ЗАПИСНИК
од Сто и петнаесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 15.1.2019 година

Скопје, јануари 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто и петнаесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 15.1.2019 година
Седницата започна во 12:25 часот.
На седницата претседаваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
д-р Кочо Анѓушев.
На седницата присуствуваа, заменичката на претседателот на Владата на Република
Македонија и министерка за одбрана, м-р Радмила Шекеринска и заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања,
др Бујар Османи и членовите на Владата на Република Македонија, м-р Никола Димитров,
министер за надворешни работи, д-р Рената Дескоска, министерка за правда,
м-р Горан
Сугарески, министер за транспорт и врски, Мила Царовска, министерка за труд и социјална
политика, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, др Венко Филипче, министер за здравство, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа,
д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Асаф Адеми, министер за култура,
Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на Националната
стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија, Роберт
Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, др Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на
инвестиционата клима за домашните претпријатија, Елвин Хасан, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за
дијаспора, Зорица Апостолска, министерка без ресор, задолжена за странски инвестиции
и д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, како и
генералниот секретар на Владата на Република Македонија, д-р Драги Рашковски и
заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваше и д-р Беким Максути, заменик
на министерот за одбрана, д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи,
д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за финансии, Благе Цветковиќ, заменик на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владимир Лазовски, заменик
на министерот за култура, м-р Јани Макрадули, заменик на министерот за животна средина
и просторно планирање и м-р Кире Наумов, заменик на министерот за економија.
На седницата присуствуваше и Газменд Ристеми заменик на директорот на Агенцијата за
млади и спорт.
Од седницата отсуствуваа, претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран
Заев, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за
внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички
систем, Хазби Лика, д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши,
министер за економија, Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање.
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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 Записник од 112-та седница на Владата на
Република Македонија, одржана на 25.12.2018 година

▪

Усвојување на Записник од 113-та седница на Владата на
Република Македонија, одржана на 28.12.2018 година

Пред преминување на Дневен ред
▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

A) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Предлог-програма за основни геолошки истражувања за 2019 година
2. Годишна програма со Финансиски план за 2019 година на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, Инвестициона програма со табеларен преглед, Програма за
работа за 2019 година и Предлог-одлука
3. Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски
инциденти за 2019 година, со Предлог-одлука
4. Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2019 година
5. Предлог-програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за
2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на
Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија
6. Годишна програма за работење на Агенција за планирање на просторот во 2019 година,
со дополнување и Предлог-одлука
7. Годишен финансиски план на Агенција за планирање на просторот во 2019 година, со
дополнување и Предлог-одлука
8. Годишна програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на
недвижности за 2019 година, со Предлог-одлука и Финансиски план за работа
9. Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на
Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука
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10. Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република
Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука
11. Програма за работа за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево,
Финансиски план за 2019 година и Инвестициона програма за 2019 година, со
дополнување и Предлог-одлука
12. Годишна инвестициона програма на ЈП за извршување на водостопански дејности
Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип за 2019 година, Финансиски план и Програма за
работа на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ Пробиштип за тековно работење, со дополнувања и Предлог-одлука
13. Годишна програма за работа и развој и Финансиски план за 2019 година на ЈП
Македонска радиодифузија-Скопје, со Предлог-одлука
14. Годишна сметка за 2017 година и Годишен извештај по Годишна сметка за периодот 1.1.
- 31.12.2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
„Македонски шуми“ - Скопје, со Извештај од независен ревизор и
Предлог-одлуки
15. Годишна инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување со
државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје за 2019 година, со дополнителни
објаснувања и Предлог-одлука
16. Предлог-програма за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година, Програма за
работа и Финансиски план на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот
17. Финансиски план на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2019
година, со Предлог-одлука и Годишен план за работа на Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството за 2019 година
18. Информација за финансиската состојба на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ
Скопје, со барање на финансиски средства за 2019 година и Предлог-одлуки
19. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоци за
спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на
животните
20. Информација за Проектот за самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање
на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за самовработување
со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни
субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години, со Предлогодлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти (микро
и мали претпријатија) за отворање на нови работни места
21. Информација за реализација на Проектот за користење услуга на бањско климатска
рекреација на корисници на пензија за 2019 година, со Акциски план
22. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во
корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности (У.бр.572/18))
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23. Информација за потреба од донесување на одлука за дополнување на Одлуката за
издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Град Скопје, со Предлог-одлука
б) Економски систем и тековна економска политика
24. Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019
година
25. Предлог-програма за фитосанитарна политика во 2019 година
26. Предлог-програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019
година
27. Предлог-програма за семе и саден материјал во 2019 година
28. Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството,
преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на
ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и
контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата
на почвата за 2019 година
29. Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството,
преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразност на
производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на
растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2019 година
30. Предлог-програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита
на дивечот под заштита во репроцентрите за 2019 година
31. Предлог-програма за проширена репродукција на шумите за 2019 година
32. Предлог-годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови,
регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко - проектни документации за 2019 година
33. Предлог-годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот
простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година
34. Предлог-програма за заштита на природата за 2019 година
35. Предлог-програма за унапредување на животната средина за 2019 година
36. Предлог-годишна програма за финансирање на изработка на просторен план на
Република Македонија за 2019 година
37. Предлог-програма за намалување на аерозагадувањето за 2019 година
38. Предлог-програма за рамномерен регионален развој во 2019 година
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39. Предлог-програма за заштита на потрошувачите за периодот 2019 - 2020 година
40. Предлог-програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година
41. Предлог-програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи
42. Информација во врска со донесување на Програма за промоција на обновливи извори
на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019
година, со Предлог-програма
43. Предлог-програма за развој на туризмот за 2019 година
44. Информација за основање на туристичка развојна зона - Матка во Општина Сарај
45. Информација во врска со поднесено Барање за категоризација на угостителски објект
за сместување од хотел Изгрев, Штип, со Предлог-решение за утврдување на категорија
на угостителски објект
46. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска
инфраструктурна градба за МХЕЦ Рибничка со реф.бр.7 и придружни објекти КО Тануше
и КО Грекај и Нивиште, Општина Маврово и Ростуше, со Предлог-одлука
47. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти со намена А4-времено сместување КО Владиловци, Општина Чашка, со Предлогодлука
48. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти
со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, А4-времено сместување и Б2-големи
трговски единици КО Опае, Општина Липково, со
Предлог-одлука
49. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево за изградба на објекти со
намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура
КО Ињево-вон г.р., Општина Радовиш, со Предлог-одлука
50. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти со намена А1-домување во станбени куќи за КО Ракотинци, Општина Сопиште,
со Предлог-одлука
51. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Мраморечка
со реф.Бр.394 КО Мраморец, Општина Дебарца, со Предлог-одлука
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52. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на
објекти со намена Г4-стоваришта КО Бардовци, Општина Карпош, со Предлог-одлука
53. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на
објекти со намена А1-домување во станбени куќи, КО Куманово, Општина Куманово,
со Предлог-одлука
54. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Кавадарци 1 (вон.), Општина
Кавадарци, со Предлог-одлука
55. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Робово за изградба на објекти со
намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени,
В-јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО
Робово, Општина Пехчево, со Предлог-одлука
56. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за Магистрален гасовод лот 2
делница Кавадарци-Битола, со Предлог-одлука
в) Политички систем
57. Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
58. Предлог-уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и
додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2019
година
59. Извештај за извршени преговори со усогласен текст на анекс на Дополнителниот
протокол за интензивирање на соработката во борбата против трговијата со луѓе преку
државната граница и за подобрување на идентификација, известување, упатување и
помогнато враќање на жртвите и можните жртви на трговија со луѓе што го надополнува
договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република
Албанија за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал,
недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори,
илегална миграција и други нелегални активности, склучен во Охрид на 14.9.2007
година, со Анекс на македонски и англиски јазик
60. Информација за напредокот и проширувањето на Системот
(Microlearning) во останатите општини во Република Македонија

