ЗАПИСНИК
од Сто и седумнаесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 29.1.2019 година

Скопје, јануари 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто и седумнаесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 29.1.2019 година
Седницата започна во 13:25 часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев,
заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски
прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев и заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија и министер за внатрешни работи,
Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменичката на претседателот на Владата на Република
Македонија и министерка за одбрана, м-р Радмила Шекеринска, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања, д-р
Бујар Османи, членовите на Владата на Република Македонија, д-р Рената Дескоска,
министерка за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р Драган
Тевдовски, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, д-р
Венко Филипче, министер за здравство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и
наука, Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика, Сухејл Фазлиу, министер
за локална самоуправа, Асаф Адеми, министер за култура, Дамјан Манчевски, министер за
информатичко општество и администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт
и врски, Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, Роберт
Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност,
Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, Елвин Хасан, министер без
ресор, задолжен за странски инвестиции, Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен
за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во
Република Македонија, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, Зорица Апостолска министерка без ресор, задолжена за странски инвестиции
и д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на
инвестиционата клима за домашните претпријатија, 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 Република Македонија на седницата присуствуваа и м-р
Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи, м-р Кире Наумов,
заменик на министерот за економија, Благе Цветковиќ, заменик на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство и Владимир Лазовски, заменик на министерот
за култура.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа, портпароли на Владата на
Република Македонија и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, Хазби
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Лика и членот на Владата на Република Македонија Љупчо Николовски, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
✓ Усвојување на Записникот од 65-та седница
на Владата, одржана на 24.4.2018 година
✓ Усвојување на Записникот од 115-та седница
на Владата на Република Македонија,
одржана на 15.1.2019 година
▪

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

▪

Законодавна агенда на Владата на Република Македонија, за период 1.1. - 30.6.2019
година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република
Македонија за 2019 година

