиски институции.
Во прилог на ова мислење е и Решението на У. Бр. 139/2016 донесено од Уставниот суд на
Република Македонија, на седницата, одржана на 4 април 2018 година, за запирање на
постапката за оценување на уставноста на членот 29 став (2) точка 5) од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07,
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87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14,
88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), по повод Иницијативата на Глигорие
Ќатоски, адвокат од Струга.
Имајќи го предвид сето претходно наведено, Владата на Република Македонија смета дека
оспорената одредба на членот 29 став (2) точка 5) од Законот за трговските друштва е во
согласност со Уставот на Република Македонија.
Точка 66
Владата ја разгледа Понудата од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на
недвижен имот идеален дел од КП 857, запишан во ИЛ 562 за КО Небрегово и не ја прифати
Понудата имајќи ги предвид негативните мислења на Министерството за транспорт и врски
и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 67
Владата ја разгледа Понудата од нотар Фатмир Ајрули од Скопје, за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.275 за КО Радишани на КП бр2784 викано место/улица „Радишани,
ул. Скоевска бр. 31Б“ и не ја прифати Понудата имајќи го во предвид негативното мислење
на Министерството за транспорт и врски.
Точка 68
Владата ја разгледа Понудата од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр. 98 за КО Центар 1 на КП бр. 5954 и по Понудата го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски и Мислењето на Агенцијата за
катастар на недвижности.
Точка 69
Владата ја разгледa Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.36989 за КО Ѓорче Петров 3-Дексион на КП бр.10152
викано место/улица Одбранбен насип и по Понудата ги усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски и Мислењето на Агенцијата за катастар на
недвижности.
Точка 70
Владата по Известувањето од извршителката Снежана Андреевска од Скопје, за заклучок
за усна јавна продажба под И бр.790/17 го усвои негативното мислење на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 71
1. Владата го разреши Златко Маројевиќ од должноста член на Училишниот одборпретставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“- Скопје.
1.1 Владата ја именува Александра Петковска за член на Училишниот одборпретставник на основачот на Посебното основно училиште „Иднина“- Скопје.
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2. Владата го именува Славчо Крстевски за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола.
3. Владата ја именува Лидија Ѓошевска, досегашен вршителка на должноста директор на
Државниот испитен центар, за директор на Државниот испитен центар.
4. Владата ја разреши проф. д-р Јадранка Дабовиќ- Анастасовска од должноста вршителка
на должноста член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права,
на нејзино барање.
5. Владата од должноста членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор, ги разреши:
-Катерина Јовчевска од редот на вработените во органите на државната управа и
-Андреја Стојковски на предлог на организациите регистрирани, согласно Законот за
здруженија и фондации.
5.1. Владата за членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор,
ги назначи:
-Виктор Митевски од редот на вработените во органите на државната управа и
-Љупчо Петковски на предлог на организациите регистрирани, согласно Законот за
здруженија и фондации.
6. Владата за претседател, заменик на претседателот и членови на Советот за јавно
приватно партнерство, ги именува:
а) за претседател:
- Крешник Бектеши
б) за заменик на претседателот:
- д-р Љупчо Петкуќески
в) за членови:
- Викторија Јовчевски Спиркоска
- Ангелина Бачановиќ
- Лиридона Буши
- Трајче Ангеловски
- Бетим Ламалари
- Љуљзиме Нуредини - Мехмеди
- Сања Ѓуровска
- Наташа Вртеска
- Данела Арсовска
- Мирослав Трајановски и
- Саша Максимовски.
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Точка 72
1. Владата по Барањето на Министерството за транспорт и врски за изменување на Заклучок
од точка 16, од Нацрт-записникот од 104-та седница на Владата, одржана на 20.11.2018
година, заклучи истиот да се измени и да гласи:
„1) Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата во врска со можноста за пропишување
на обврската од европскиот стандард МКС EN 16194:2012 кој ги одредува минималните
стандарди и барања за квалитет на кабини и санитарни производи согласно членот 20 од
Законот за безбедност на производите, по претходно извршена анализа на постојните
законски прописи во однос на третирањето и исфрлањето на фекалниот отпад од
мобилните тоалетни кабини.
2) Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка
со Министерството за транспорт и врски и Министерството за економија, да формира
работна група, најдоцна до 10 декември 2018 година, со претставници од Министерството
за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство, Министерството за
труд и социјална политика и со претставници од групацијата за комунални дејности од
Стопанската комора на Република Македонија, со цел работната група да направи
сеопфатна анализа на соодветните законски прописи од повеќе области и да предложи
решение во кои законски или подзаконски пропис треба и може да се пропише европскиот
стандард МКС EN 16194:2012 кој ги одредува минималните стандарди и барања за квалитет
на кабини и санитарни производи“.