за

микроучење

61. Информација во врска со спроведувањето на препораките на Народниот правобранител
за надминување на констатирани состојби содржани во Годишниот извештај на
Народниот правобранител, од страна на органите на државната управа опфатени во
истиот
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г) човечки ресурси и одржлив развој
62. Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита
за 2019 година
63. Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална
заштита и домови за стари лица за 2019 година
64. Информација во врска со Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за
родова еднаквост за 2017 година, со текст на Годишен извештај
65. Информација за склучување на Меморандум за разбирање меѓу Министерството за
образование и наука на Република Македонија и Министерството за образование и наука
на Република Казахстан во областа на образованието и науката, со усогласен текст на
Меморандум
Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
б) политички систем
66. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом од отворен вид Струга
67. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено - поправната установа Затвор Гевгелија
68. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Штип
69. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Затвор Прилеп
70. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Казнено - поправната установа Затвор Струмица
71. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово
72. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово
73. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Затвор Битола
74. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Воспитно-поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово
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75. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Затвор Скопје
76. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Затвор Тетово
77. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива
Паланка
78. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено-поправната установа Затвор Охрид
в) Човечки ресурси и одржлив развој
79. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски
болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје
80. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје и Предлог-одлука за престанок и за
давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина,
екологија и истражување „МЕРЦ“- Скопје
81. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје
82. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на
надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за
учебници
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
83. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија,по
скратена постапка, поднесен од група пратеници
84. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за
поттикнување на развојот на земјоделството, по скратена постапка, поднесен од група
пратеници
85. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани
информации, по скратена постапка, поднесен од група пратеници
86. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, по скратена постапка, поднесен од група пратеници
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87. Барање за давање на автентично толкување на член 23 став 4 од Законот за јавните
претпријатија, поднесено од пратеникот Хари Локвенец
88. Барање за давање на автентично толкување на член 85 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување, поднесено од пратеникот Панчо Минов
89. Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
за периодот 16 септември 2017 година - 30 септември 2018 година
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
90. Статут на Универзитетот на Југоисточна Европа
91. Иницијатива поднесена од адвокат Никола Источки од Ресен, доставена до Уставниот
суд на Република Македонија под У.бр.125/2018 за поведување постапка за оценување
на уставноста на одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за
спортот
92. Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1176
93. Понуда од нотар Ирфан Тахири од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.1603 за КО Бутел на КП бр.4233 место викано Мак.Кос. Бригада
94. Известување од извршител Гордан Станковиќ од Скопје за Заклучок за определување
на проценител кој ќе врши процена на недвижност (врз основа на член 176 став 1 од
Законот за извршување) под И бр.930/2017, со Заклучок за усна јавна продажба под И
бр.930/2017 (10651/8) и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност (врз основа
на член 177 од Законот за извршување)
д) Други предлози
95. Кадровски прашања
96. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
97.

Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
успешност на тема Ефективност на политиките и мерките при управување со
градежно земјиште

98.

Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста за 2017 година во Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за Сметка на основен
буџет 637 и Сметка на буџет од самофинансирачки активности 787

99.

Конечни извештаи за извршена Ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на
усогласеност за 2017 година во Јавната здравствена установа Институт за
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трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје, со Сметка за сопствени
приходи и Сметка за приходи од Фондот за здравствено осигурување на Македонија
100. Годишна програма за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Македонски шуми“-Скопје за 2019 година, со дополнителни објаснувања
101. Годишна програма за работа, Финансиски план и Годишна инвестициона програма на
МЕР АД Скопје за 2019 година, со дополнување кон нив
102. Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2019 година
и Финансиски план на Управата за финансиско разузнавање по квартали и по месеци
за 2019 година, со дополнување кон нив
103. Програма за работа, Инвестициона програма и преглед на квартални податоци за
финансиско известување за 2019 година на Агенцијата за управување со одземен
имот
104. Годишен извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот за 2017
година, ревидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември
2017 година и извештаи на независниот ревизор
105. Информација за Финансиски план, Програма за работа и Инвестициона програма на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис
Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2019 година
106. Годишна програма, со Финансиски план на Дирекцијата за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати за 2019 година
107. Извештај и анализи за спроведените контроли на терен за програмите за финансиска
поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура и ИПАРД
програмите, со Акциски план за извршување на контроли кај барателите кои од 2012
година не биле предмет на контрола на терен
108. Информација за спроведена Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во
Република Македонија за 2018/2019 година
109. Информација во врска со реализација на активностите (постапување по исходите) кои
произлегуваат од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година
110. Финансиски план на Бирото за судски вештачења за користење на средства за 2019
година кои произлегуваат од Буџетот на Република Македонија, со дополнување
111. Годишна програма за работа на Институтот за стандардизација на Република
Македонија за 2019 година
112. Информација во врска со предложените измени на Договорот за основање на
енергетската заедница
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113. Информација за детална анализа на сите елементи од Нотификацијата добиена од
Европската комисија во Светската трговска организација (СТО), со насоки за
консултации
114. Информација за реализација на активностите за изградба на фекална канализација
во населено место Сопиште и на локалитетот Сончев Град и одведување на урбаните
отпадни води кон постојните канализациски мрежи во Општина Кисела Вода и
Општина Аеродром
115. Информација за прогрес на реализација на активностите за изградба на системот за
водоснабдување за дел од населените места во Општина Сопиште - Регионален
водовод Патишка Река
116. Информација за изградба на канализациона мрежа во с. Отља, Општина Липково
117. Информација за квалитетот на воздухот во Република Македонија за ноември 2018
година
118. Информација за преземените активности во врска со склучување на договори за
социјално осигурување во 2018 година
Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
119. Предлог-закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, по скратена
постапка
120. Информација за имотот од стечајна постапка од должникот Шик Јелак АД Тетово, со
Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од
деловен простор на другите сосопственици на деловниот простор
121. Предлог-програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година
122. Предлог-програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2019 година
123. Информација за настанатите проблеми во работењето на Државниот студентски дом
„Доне Божинов“ Пробиштип
124. Информација за измена на План за соработка помеѓу Министерството за здравство на
Република Македонија и Министерството за здравство на Република Бугарија, со
усогласен текст на План
125. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство и трговија РСБ
Солутионс ДОО Карбинци за вршење на дејност одгледување на канабис за
медицински цели, со Предлог-одлука
*
*

*
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Владата без забелешки ги усвои записниците од 112-та и 113-та седница на Владата,
одржани на 25.12.2018 година и 28.12.2018 година.
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

1. Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања, д-р Бујар
Османи ги информирање членовите на Владата за статусот на реализација на мерките
содржани во Планот 18, како и мерките содржани во Планот 18, кои се со поминат рок за
реализација.
2. Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања, д-р Бујар
Османи ги информираше членовите на Владата во однос на Вербалната нота од Амбасадата
на Романија во Република Македонија, по повод презентирање на приоритетите на
Романија за време на претседателството со Европската Унија.
Презентирањето на приоритетите на Романија за време на претседателството со
Европската Унија ќе се одржи на наредната редовна седница на Владата, што ќе се одржи
на 22.1.2019 година, од страна на амбасадорот на Романија во Република Македонија и во
присуство на амбасадорот на Европската Унија и шеф на делегацијата на Европската Унија
во Република Македонија, н.е. г. Самуел Жбогар.
Согласно ова, Секретаријатот за европски прашања и Генералниот секретаријат на Владата
на Република Македонија да ги преземат сите неопходни активности за координација на
овој настан.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го донесе новиот текст на Програмата за основни геолошки истражувања за 2019
година, во предложениот текст.
Точка 2
Владата по Годишната програма со Финансиски план за 2019 година на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, Инвестициона програма со табеларен преглед,
Програма за работа за 2019 година и Предлог-одлука, заклучи:
1. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план
за 2019 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во предложениот
текст.
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2. Го разгледа новиот текст на Табеларниот преглед на предвидени активности кој треба
да биде составен дел и ќе се препознае во Тригодишната инвестициска програма за 2019,
2020 и 2021 година, како материјал за информирање.
3. Го разгледа новиот текст на Програмата за работа за 2019 година, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата ја задолжи Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
да ја подготви и до Владата да ја достави Тригодишната инвестициска програма за 2019,
2020 и 2021 година, во рок од 15дена.
Точка 3
Владата по новиот текст на Годишната програма за работа на Националниот центар за
одговор на компјутерски инциденти за 2019 година, со Предлог-одлука, го донесе
најновиот текст на Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на
Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година, во
предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Агенцијата за електронски комуникации да ги има предвид
укажувањата во новото Мислење на Министерството за информатичко општество и
администрација.
Точка 4
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за развој на спорт и млади за 2019 година,
во предложениот текст.
Истовремено, Владата ја задолжи Агенцијата за млади и спорт да ја информира Владата:
- за можноста од опфаќање на поголем број на ученици во училишните спортски активности
и
- за прогресот на активностите за организација на системот на училишните спортски
натпревари.
Точка 5
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за распределба на средства од игри на
среќа и забавните игри за 2019 година за финансирање на националните спортски
федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во
Република Македонија, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт при намената на средствата предвидени во
Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година за
финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и
спорт за унапредување на спортот во Република Македонија, да им даде приоритет на оние
спортски федерации, кои во нивниот состав имаат машка и женска репрезентација.
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2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт, во рок од 30 дена, после секој конкурс и
секоја распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година до Владата
да достави информација за распределбата на средствата и по кој критериум е извршена
истата.
Точка 6
Владата ја одложи од разгледување Годишната програма за работење на Агенција за
планирање на просторот во 2019 година, со дополнувањето и Предлог-одлука за наредната
седница поради потребата Министерството за транспорт и врски да достави мислење по
материјалот.
Точка 7
Владата по новиот текст на Годишниот финансиски план на Агенција за планирање на
просторот во 2019 година, со дополнување и Предлог-одлука го донесе новиот текст на
Одлуката за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за
планирање на просторот во 2019 година, во предложениот текст.
Точка 8
Владата по Годишната програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за
катастар на недвижности за 2019 година, со Предлог-одлука и Финансиски план за работа
(нов текст), заклучи:
1. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Годишната програма за реализација на
Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2019 година, во
предложениот текст.
2. Го разгледа Финансискиот план за работа, како материјал за информирање.
Точка 9
Владата по новиот текст на Годишната програма за работа на Советот за унапредување и
надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука ја донесе
Одлуката за давање на согласност на Годишна програма за работата на Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година (нов текст),
во предложениот текст.
Точка 10
Владата по најновиот текст на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на
ревизијата на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука ја донесе Одлуката
за давање согласност на новиот текст на Финансискиот план за работа на Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година (нов текст),
во предложениот текст.
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Точка 11
Владата по најновите текстови на Програмата за работа за 2019 година на ЈП за
водоснабдување „Студенчица“ Кичево, Финансискиот план за 2019 година и
Инвестиционата програма за 2019 година, со дополнување и Предлог-одлука ги донесе
следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Инвестиционата програма за 2019 година
на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево (нов текст), во предложениот текст.
2. Ги разгледа Програмата за работа за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“
Кичево и Финансискиот план за 2019 година, како материјали за информирање.
Точка 12
Владата по најновиот текст на Годишната инвестициона програма на ЈП за извршување на
водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип за 2019 година, новиот
текст на Финансискиот план и новиот текст на Програмата за работа на ЈП за извршување
на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип за тековно работење, со
дополнувања и Предлог-одлука ги донесе следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Годишната инвестициона
програма на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем
„Злетовица“ - Пробиштип за 2019 година, во предложениот текст.
2. Ги разгледа Финансискиот план и Програмата за работа на ЈП за извршување на
водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип за тековно работење, како
материјали за информирање.
Точка 13
Владата по новиот текст на Годишната програма за работа и развој и Финансискиот план за
2019 година на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје:
1. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје за 2019 година, со укажување:
- Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие „Македонска
радиодифузија“ од 400 милиони денари да се реализира во рамките на можностите, да не
се нарушува ликвидноста на претпријатието, во согласност и со наплатата на средствата.
2. Го разгледа Финансискиот план за 2019 година на ЈП „Македонска радиодифузија“
-Скопје, како материјал за информирање.
Точка 14
Владата по Годишната сметка за 2017 година и Годишниот извештај по Годишна сметка за
периодот 1.1. - 31.12.2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Македонски шуми“ - Скопје, со Извештај од независен ревизор и Предлог-одлуки:
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- Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Годишната сметка и Годишен
извештај по годишна сметка за период 1.1 - 31.12.2017 година на Јавното претпријатие за
стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје, во предложениот текст.
- Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Oдлуката за распоредување
на вишок на средства по Годишната сметка за 2017 година на Јавното претпријатие за
стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се укажува на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски
шуми“ - Скопје на секои два месеца да доставува до Владата информација за прогрес на
постапката во врска со предметот кој се однесува на Рибникот ПЕКОМ (од Пехчево).
2. Се укажува на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски
шуми“ - Скопје до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција, да поднесе пријава за утврдување на одговорност за причинета штета на
средствата на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски
шуми“ - Скопје од одговорно, службено лице, согласно член 353 од Кривичниот законик.
3. Се укажува на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски
шуми“ - Скопје до Адвокатската комора на Република Македонија да поднесе барање за
утврдување на одговорност за сторена повреда на одредбите од Законот за парнична
постапка, во делот на полномошници и кој може да биде полномошник и учествува во
постапката како полномошник, спрема адвокатот Силвана Дончева.
4. Се укажува на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски
шуми“ - Скопје да поднесе претставка до Судскиот совет на Република Македонија,
Апелационен суд Штип и Врховниот суд на Република Македонија за работата на судијата
Катерина Димитровска, поради сторени бројни неправилности.
5. Се укажува на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски
шуми“ - Скопје во однос на предметите во постапка на извршување, во кој како доверител
се јавува Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ Скопје, до надлежниот извршител да се поднесе барање за промена на средството на
извршување на начин што ќе се издаде налог за попис, процена и пленидба на подвижни
и недвижни предмети, а со цел наплата на побарувањето на доверителот Јавното
претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - Скопје.
Точка 15
Владата по Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување
со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје за 2019 година, со дополнителни
објаснувања и Предлог-одлука ја донесе Одлуката за давање согласност на Годишната
инвестициона програма за 2019 година на Јавното претпријатие за стопанисување со
државните шуми „Македонски шуми“ - п.о. - Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата им укажа на органите на управување во претпријатието трошоците
од Инвестиционата програма да ги израмнат со приходите со цел да не се оствари
негативен финансиски резултат во Годишната сметка.
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Точка 16
Владата ја разгледа Предлог-програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019
година (најнов текст), Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот и притоа заклучи:
1. Го донесе најновиот текст на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019
година, во предложениот текст.
2. Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за промоција и поддршка на
туризмот, ги разгледа како материјали за информирање.
Точка 17
Владата по Финансискиот план на Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството за 2019 година, со Предлог-одлука и Годишниот план за работа на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2019 година, заклучи:
1. Го донесе најновиот текст на Одлуката за потврдување на Финансискиот план за 2019
година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, во предложениот
текст.
2. Го разгледа новиот текст на Годишната програма за работа на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството за 2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 18
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за
финансиската состојба на Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје, со барање на
финансиски средства за 2019 година и Предлог-одлуки, поради потребата од одржување
состанок помеѓу Министерството за финансии и Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ
Скопје и дополнително усогласување, со цел обезбедување на финансиски средства на ист
начин како што е направено минатата и претходните години.
По извршеното усогласување со Министерството за финансии соодветните Предлог-одлуки
да се достават и усогласат со Секретаријатот за законодавство.
Точка 19
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за висината на
надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена
заштита на животните, во предложениот текст.
Точка 20
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за Проектот за самовработување со
кредитирање, Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни
места, Проектот за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и
Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади
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лица до 29 години, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на
Управен одбор на проектот - Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање
на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места (нов
текст) и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за Проектот за Самовработување со кредитирање, Проектот
кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за
Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање
на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години.
2. Ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на
проектот - Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти
(микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места, во предложениот текст.
3. Се препорачува на Агенцијата за вработување на Република Македонија да изготви
предлог-измени на Проектот за Самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање
на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за Самовработување со
кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни субјекти за
отворање на нови работни места за млади лица до 29 години и да ги достави до Владата,
со цел усвојување на истите до крајот на февруари 2019 година.
4. Се препорачува на Агенцијата за вработување на Република Македонија да запре со
доделување на нови кредитни средства од Проектот за самовработување со кредитирање,
Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот
за Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање
на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години се до
усвојување на измените на проектите од страна на Владата.
Точка 21
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за реализација на Проектот за
користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2019 година,
со Акциски план и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати најновиот текст на Aкцискиот план за реализација на Проектот за користење
услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2019 година коригиран
во насока, почетокот на активностите 4. Објавување повик во медиуми и 5. Прием на
барања, наместо од 14.1.2019 година да биде од 16.1.2019 година.
2. Се укажува на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија два
пати годишно (јули и ноември) да ја известува Владата за текот на реализацијата на
Проектот за користење на услугата на бањско климатска рекреација на корисници на
пензија за 2019 година.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги достави до Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, согласно определениот рок во
Акцискиот план, податоците за корисниците на пензија кои се корисници и на права за
помош и нега од друго лице, додаток за слепило и додаток за мобилност, на електронски
носач на податоци (ЦД).
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Точка 22
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост
на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности, во
предложениот текст.
Точка 23
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потреба од донесување на одлука
за дополнување на Одлуката за издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати
од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје, со Предлогодлука, го усвои и ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
издавање на краткорочна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на
нафта и нафтени деривати на Град Скопје, во предложениот текст.
Точка 24
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за работи
хидрометеоролошката дејност во 2019 година, во предложениот текст.