2. Владата го разгледа Предлог-решението за именување претседател и членови на
Организациониот одбор за прослава на државниот празник 8 Декември - „Св.Климент
Охридски“ и притоа заклучи:
1) Го донесе Решението за именување претседател и членови на Организациониот одбор
за прослава на државниот празник 8 Декември - „Св.Климент Охридски“, со заклучок во
членот 1, алинеја 2, наместо Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора,
член да биде Аксел Ахмедовски, министер без ресор, задолжен за имплементација на
Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република
Македонија.
2) Се задолжува Организациониот одбор за прослава на државниот празник 8 Декември „Св.Климент Охридски“ и Службата за односи со јавност на Владата на Република
Македонија да ги преземат сите потребни активности за организација и одбележување на
државниот празник 8 Декември - „Св.Климент Охридски“.
3. Владата заклучи:
- сите министерства и буџетски корисници, јавни претпријатија основани од државата,
агенции, фондови и акционерски друштва во државна сопственост, веднаш по донесување
на Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во редовна владина постапка да ги
достават Предлог-програмите (финансиски планови, инвестициони програми, програми за
работа) за користење на средства за 2019 година кои произлегуваат од Буџетот и од другите
материјални закони, со цел истите да се разгледаат на тематска седница на Генералниот
колегиум на државни секретари, која ќе се одржи на 19.12.2018 година.
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За оваа цел, сите Предлог-програми за работа за 2019 година претходно да бидат усвоени
и/или одобрени од органите на управување во надлежните институции и доставени на
мислење до Министерството за финансии, Секретаријатот за законодавство и до другите
ресорно надлежни институции, со цел навремено усогласување на истите и нивно
доставување до Владата најдоцна до 14.12.2018 година.
4. Владата го разгледа Предлог-решението за дополнување на Решението за формирање
на Комисија за процена и утврдување на висина на штетата настаната на недвижниот и
движен имот на подрачјата на Охридскиот и Струшкиот регион заради неповолни
климатски настани и го донесе Решението за дополнување на Решението за формирање на
Комисија за процена и утврдување на висина на штетата настаната на недвижниот и движен
имот на подрачјата на Охридскиот и Струшкиот регион заради неповолни климатски
настани.
5. Владата го разгледа Барањето од Министерството за финансии во врска со Заклучокот
под реден број три од Точка 11 (Информација за потребата од склучување на Амандман
бр.1 на Договорот за гаранција, склучен помеѓу Република Македонија претставувана од
Министерството за финансии и Европската инвестициона банка за финансирање на мали и
средни претпријатија и други приоритетни проекти - V фаза, со усогласен текст на
Амандман) од Нацрт - записникот од Сто и петтата седница на Владата на Република
Македонија, одржана на 27.11.2018 година, кој гласи:
„Се задолжува Министерството за финансии до крајот на 2018 година до Владата да достави
информација со соодветен предлог со можност за пласирање на финансиските средства
(кредити) до компаниите во Република Македонија, директно преку Македонска банка за
поддршка на развојот АД Скопје, а не преку комерцијалните банки во државата.“ и заклучи
истиот, да се избрише.
6. Владата ја разгледа Информацијата за работата на Комисијата за спроведување на
реформи во пензискиот систем и ја усвои со следните заклучоци:
1) Се препорачува на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување и Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ги
дефинираат потребните деловни процеси за имплементација на Законот за изменување и
дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.
2) Се препорачува на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
веднаш да основа организациона единица согласно од точка 6 од оваа информација.
3) Се задолжува Комисијата за спроведување на реформи во пензискиот систем да ги
спроведува неопходните активности за имплементација на законските измени и да ја
извести Владата до 15 март 2019 година.
4) Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, а се препорачува на Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување на своите вработени кои се членови на
Комисијата, освен тие кои се избрани или именувани носители на јавна или друга
функција, за својата работа во Комисијата да им исплаќаат месечен надоместок, согласно
расположливите буџетски средства на секоја од институциите.
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7. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 26.11.2018 година
до 2.12.2018 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
8. Владата ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Владата на
Република Македонија за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 73
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Државното правобранителство на
Република Македонија за 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 74
Владата ја разгледа Информацијата во однос на Нацрт планот за унапредување на
велосипедскиот сообраќај 2018-2021, како материјал за информирање.
Точка 75
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-мерки по Информацијата со анализа на
рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување“,
како материјал за информирање.
Точка 76
Владата ја разгледа Информацијата за квалитет на воздухот во Република Македонија за
октомври 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 77
Владата ја разгледа Информацијата за склучен Меморандум за разбирање помеѓу Владата
на Република Македонија, претставувана од Министерството за образование и наука и
Швајцарија претставувана од Швајцарската Агенција за развој и соработка, преку
Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија за реализација на проектот
„Образование за вработување во Македонија“ (E4E@mk) Фаза I, како материјал за
информирање.