од

областа

на

Точка 25
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за фитосанитарна политика во 2019
година, во предложениот текст.
Точка 26
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за финансиска поддршка во рибарството
и аквакултурата за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 27
Владата го донесе новиот текст на Програмата за семе и саден материјал во 2019 година,
во предложениот текст.
Точка 28
Владата го донесе новиот текст на Програмата за спроведување на мониторинг во областа
на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и
сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата,
како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на
својствата на почвата за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 29
Владата го донесе новиот текст на Програмата за спроведување на мониторинг во областа
на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и
сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита
на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2019 година, во
предложениот текст.
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Точка 30
Владата го донесе новиот текст на Програмата за развој и унапредување на ловството и за
одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2019 година, во
предложениот текст.
Точка 31
Владата го донесе новиот текст на Програмата за проширена репродукција на шумите за
2019 година, во предложениот текст.
Точка 32
Владата го донесе најновиот текст на Годишната програма за финансирање на изработка
на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектни документации за 2019
година, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи во Договорот и протоколите за ангажман меѓу
Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за планирање на просторот да и се
овозможи на Агенцијата за планирање на просторот во рамките на средствата што се
опфатени во Годишните програми да се опфатат и средствата за подготовка на геодетски
подлоги и сите други активности за изработка на плански документи како што се: услови
за планирање на просторот, студии или елаборати за влијанието врз животната средина,
заштитно конзерваторски основи и др.
Точка 33
Владата го донесе текстот на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на
станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година, кој
предлагачот треба да го усогласи со Секретаријатот за законодавство и да го достави до
Владата.
Точка 34
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за заштита на природата за 2019 година,
во предложениот текст.
Точка 35
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за унапредување на животната средина
за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 36
Владата го донесе новиот текст на Годишната програма за финансирање на изработка на
просторен план на Република Македонија за 2019 година, во предложениот текст.
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Точка 37
Владата на предлог на Министерството за животна средина и просторно планирање го
одложи разгледувањето на Предлог-програмата за намалување на аерозагадувањето за
2019 година, за наредната седница на Владата, поради потребата од дополнителни
усогласувања.
Точка 38
Владата ја донесе Програмата за рамномерен регионален развој во 2019 година (најнов
текст- усогласен со Секретаријатот за законодавство), во предложениот текст.
Точка 39
Владата го донесе новиот текст на Програмата за заштита на потрошувачите за периодот
2019 - 2020 година, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за економија при подготовката на новиот
закон за заштита на потрошувачите, во делот на преодни и завршни одредби да предвиди
рок од 30 дена за формирање на Советот за заштита на потрошувачите.
Точка 40
Владата го донесе новиот текст на Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 41
Владата го донесе новиот текст на Програмата за поддршка на домашен туризам за
работници со ниски приходи, во предложениот текст.
Точка 42
Владата ја разгледа Информацијата во врска со донесување на Програма за промоција на
обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата
за 2019 година, со Предлог-програма, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст
на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на
енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 43
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за развој на туризмот за 2019 година, во
предложениот текст.
Точка 44
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за основање на туристичка развојна
зона - Матка во Општина Сарај и го усвои со следниве заклучоци:
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1. Се укажува на Град Скопје во рок од 30 дена да обезбеди постоечка документација за
изградба на Спортско рекреативен центар „Езеро Треска“ во Општина Сарај.
2. Се задолжува Министерството за економија во рок од четири месеци до Владата да
достави информација за текот на активностите за основање на туристичка развојна зона Езеро Треска во Општина Сарај.
Точка 45
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел „Изгрев“, Штип, 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 „Изгрев“ - Штип, со
седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1, Штип - хотел од четврта категорија со две (2)
ѕвезди), во предложениот текст.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба
на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ „Рибничка“ со реф.бр.7 и придружни објекти
КО Тануше и КО Грекај и Нивиште, Општина Маврово и Ростуше, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за
изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Рибничка со реф.бр.7 и придружни
објекти КО Тануше и КО Грекај и Нивиште, Општина Маврово и Ростуше, во предложениот
текст.
Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО
Владиловци, Општина Чашка, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти со намена А4-времено сместување КО Владиловци, Општина Чашка, во
предложениот текст.
Точка 48
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, А4-времено
сместување и Б2-големи трговски единици КО Опае, Општина Липково, со
Предлогодлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност
за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички
план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија, А4-времено сместување и Б2-големи трговски единици КО Опае, Општина
Липково, во предложениот текст.
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Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Ињево-вон г.р., Општина Радовиш, со Предлог-одлука (нов текст), ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево
за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Ињево-вон г.р., Општина Радовиш, во предложениот текст.
Точка 50
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи за
КО Ракотинци, Општина Сопиште, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште, во
предложениот текст.
Точка 51
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изградба на МХЕЦ „Мраморечка“ со реф.Бр.394 КО Мраморец, Општина
Дебарца, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ „Мраморечка“ со реф.Бр.394 КО Мраморец,
Општина Дебарца, во предложениот текст.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска
документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Бардовци, Општина
Карпош, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за
изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со
намена Г4-стоваришта КО Бардовци, Општина Карпош, во предложениот текст.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска
документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи, КО
Куманово, Општина Куманово, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја
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донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на
објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Куманово, Општина Куманово, во
предложениот текст.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО
Кавадарци 1 (вон.), Општина Кавадарци, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО
Кавадарци 1 (вон.), Општина Кавадарци, во предложениот текст.
Точка 55
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за
село Робово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и
рекреација, Е-инфраструктура КО Робово, Општина Пехчево, со Предлог-одлука, го усвои
и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Робово за изградба на
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО
Робово, Општина Пехчево, во предложениот текст.
Точка 56
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за Магистрален гасовод лот 2 делница Кавадарци-Битола, со
Предлогодлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката за давање на
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изградба на магистрален гасовод Лот 2 делница КавадарциБитола, во предложениот текст.
Точка 57
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер и го утврди со следните заклучоци:
1. Министерството за правда да го пречисти текстот на Предлог-законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер земајќи го предвид Мислењето на
Министерството за финансии и укажувањето на Секретаријатот за законодавство.
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2. Пречистениот текст на Предлог-законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер да се достави до Собранието согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Рената Дескоска, министерка за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за
правда, а за повереник Маја Малјановска, раководителка на сектор во Министерството за
правда.
Точка 58
Владата ја донесе Уредбата за методологија за распределба на наменски дотации за плати
и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2019
година (нов текст), во предложениот текст.
Точка 59
Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на анекс на
Дополнителниот протокол за интензивирање на соработката во борбата против трговијата
со луѓе преку државната граница и за подобрување на идентификација, известување,
упатување и помогнато враќање на жртвите и можните жртви на трговија со луѓе што го
надополнува договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на
Република Албанија за соработка во борбата против тероризмот, организираниот
криминал, недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и
прекурсори, илегална миграција и други нелегални активности, склучен во Охрид на
14.9.2007 година, со Анекс на македонски и англиски јазик и го усвои со следните
заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на анексот на Дополнителниот протокол за
интензивирање на соработката во борбата против трговијата со луѓе преку државната
граница и за подобрување на идентификација, известување, упатување и помогнато
враќање на жртвите и можните жртви на трговија со луѓе што го надополнува Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за
соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволената
трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, илегална миграција и
други нелегални активности, склучен во Охрид на 14.9.2007 година.
2. Се овластува заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија и
министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, да го потпише Анексот на
Дополнителниот протокол за интензивирање на соработката во борбата против трговијата
со луѓе преку државната граница и за подобрување на идентификација, известување,
упатување и помогнато враќање на жртвите и можните жртви на трговија со луѓе што го
надополнува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на
Република Албанија за соработка во борбата против тероризмот, организираниот
криминал, недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и
прекурсори, илегална миграција и други нелегални активности, склучен во Охрид на
14.9.2007 година.

25

Точка 60
Владата ја разгледа Информацијата за напредокот и проширувањето на Системот за
микроучење (Microlearning) во останатите општини во Република Македонија и ја усвои со
следниот заклучок:
- Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да продолжи
да го координира проширувањето на Системот за микроучење во општините: Арачиново,
Боговиње, Валандово, Василево, Вевчани, Виница, Врапчиште, Гази Баба, Гевгелија, Ѓорче
Петров, Гостивар, Градско, Дебарца, Делчево, Долнени, Желино, Зелениково, Зрновци,
Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Крива Паланка,
Кривогаштани, Крушево, Лозово, Маврово и Ростуша, Македонска Каменица, Македонски
Брод, Могила, Неготино, Новаци, Ново Село, Пехчево, Пласница, Прилеп, Пробиштип,
Ранковце, Ресен, Росоман, Сарај, Свети Николе, Сопиште, Старо Нагоричане, Струмица,
Теарце, Тетово, Центар Жупа, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево и за напредокот да ја
информира Владата на годишно ниво.
Точка 61
Владата ја разгледа Информацијата во врска со спроведувањето на препораките на
Народниот правобранител за надминување на констатираните состојби содржани во
Извештајот на Народниот правобранител, од страна на органите на државната управа
опфатени во истиот (најнов текст), ја усвои Информацијата и согласно член 36 став 4 од
Законот за Народниот правобранител заклучи истата да ја достави до Собранието на
Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Рената Дескоска, министерка за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за
правда, а за повереник м-р Фатон Сељами, државен секретар во Министерството за правда.
Точка 62
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изградба, опремување и одржување
на објекти за детска заштита за 2019 година, со заклучок во завршната одредба, зборовите
„а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2019 година“ да изостанат.
Точка 63
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изградба, опремување и одржување
на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година, со заклучок од
завршната одредба за влегување во сила, зборовите „а ќе отпочне да се применува од 1
јануари 2019 година“ да се изостават.
Точка 64
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Годишен извештај за имплементација на
Стратегијата за родова еднаквост за 2017 година, со текст на Годишен извештај и заклучи:
1. Ја усвои Информацијата во врска со Годишен извештај за имплементација на
Стратегијата за родова еднаквост за 2017 година, со текст на Годишен извештај.
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2. Го усвои Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост за
2017 година и заклучи да се достави до Собранието на Република Македонија.
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.
Точка 65
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за склучување на Меморандум за
разбирање меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и
Министерството за образование и наука на Република Казахстан во областа на
образованието и науката, со усогласен текст на Меморандум и го усвои со следните
заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за
образование и наука на Република Македонија и Министерството за образование и наука
на Република Казахстан во областа на образованието и науката.
2. Го овласти д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, да го потпише
Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за образование и наука на Република
Македонија и Министерството за образование и наука на Република Казахстан во областа
на образованието и науката.
Точка 66
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом од отворен вид
Струга, во предложениот текст.
Точка 67
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа „Затвор Гевгелија“, во предложениот
текст.
Точка 68
Владата го донесе новиот текст на Oдлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа „Казнено-поправен дом Штип“, во
предложениот текст.
Точка 69
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на „Казнено-поправната установа Затвор Прилеп“, во предложениот
текст.
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Точка 70
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Казнено-поправната установа „Затвор Струмица“, во предложениот
текст.
Точка 71
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено - поправната установа „Казнено-поправен дом Идризово“, во
предложениот текст.
Точка 72
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа „Казнено-поправен дом Идризово“ (4411468/1), во предложениот текст.
Точка 73
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа „Затвор Битола“, во предложениот
текст.
Точка 74
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Воспитно-поправната установа „Воспитно-поправен дом Тетово“ (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 75
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа „Затвор Скопје“, во предложениот
текст.
Точка 76
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Казнено - поправната установа „Затвор Тетово“ (нов текст), во предложениот
текст.
Точка 77
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Казнено-поправната установа „Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива
Паланка“ (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 78
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Казнено-поправната установа „Затвор Охрид“, во предложениот
текст.
Точка 79
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Јавната здравствена установа „Универзитетска клиника за
трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и
ургентен центар“ - Скопје, во предложениот текст.
Точка 80
Владата ги донесе:
1. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение
„ХОПС - Опции за здрав живот Скопје“ (нов текст), во предложениот текст.
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение
„Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ“ - Скопје (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 81
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа „Универзитетска клиника за државна
кардиохирургија“ - Скопје (нов текст), во предложениот текст.
Точка 82
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на
надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за
учебници (нов текст), во предложениот текст.
Точка 83
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-законот за
изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници, поради потребата од дополнителни консултации.
Точка 84
Владата го одложи од разгледување Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, по скратена
постапка, поднесен од група пратеници за наредната седница на Владата поради
дополнителни консултации.
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Точка 85
Владата го одложи разгледувањето на Предлог -законот за изменување и дополнување на
Законот за класифицирани информации, по скратена постапка, поднесен од група
пратеници, за наредната седница на Владата, поради потребата од дополнителни
консултации.
Точка 86
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер, по скратена постапка, поднесен од
група пратеници и притоа го утврди следното мислење:
Имајќи предвид дека од страна на Министерството за правда во владина постапка е
предложен Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, Владата
на Република Македонија му предлага на Собранието на Република Македонија да не го
донесе Законот предложен од група пратеници.
Точка 87
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 23 став 4 од
Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96,
9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15, 39/16 и 64/18), поднесено од пратеникот Хари Локвенец и притоа го утврди
следново мислење:
I. 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 („Службен весник на
Република Македонија“ бр.31/08, 119/10 и 23/13), 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“.
II. Имено, членот 23 став 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) гласи:
„За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-е државјанин на Република Македонија,
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-има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование,
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
-има минимум пет години работно искуство,
-поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно
познавање на англиски јазик не постар од пет години и тоа: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“
Од цитираната одредба произлегува дека кандидатот за директор во јавното претпријатие
во моментот на објавување на огласот треба да има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС или завршен VII/1 степен образование и има минимум пет години работно искуство.
Прашањето:„не е јасно дали условот минимум пет години работно искуство се однесува на
целокупното работно искуство што го има кандидатот или на работното искуство по
стекнувањето на 240 кредити според ЕКТС“.
Не е спорно дека во одредбата на членот 23 став 4 од Законот за јавните претпријатија
условите се таксативно наброени така што кандидатот прво треба да го исполнува условот
од алинеја 2 „-има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
образование,“ па потоа да го исполнува условот од алинеjа 4 „-има минимум пет години
работно искуство,“ односно условот се однесува на работно искуство по стекнувањето на
240 кредити според ЕКТС“.
Имајќи предвид дека одредбите од член 23 став 4 од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06,
22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) се прецизни
и јасни, Владата на Република Македонија му предлага на Собранието на Република
Македонија да не даде автентично толкување.
Точка 88
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 85 од Законот
за пензиското и инвалидското осигурување, поднесено од пратеникот Панчо Минов и
притоа го утврди следново мислење:
Подносителот на барањето наведува дека одредбите од член 85 од Законот за пензиското
и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15,
129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18),
произволно се толкуваат од страна на институциите. Според подносителот на барањето за
автентично толкување произлегува дилемата дали одредбите од членот 85 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување во однос на пензискиот стаж од најмалку 25
години, работникот во Министерството за правда, казнено поправната установа и воспитно
поправен дом треба да го остварил во тие институции или може да има навршен стаж.
Во Глава VII од Законот за пензиското и инвалидското осигурување е уредено стекнување
и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови, каде
се уредени и осигуреници од внатрешни работи и од казнено-поправни установи и
воспитно-поправни домови.
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Имено, согласно член 85 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување работник
во Министерството за правда, казнено - поправна установа и воспитно - поправен дом, кој
има најмалку 25 години пензиски стаж од кои најмалку 15 години ефективно поминати на
работни места за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на
член 84 ставови (1) и (2) од овој закон и 55 години живот (маж), односно 50 години живот
(жена), може да оствари право на старосна пензија, ако работниот однос му престане по
потреба на службата.
Одредбите од Глава VII од Законот за пензиското и инвалидското осигурување вклучително
и членот 85 се однесуваат на категоријата на работници во Министерството за правда и
казнено поправни и воспитно поправни установи. Со овие законски одредби се уредуваат
поповолни услови за стекнување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на
овластените службени лица во наведените институции. Имајќи ги во предвид
специфичноста, значењето и интересот на должностите кои ги вршат работниците од овие
институции, условот од 25 години пензиски стаж утврден со членот 85 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување се однесува на навршен пензиски стаж на
работник во Министерството за правда, казнено -поправна установа и воспитно поправен
дом, односно 25 години пензиски стаж да е навршен во наведената институција односно
установа.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Македонија му предлага на
Собранието на Република Македонија да не го прифати барањето за давање на автентично
толкување на одредбите од членот 85 Законот за пензиското и инвалидското („Службен
весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15 ,147/15, 154/15, 173/15, 217/15,27/16,
120/16 ,132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 ), со оглед на тоа што одредбите на овој член се
јасни и прецизни.
Точка 89
Владата го разгледа Извештајот на ректорот за работата на Универзитетот „Св.Кирил и
Методиј“ во Скопје, за периодот од 16 септември 2017 година до 30 септември 2018 година
и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 99 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18) ректорот е должен еднаш во годината до Сенатот, Универзитетскиот
совет и основачот, да поднесува извештај за својата работа и за работата на Универзитетот,
во кој е содржан и финансиски извештај.
За таа цел, ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од Скопје го доставува
Извештајот на ректорот за работа на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од Скопје за
периодот од 16 септември 2017 година до 30 септември 2018 година, каде што се искажани
активностите кои се преземени во наведениот период.
Во изминатиот период што е предмет на овој извештај, се карактеризира со натамошно
продолжување на започнатиот процес кон забрзано етаблирање кон европскиот
високообразовен простор, како стабилна, современа автономна и одговорна институција.
1. Нормативно уредување на Универзитетот