Точка 78
Владата се информираше со Заклучоците на Собранието на Република Македонија,
донесени на Шеесет и четвртата седница, одржана на 3.12.2018 година, по повод
утврдувањето на Нацртот на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на
Република Македонија и притоа заклучи да организира, следи и сумира јавна дискусија по
Нацртот на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија и
по завршувањето на јавната дискусија до Собранието на Република Македонија да достави
Извештај за резултатите од јавната дискусија и Текст на предлогот на амандманите.
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Точка 79
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за платниот промет, по
скратена постапка го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии, Виолета Стојановска Петреска, државна советничка во Министерството за
финансии и Ленче Тагасовска, раководителка на сектор во Министерството за финансии.
Точка 80
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за задолжителни нафтени
резерви, по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Уљуси Бекири, директор на Дирекцијата за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати, Елена Трпковска, државна секретарка во
Министерството за финансии, Сузана Стојмироска, раководителка на сектор во
Министерството за финансии и м-р Зоран Глигоров, раководител на сектор во
Министерството за финансии.
Точка 81
Владата го разгледа Предлог-законот за гаранција на Република Македонија на обврските
по Договор за заем, наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци - втора
фаза“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова - КФВ и АД ЕЛЕМ, по скратена
постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии, Сузана Пенева, државна советничка во Министерството за финансии и Дејан
Николовски, раководител на сектор во Министерството за финансии.
Точка 82
Владата ја донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел
утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 83
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за издавање на државна гаранција
на обврските на ЕЛЕМ АД Скопје кои произлегуваат од Договорот за долгорочен кредит за
„Проектот за модернизација на ТЕЦ - Битола“ од Стопанска банка АД - Скопје, во
предложениот текст.
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Точка 84
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од издавање на овластување за
потпишување на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Сојузна
Република Германија за финансиска соработка 2018 година (Програма енергетска
ефикасност и обновливи енергии фаза IV компонента ветерен парк Богданци - втора фаза),
со прилози, ја усвои Информацијата и го овласти д-р Драган Тевдовски, министер за
финансии, да ја потпише Спогодбата во име на Владата на Република Македонија, по
влегување во сила на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по
Договор за заем, наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци - втора
фаза“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова - КфВ и АД „ЕЛЕМ“.
Точка 85
Владата ја донесе Програмата за изменување на Програмата за изградба и реконструкција
на основни училишта за 2018 година, со заклучок предлагачот текстот на Програмата да го
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 86
Владата ја донесе Програмата за изменување на Програмата за изградба и реконструкција
на средни училишта за 2018 година, со заклучок Министерството за образование и наука
текстот на Програмата да го усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 87
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година, во предложениот
текст.
Точка 88
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година, во
предложениот текст.
Точка 89
Владата ја разгледа Предлогпрограмата за изменување на Програмата за научноистражувачката дејност за 2018 година и ја донесе Програмата со заклучок Министерството
за образование и наука да го усогласи текстот на Програмата со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 90
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за состојбата во ЈНУ Институтот за филм- Филмска академија во Охрид,
поради потребата од дополнителни усогласувања.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој.
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Точка 91
Владата ја разгледа Предлог-програмата за изменување на Програмата „Здравје за сите“
за 2018 година и ја донесе Програмата со заклучок Министерството за здравство да го
усогласи текстот на Програмата со Секретаријатот за законодавство.
Точка 92
Владата ја разгледа Информацијата за набавка на лабораториски тестови за потребите на
јавните здравствени установи во Република Македонија ја усвои и го задолжи
Министерството за здравство да ја информира Владата на секои шест месеци за
остварениот напредок во врска со постапката за набавка на лабораториски тестови за
потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија.
Точка 93
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за потребата
од склучување на Договор за меѓусебна соработка помеѓу Министерство за здравство и
Град Скопје, за подобрување на сообраќајната инфраструктура во комплексот клиники во
Клинички центар „Мајка Тереза“ Скопје, кои се наоѓаат на територијата на Град Скопје, со
Предлог-одлука, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика и Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој,
поради потребата од дополнителни усогласувања.
Точка 94
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштвото за трговија,
производство и услуги Хеалтх енд медикал солутионс ДОО увоз-извоз Гевгелија за вршење
на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за давање на
одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија,
производство и услуги Хеалтх енд медикал солутионс ДОО увоз-извоз Гевгелија, во
предложениот текст.
Точка 95
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за распишување на Јавен повик
01/18 за прибирање на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини до 3 хектари, со Предлогрешение, за наредната седница на
Владата, поради потребата министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да
донесе Одлука за објавување на Јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп
на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари и да го објави Јавниот
повик, а потоа во текстот на Информацијата да се наведе архивскиот број и датумот на
донесувањето на Одлуката, како и во член 1 на Предлогрешението за формирање на
Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со
прибирање на понуди за површини до 3 хектари и Образложението да се наведе
предложениот член од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република
Македонија.
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*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:00 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Драги Рашковски

Оливер Спасовски
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