32

Процесот на нормативно уредување на дејностите на Универзитетот, Ректорската управа и
Сенатот на Универзитетот во академската 2017/2018 година е продолжена, како резултат
на потребите на единиците во состав на Универзитетот за остварување на
високообразовната, научно - истражувачката и апликативната дејност. Во овој период
донесени се повеќе акти и извршени се повеќе изменувања и дополнувања на постојните.
Од страна на Универзитетот континуирано се следат и имплементираат законските прописи
и нивните изменувања и дополнувања надвор од високообразовната и научно истражувачката дејност, така што во континуитет се реализираат прописите од областа на
вработените во јавниот сектор, административните службеници, општата управна
постапка, заштитата на личните податоци, новите прописи за издавачка дејност, проектот
за меѓусебно електронско поврзување со други институции за остварување на правата на
студентите.
Исто така во изминатиот период Универзитетот ги има спроведено потребните активности
за реализирање на прописите за вработување во јавниот сектор, односно во делот за
добивање согласност.
2. Наставно образовна дејност
Во академската 2017/2018 година, се запишани студенти, согласно Конкурсот, вклучувајќи
ги сите дополнителни квоти.
На голем број студиски програми на Универзитетот се извршени промени и усогласувања
со цел да се одговори на законските одредби, особено во поглед на сите елементи на
студиските програми, пропишани во процедурата за нивна акредитација, односно
реакредитација.
Исто така, биле предложени и проекти за воведување нови студиски програми од прв
циклус студии.
Во рамки на уписната политика на Универзитетот, реализирани се бројни активности за
подготовка и објавување на Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на
студиските програми на Универзитетот во академската 2017/2018 година.
Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии се реализирал во три уписни
рокови.
3. Издавачка дејност
Значајно место во интегративните процеси на Универзитетот зазема и развојот на
издавачката дејност, која, пред се, е во функција на ефикасноста во студирањето.
Издавачката дејност на Универзитетот се остварува преку издавање учебници, учебни
помагала, монографии, студии, годишни зборници, гласила на Универзитетот и друга
прирачна литература.
4. Меѓународна соработка
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Следејќи го развојот на научните, технолошките и образовните иновации, меѓународната
соработка на Универзитетот е фокусирана во правец на интензивно вклучување во
европските образовни и истражувачки центри.
Програмите за академска мобилност се од големо значење за развојот на квалитетот на
студиските програми и идното вработување на студентите и се тесно поврзани со
имплементација на реформите од Болоњскиот процес и европските образовни стандарди.
Универзитетот активно учествува и во меѓународните асоцијации и мрежи поврзани со
високото образование и следење на најразлични форуми, средби и настани со меѓународен
предзнак.
5. Финансирање
Своето финансиско работење, во наведениот период, Универзитетот го нема прикажано
според планираните активности во Програмата за работа на Универзитетот, Финансискиот
план, Статутот на Универзитетот, Законот за буџети на Република Македонија, Законот за
извршување на Буџетот на Република Македонија, Законот за сметководство на буџетите и
буџетските корисници, како и Правилникот за сметководствениот план за буџетите и
буџетските корисници, Правилникот за класификација на приходите и расходите и други
акти кои ја регулираат оваа материја.
Бидејќи, Универзитетот и единиците во состав на Универзитетот се буџетски корисници и
се финансираат од Буџетот на Република Македонија, потребно е во Извештајот да бидат
прикажани приходите и расходите на сметките од типот 637, 785, 788.
Согласно со Статутот на Универзитетот и единиците на Универзитетот учествуваат во
остварување на интегрираните и други дејности на Универзитетот, со процент од
остварените приходи.
Распределбата, односно трошењето на средствата од сметките на Универзитетот, треба да
се извршува наменски, во согласност со утврдениот Финансиски план, но истата во
Извештајот не е прикажана.
Точка 90
Владата го разгледа дополнетиот текст на Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа
- Тетово и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр.82/18), основен акт на високообразовната установа е Статутот.
Во став (2) на истиот член е утврдено дека со Статутот поблиску се уредуваат внатрешната
организација, начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот
на работа и одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната
дејност.
Според став (3) на овој член на Статутот на јавниот универзитет и на јавната самостојна
висока стручна школа согласност дава Собранието на Република Македонија, а на
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приватната високообразовна установа основачот, по претходно мислење на Владата на
Република Македонија.
Со Статутот на Универзитетот треба да се регулираат само оние прашања на кои што
Законот упатува да се регулираат со Статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од Статутот
истите треба во целост да бидат усогласени со одредбите од Законот за високото
образование, освен во случаите кога Законот дозволува дополнително уредување на истата
проблематика со Статут на Универзитетот.
Содржината на членовите 7, 8, 9 и 10 од Статутот се материја која детално се регулира со
член 9, 10, 11, 12 и 14 од Законот за високото образование. Со оглед на тоа доколку овие
одредби од Законот стануваат составен дел и на Статутот на Универзитетот, истите треба
да се регулираат стриктно согласно наведените членови од Законот за високото
образование, при што треба да се запази и на терминолошките изрази употребени во
Законот. Ова забелешка генерално се однесува на сите вметнати членови од Законот во
содржината на Статутот, а во кои недостасува упатувачка одредба за нивно дополнително
уредување со Статут.
Во членот 13 од Статутот треба да се наведат сите единици во состав на Универзитетот. Со
оглед дека Универзитетот предвидува можност за основање на трговско друштво, во тој
случај согласно член 87 став (1) од Законот за високото образование со Статутот треба да
се наведат условите за негово формирање. Став 3 да се усогласи со член 76 од Законот за
високото образование (кој се однесува на статусни промени на единиците на
Универзитетот) и со член 81 (кој се однесува на престанок на приватно-јавна
високообразовна установа).
Членот 15 од Статутот треба да се дополни со одредби под кои услови може да се основаат
овие внатрешни организациони единици, согласно член 85 став 4 од Законот за високото
образование.
Во членот 27 ставот 3 од Статутот да се дополни во насока свикувањето и работата на
Одборот на Универзитетот поблиску да се уредува со Деловник на Одборот.
Во членот 29 од Статутот, точка 18 треба да гласи: „- ја утврдува листата на кандидати на
ректор“.
Членот 30 од Статутот треба да се дополни со одредби за постапката за избор на
претседател на Сенатот (член 96 став 8 од Законот за високото образование).
Во членот 31 ставот (2) од Статутот треба да се додадат зборовите: „со објавување на јавен
оглас.“
Во членот 34 ставот 6 од Статутот треба да изостане.
Членот 53 од Статутот треба во целост да се усогласи со член 116 став 1 од Законот за
високото образование.
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Членот 54 од Статутот во целост да се усогласи со член 120 од Законот за високото
образование.
Членот 56 од Статутот во целост да се усогласи со член 19 од Законот за високото
образование.
Членот 57 од Статутот во целост да се усогласи со член 21 став 1 од Законот за високото
образование.
Членот 84 од Статутот да се усогласи со член 140 од Законот за високото образование.
Статутот треба да се дополни со одредби за објавување на јавен конкурс за запишување на
студенти на студии, на што упатува член 149 став 6 од Законот за високото образование.
Статутот треба да се дополни со одредби за промоцијата на лицата кои завршиле докторски
студиски програми од трет циклус и се здобиле со научен назив доктор на науки на што
упатува член 157 став 2 од Законот за високото образование.
Во член 92 ставот 2 да се усогласи и доработи согласно член 162 став 5 од Законот за
високото образование.
Членот 98 да се усогласи и доработи согласно член 179 од Законот за високото
образование.
Исто така потребно е да се изврши и правно-техничко подобрување на текстот на Статутот.
Точка 91
Владата ја симна од Дневниот ред Иницијативата поднесена од адвокат Никола Источки од
Ресен, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.125/2018 за
поведување постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за изменување и
дополнување на Законот за спортот.
Точка 92
Владата ја разгледа Понудата од нотарка Кристина Костовска од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец, на КП бр.1176 и
не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерство за
транспорт и врски.
Точка 93
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ирфан Тахири од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр. 1603 за КО Бутел на КП бр. 4233 место викано Мак. Кос. Бригада
и по Понудата ги усвои мислењата на Министерството за финансии и Агенцијата за катастар
на недвижности, како и Известувањето на Министерство за транспорт и врски.
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Точка 94
Владата го разгледа Известувањето од извршител Гордан Станковиќ од Скопје за Заклучок
за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност (врз основа на член
176 став 1 од Законот за извршување) под И бр.930/2017, со Заклучок за усна јавна
продажба под И бр.930/2017 (10651/8) и Заклучок за утврдување на вредност на
недвижност (врз основа на член 177 од Законот за извршување) и по истите го усвои
Мислењето од Министерството за финансии.
Точка 95
По оваа точка немаше предлози.
Точка 96
1. Владата ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република
Македонија за 2019 година (за одбележување на 15 години од смртта на поранешниот
Претседател на Република Македонија, Борис Трајковски), во предложениот текст.
2. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 8.1.2019 година до
13.1.2019 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да
го достави до Претседателот на Република Македонија и Собранието на Република
Македонија.
3. Владата заклучи Информацијата со барање за исплата на финансиски средства од
Министерството за внатрешни работи на „11 Октомври Еурокомпозит“ АД Прилеп, да се
разгледа на наредната седница на Владата.
4. Владата го задолжи Министерството за здравство да подготви и во рок од три недели до
Владата да достави соодветна Предлог-одлука за престанок и за давање на користење на
недвижна ствар на Јавната здравствена установа „Универзитетска клиника за дигестивна
хирургија“- Скопје (за подрумските простории во зградата на хирургија при Клинички
центар „Мајка Тереза“ кои припаѓаат на Јавната установа од областа на здравството за
потребите на јавните здравствени установи „Универзитетски клиники, Завод и Ургентен
центар“ - Скопје).
5. Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Државно правобранителство на Република Македонија, во предложениот текст.
Точка 97
Владата го разгледа Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на успешност на тема Ефективност на политиките и мерките при управување со
градежно земјиште, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за транспорт и врски во соработка со
општините да пристапи кон подготвување на Акциски план со точно дефинирани
активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечениот
извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност на тема
Ефективност на политиките и мерките при управување со градежно земјиште во функција

37

на надминување на утврдените состојби и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата
и Државниот завод за ревизија.
Точка 98
Владата го разгледа Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста за 2017 година во Советот
за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за Сметка на основен
буџет 637 и Сметка на буџет од самофинансирачки активности 787, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Советот за унапредување и надзор на ревизијата на
Република Македонија да пристапи кон подготвување на Акциски план со точно
дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од
Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста за 2017 година во Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за Сметка на основен буџет
637 и Сметка на буџет од самофинансирачки активности 787, во функција на надминување
на утврдените состојби и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот
завод за ревизија.
Точка 99
Владата ги разгледа Конечните извештаи за извршена Ревизија на финансиски извештаи и
Ревизија на усогласеност за 2017 година во Јавната здравствена установа „Институт за
трансфузиона медицина на Република Македонија“ - Скопје, со Сметка за сопствени
приходи и Сметка за приходи од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како
материјал за информирање.
Истовремено, Владата ја задолжи Јавната здравствена установа „Институт за трансфузиона
медицина на Република Македонија“, да пристапи кон подготвување на акциски план со
точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените
препораки од Конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија
на финансиските извештаи заедно со Ревизија на усогласеност за 2017 година (за Сметка
за приходи од Фондот за здравствено осигурување на Македонија и за Сметка за сопствени
приходи) во Јавната здравствена установа „Институт за трансфузиона медицина на
Република Македонија“ во функција на надминување на утврдените состојби и истиот во
рок од 30 дена да го достави до Владата и Државниот завод за ревизија.
Точка 100
Владата го разгледа новиот текст на Годишната програма за работа на Јавното претпријатие
за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје за 2019 година, со
дополнителни објаснувања, како материјал за информирање, со укажување во Годишната
програма, согласно мислењето на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство приходите на Програмата да се намалат за 28.667.100,00 денари како
резултат на непредивдени сретства за проширената репродукција и имајќи предвид
дополнитените 8.400.000 денари што треба да се исплатат како долг од минатата година.
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Истовремено, Владата го задолжи Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Македонски шуми“ - Скопје во текот на реализацијата на Годишната програма за
2019 година, приходите и расходите да бидат нивелирани до ниво, се со цел да не се
направи негативно салдно на завршната сметка за 2019 година.
Точка 101
Владата ги разгледа Годишната програма за работа, Финансискиот план и Годишната
инвестициона програма на „МЕР“ АД Скопје за 2019 година, со Дополнувањето кон нив,
како материјали за информирање.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид дека согласно Законот за енергетика
претстои спојување на АД „МЕР“ и АД „ГАМА“, имено после завршувањето на правните
постапки меѓу Република Македонија и АД „ГАМА“ Финансискиот план и Инвестиционата
програма на АД „МЕР“ може да претрпат одредени измени откако ќе се случи ова
спојување.
Точка 102
Владата ја разгледа Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање
за 2019 година и Финансиски план на Управата за финансиско разузнавање по квартали и
по месеци за 2019 година, со дополнувањето кон нив, како материјал за информирање.
Точка 103
Владата ја разгледа Програмата за работа, Инвестициона програма и преглед на квартални
податоци за финансиско известување за 2019 година на Агенцијата за управување со
одземен имот, како материјал за информирање.
Точка 104
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Агенцијата за управување со
одземен имот за 2017 година, ревидирани финансиски извештаи за годината што завршува
на 31 декември 2017 година и извештаи на независниот ревизор, како материјал за
информирање со следните укажувања:
1. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот да постапи по забелешките
дадени од страна на независниот ревизор и да ја информира Владата во рок од 30 дена во
однос на преземените мерки и активности за отстранување на констатираните
недостатоци.
2. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот потребните човечки и
просторни капацитети да ги обезбеди во рамки на планираните средства во сопствениот
буџет.
3. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот во однос на нецелосниот увид
и податоци за имотот со кој управува Агенцијата, односно вредноста на државниот капитал
за 2017 година, да спроведе попис на конфискуван имот согласно закон.

39

4. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот наредниот годишен извештај
за 2018 година да го достави во законски утврдениот рок согласно член 10 став 1 од Законот
за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка.
Точка 105
Владата ја разгледа Информацијата за Финансиски план, Програма за работа и
Инвестиционата програма на Друштвото за изградба, управување и издавање на
повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје за 2019 година (најнов текст), како
материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид укажувањето во Мислењето на
Министерството за финансии дека планираниот износ на буџетски средства за покривање
на трошоци за судски спорови од 21.156.114 денари во Финансискиот план, не е предвиден
во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, поради што измирувањето на
обврската по основ на овие трошоци не треба да се планира од буџетски средства.
Исто така, се укажува на предлагачот да внимава во трошковната страна во реализација на
набавките да не се надмине приходната страна.
Точка 106
Владата ја разгледа Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за 2019 година, како материјал
информирање, со укажување дека истата може да претрпи измени со носењето
Уредбата за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.
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Точка 107
Владата го разгледа Извештајот и анализите за спроведените контроли на терен за
програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со
аквакултура и ИПАРД програмите со Акциски план за извршување на контроли кај
барателите кои од 2012 година не биле предмет на контрола на терен, како материјал за
информирање.
Точка 108
Владата ја разгледа Информацијата за спроведена Анкета за потреба од вештини на
пазарот на трудот во Република Македонија за 2018/2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 109
Владата ја разгледа Информацијата во врска со реализација на активностите (постапување
по исходите) кои произлегуваат од Акцискиот план за вработување на млади лица 20162020 година, како материјал за информирање.
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Точка 110
Владата го разгледа новиот текст на Финансискиот план на Бирото за судски вештачења за
користење на средства за 2019 година кои произлегуваат од Буџетот на Република
Македонија, со дополнувањето, како материјал за информирање.
Точка 111
Владата ја разгледа Годишната програма за работа на Институтот за стандардизација на
Република Македонија за 2019 година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид укажувањето во Мислењето на
Министерството за финансии, односно за евентуалните потреби од зајакнување на
кадровскиот капацитет да се направи обид да се обезбедат по пат на преземање на лица
од останатите органи на државна управа пред да биде распишан оглас.
Исто така, Владата ја задолжи Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија, во рамки на своите можности, да изнајде начин за обезбедување
на простор за сместување на Институтот за стандардизација согласно неговите потреби.
Точка 112
Владата ја разгледа Информацијата во врска со предложените измени на Договорот за
основање на енергетската заедница и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за економија најдоцна до 20.1.2019 година да формира
работна група со претставници од Канцеларијата на претседателот на Владата на
Република Македонија, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен
за европски прашања, Министерството за финансии, Министерството за надворешни
работи, Министерството за правда, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика, Државниот
завод за статистика и Комисијата за заштита на конкуренција, која ќе биде задолжена за
координирање и следење на процесот на измени на Договорот за основање на Енергетската
заедница.
2. Се задолжуваат Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен
за економски прашања и за координација со економските ресори, Кабинетот на заменикот
на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања,
Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи, Министерството за
правда, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за
енергетика, Регулаторната комисија за енергетика, Државниот завод за статистика и
Комисијата за заштита на конкуренција, најдоцна до 18.1.2019 година да достават
номинација на свои претставници до Министерството за економија.
3. Се задолжува Министерството за економија да го извести Секретаријатот на
Енергетската заедница дека за преговарачи по однос на измените на Договорот за
основање на Енергетската заедница се номинираат Исмаил Лума од Министерството за
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економија и Виктор Андонов од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските
ресори.
Точка 113
Владата ја разгледа Информацијата за детална анализа на сите елементи од
Нотификацијата добиена од Европската комисија во Светската трговска организација
(СТО), со насоки за консултации, како материјал за информирање.
Точка 114
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на активностите за изградба на фекална
канализација во населено место Сопиште и на локалитетот Сончев Град и одведување на
урбаните отпадни води кон постојните канализациски мрежи во Општина Кисела Вода и
Општина Аеродром, како материјал за информирање.
Точка 115
Владата ја разгледа Информацијата за прогрес на реализација на активностите за изградба
на системот за водоснабдување за дел од населените места во Општина Сопиште Регионален водовод Патишка Река, како материјал за информирање.
Точка 116
Владата ја разгледа Информацијата за изградба на канализациона мрежа во с. Отља,
Општина Липково, како материјал за информирање.
Точка 117
Владата ја разгледа Информацијата за квалитетот на воздухот во Република Македонија за
ноември 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 118
Владата ја разгледа Информацијата за преземените активности во врска со склучување на
договори за социјално осигурување во 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 119
Владата го разгледа Предлог-законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси,
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
Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за
правда, а за повереник Мимоза Киковска, државен советник во Министерството за правда.
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Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлог-законот за
спречување на корупцијата и судирот на интереси, доставен до Собранието со писмо бр.4411708/1 од 28.12.2018 година.
Точка 120
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за имотот од стечајна постапка од
должникот Шик Јелак АД Тетово, со Предлог-одлука за давање согласност со подавка
преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот
простор, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност со подавка
преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сосопственици на деловниот
простор, во предложениот текст.
Точка 121
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-програмата за изградба и реконструкција
на основни училишта за 2019 година, за наредната седница на Владата, откако претходно
ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, поради
потребата Министерството за образование и наука во прилог на материјалот да достави
анализа за тоа кои општини до Министерството за образование и наука поднеле
проектна/техничка документација и врз основа на кои критериуми Министерството
одлучило, односно направило селекција кои општини ќе бидат приоритетни, вклучително
и подготвената техничка документација која е платена од Министерството (по примерот на
Анализата која ја има доставено Министерството за труд и социјална политика во прилог
на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019
година).
Исто така, Министерството за образование и наука текстот на Предлог-програмата да го
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 122
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-програмата за изградба и реконструкција
на средни училишта за 2019 година, за наредната седница на Владата, откако претходно
ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, поради
потребата Министерството за образование и наука во прилог на материјалот да достави
анализа за тоа кои општини до Министерството за образование и наука поднеле
проектна/техничка документација и врз основа на кои критериуми Министерството
одлучило, односно направило селекција кои општини ќе бидат приоритетни, вклучително
и подготвената техничка документација која е платена од Министерството (по примерот на
Анализата која ја има доставено Министерството за труд и социјална политика во прилог
на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019
година).
Исто така, Министерството за образование и наука текстот на Предлог-програмата да го
усогласи со Секретаријатот за законодавство.

43

Точка 123
Владата ја разгледа Информацијата за настанатите проблеми во работењето на Државниот
студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, во рок од 15 дена да се
произнесе во врска со статусот на вработените и решавањето на нивниот статус пред
престанокот и по престанокот со работа на Државниот студентски дом „Доне Божинов“
Пробиштип.
2. Се задолжува Министерството за економија, во рок од 15 дена да се произнесе во врска
со постапката за ликвидација на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип.
3. Се задолжува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката - Скопје, во рок од 15 дена да се произнесе во врска со објектот
на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип.
4. Се задолжува Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип, во рок од 15 дена
да се изјасни во врска со преземањето на вработените од Државниот студентски дом „Доне
Божинов“ Пробиштип.
5. Се задолжува Министерството за образование и наука по собирање на мислењата од сите
државни органи/домови, во рок од 45 дена да ја извести Владата за конечното Предлогрешение во врска со престанувањето на работа на Државниот студентски дом „Доне
Божинов“ Пробиштип и решавање на статусот на вработените.
Точка 124
Владата ја разгледа Информацијата за измена на План за соработка помеѓу Министерството
за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република
Бугарија, со усогласен текст на План и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Планот за соработка помеѓу Министерството за
здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Бугарија
за периодот од 2019-2021 година.
2. Го овласти министерот за здравство, д-р Венко Филипче, да го потпише Планот за
соработка помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството
за здравство на Република Бугарија за периодот од 2019-2021 година.
Точка 125
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за
производство и трговија РСБ солутионс ДОО Карбинци за вршење на дејност одгледување
на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука, ја усвои и ја донесе Одлуката за
давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство и трговија РСБ солутионс ДОО Карбинци, во
предложениот текст.
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*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:40 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

д-р Кочо Анѓушев
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