▪

Информација за извршување на Конечната спогодба за решавање на разликите
опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на
Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од
1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Информација со предлог за донесување на одлуки за продажба на деловни простории
сопственост и дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за стопанисување со
државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје, со Предлог-одлуки
2. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие
за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје за 2019 година
3. Годишна инвестициона програма за 2019 година со Финансиски план за 2019 година на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Jасен“ Скопје, со Предлог-одлука
4. Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта
и нафтени деривати, со Предлог-одлука
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5. Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија
на Годишната сметка, за 2018 година, за потребите на Акционерско друштво
Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлогодлука
6. Информација за Годишен ревизорски извештај за сметки и извод и Годишните
ревизорски мислења за 2017 година согласно ИПА I и ИПА II на Ревизорското тело за
ревизија на инструментот за претпристапна помош
7. Програма за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2019 година
и Годишен финансиски план за реализација на Програмата за работа на Агенцијата за
енергетика на Република Македонија за 2019 година, со дополнување и Предлог-одлуки
8. Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во
Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлогодлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште
со Друштвото за трговија и услуги „Малхотра кејблс Европа лимитед“ ДООЕЛ Скопје, како
закупец на земјиште
9. Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштво за
производство, трговија и услуги „Мурат виринг системс Македонија“ ДОО Илинден, со
Предлог-одлука
10. Тригодишна инвестициона програма за период од 1.1.2019 до 31.12.2021 година на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука
11. Информација во врска со потребата од доделување на нафта и нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати што се отстапуваат на Општина
Ресен, а за потребите на ОУ „Мите Богоевски“ - Ресен, ОУ „Гоце Делчев“ - Ресен, ОУ
„Димитар Влахов“, с.Љубојно - Ресен и СОУ „Цар Самоил“ - Ресен, со Предлог-одлука
12. Информација за состојбата со р.Лепенец и каналите во Општина Ѓорче Петров
13. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали „Норд енерџи гроуп“ ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово
14. Информација со Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп
на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна
спогодба на „ЕВН Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за
дистрибуција на електрична енергија, Скопје
15. Барање на согласност за долготраен закуп на градежно земјиште во вкупна површина
од 259 м2, со Предлог-одлука
16. Информација за давање на согласност за склучување на договор за долготраен закуп
со непосредна спогодба за објект од јавен интерес на КП 1350/3 КО Горно Соње
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17. Информација за давање на согласност за склучување на договор за долготраен закуп
со непосредна спогодба за објект од јавен интерес на КП 858/2 КО Сопиште, со Предлогодлука
18. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на „ЕВН
Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија Скопје
19. Информација со барање за исплата на финансиски средства од Министерството за
внатрешни работи на „11 Октомври Еурокомпозит“ АД Прилеп
20. Информација за утврдување на вредноста на бодот на платата за овластените службени
лица од областа на безбедноста, воздухополовниот персонал и за помошно-техничките
лица вработени во Дирекција за заштита и спасување, со Предлог-одлука
21. Предлог-програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година
22. Предлог-одлука зa утврдување на работите на премерот во функција на запишување на
недвижности сопственост на Република Македонија во Катастарот на недвижностите
(ДП.Бр.03-1005/18, за подрачје Тетово)
23. Предлог-одлука зa утврдување на работите од премерот во функција за запишување на
недвижност сопственост на Република Македонија (ДП.Бр.03-723/18, за подрачје Тетово)
24. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-136/18 за подрачје
Битола)
25. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП бр.03-138/18, за подрачје
Битола)
26. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-137/18, за подрачје
Битола)
27. Коригиран Деловен и Финансиски извештај за периодот од 1.1.2017 - 31.12.2017 година
на Здружение-Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово-Пласница
б) Економски систем и тековна економска политика
28. Предлог-закон за услуги
29. Предлог-закон за акцизите
30. Предлог-закон за тутун, производи од тутун и сродни производи
31. Предлог-закон за дополнување на Законoт за продажба и давање под закуп на
деловните згради и деловните простории на Република Македонија
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32. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање
со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
33. Информација за можноста за обезбедување на техничка помош од Владата на СР
Германија за проценка и утврдување на потребите за реконструкција на студентските
домови во Република Македонија
34. Информација за потреба од набавка на 400 униформи за овластените службени лица во
Шумска полиција
35. Информација за справување со привремено одземени предмети и средства од страна
на овластените службени лица на Шумска полиција
36. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до ПСОВКочани од село Мојанци до локација на ПСОВ-Кочани КО Мојанци, општина Кочани, со
Предлог-одлука
37. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Умлена 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
Умлена, Општина Пехчево, со Предлог-одлука
38. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објект со намена А4-времено сместување КО Ракотинци, Општина Сопиште, со Предлогодлука
39. 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 класа на намена А4-времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево,
со Предлог-одлука
40. 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 Е2-комунална супраструктура - фотоволтаична централа КО Долани,
Општина Штип, со Предлог-одлука
41. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20 кв кабелски вод за
поврзување на нова СТС 10 (20) кв Везе Шари 1, Општина Прилеп, со Предлог-одлука
42. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за изградба на
комплекс на градби со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура во ГП1бензинска пумпна станица и течен нафтен гас со придружни објекти на автопат Тетово Гостивар-А2(Е-65) КО Пирок вон г.р., Општина Боговиње, со Предлог-одлука
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43. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори КО Паликура,
Општина Росоман, со Предлог-одлука
44. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлогодлука
45. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена А1домување во станбени куќи КО Мислешево-вон. г.р., Општина Струга, со Предлог-одлука
46. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добри Дол, Општина Сопиште, со Предлогодлука
47. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни елктрани
Богословец, пристапен пат, ТС 20 (30)110кв, со приклучен далековод од 2х110кв, Општина
Свети Николе и Општина Штип, со Предлог-одлука
48. Извештај од Втората седница на Мешовитата комисија по Меморандумот за економска
соработка меѓу Министерствата за економија на Република Македонија и Словачката
Република
49. Информација во врска со измена на Законот за трговските друштва заради
доусогласување со најновото законодавство на Европската Унија за прекугранично
спојување со друштвата со ограничена одговорност согласно Препораката од Извештајот
на Европската комисија за Напредокот на Република Македонија од 2018 година
50. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект
за сместување од хотел „Романтик Плаза“ - Стар Дојран, со Предлог-решение за
утврдување на категорија на угостителски објект
51. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект
за сместување од хотел „Оаза“ - Штип, со Предлог-решение за утврдување на категорија
на угостителскиот објект
52. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект
за сместување од хотел „Истатов“ - Нов Дојран, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
53. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект
за сместување од хотел „Романтик“ - Велес, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
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54. Информација за проект за „Изработка на проектна документација за велосипедски
патеки во одбрани градови во Македонија“
55. Информација за започнување на повеќегодишна јавна набавка на работи за изградба на
водоводна мрежа за делот од Индустриска зона Визбегово, Општина Бутел
56. Информација за можноста за вклучување на Република Македонија во Глобална пилотПрограма на Обединетите нации за наука, технологија и иновации во процесот на
имплементација на Целите за одржлив развој
57. Информација со Преддоговор за пренесување право на градење и уредување на
меѓусебните права и обврски за градба на Друштво за градежништво, трговија и услуги
Прагматика ДООЕЛ, Гостивар
в) Политички систем
58. Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Договор меѓу
Владата на Сојузна Република Германија и Македонската Влада за соработка во борбата
против криминалот
59. Информација за преземени активности за воспоставување и редовно користење на вебапликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и
репресија на корупцијата
60. Информација за набавка на сервиси за обезбедување на континуитет на постоечките
сервиси за Еуродомен TAP ID NO.333 во периодот од декември 2018 - јуни 2020 година
(TESTA-ng) и барање за одобрение за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
г) Човечки ресурси и одржлив развој
61. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
62. Предлог-закон за прекинување на бременоста
63. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во
Република Македонија за 2019 година
64. Информација за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно
партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во комплекс клиники „Мајка Тереза“ Скопје, со Предлог-одлука
65. Информација за започнување постапка за доделување на договор за јавно приватно
партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и
здравствена заштита од болнички инфекции, со Предлог-одлука
66. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема
- Ендоскопски столбови за абдоминална хирургија и сетови за видео интубација за
анестезија за потребите на ЈЗУ во Република Македонија
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67. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска
опрема, за потребите на ЈЗУ во Република Македонија
68. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска
опрема, за потребите на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена
дејност - Кавадарци
69. Информација за реализација на изградбата на Објект со скулптурална композиција,
Скопје
Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
70. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на „ЕВН
Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија, Скопје за изградба на Трафостаница на ГП бр. 3.14 во Општина Аеродром
71. Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална
суровина - руди на олово и цинк на локалитетот „Саса“, Општина Македонска Каменица на
Рудник САСА, ДОО Македонска Каменица
72. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина
- туларска глина на Акционерско друштво Оранжерии с.Хамзали, Босилово на локалитетот
„Петрино - Болно“, Општина Ресен
б) Политички систем
73. Барање на Суела Хаљиљи за прием во државјанство на Република Македонија, согласно
член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
74. Барање на Пољак Наума за прием во државјанство на Република Македонија, согласно
член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
75. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Општина Струмица
76. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Струмица
в) Човечки ресурси и одржлив развој
77. Предлог-одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на
нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа, Завод за превенција лекување
и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања,
Отешево-Ресен
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78. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Казнено поправната установа ,,Затвор Прилеп“-Прилеп
79. Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
здруженија на граѓани на Република Македонија
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Македонија
80. Годишна програма за работа и развој на Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2019
година и Годишен финансиски план на Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2019
година
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
81. Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранител НП
бр.688/18 од 24.12.2018 година, во врска со доставување на список од Министерството за
финансии за сите моментно функционални комисии за одлучување по барања за
денационализација формирани од министерот за финансии, заедно со персоналниот состав
на истите
82. Посебен извештај за непочитување и неспроведување на Барањето на Народниот
правобранител во врска претставката на Данило Мојсов од Скопје
83. Информација за состојбата и инклузијата на Ромите по спроведување на Декадата на
Ромите, со Извештај од истражувањето „Инклузија на Ромите по завршувањето на Декадата
на Ромите“ - тековна состојба и предизвици
84. Иницијатива поднесена од Здружението за здравствена, образовна и социјална помош
САСЕД Скопје, застапувани од м-р Нуредин Исејновски, доставена до Уставниот суд на
Република Македонија под У.бр.130/2018 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 33 став 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води
85. Иницијатива поднесена од Мирослав Зафировски од Куманово, доставена до Уставниот
суд на Република Македонија по У.бр.120/2018 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на Законот за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18)
86. Понуда од нотар Сашо Клисаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.2565 за КО Чаир на КП бр.3004
87. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.45062 за КО трубарево на КП бр286-2 и КП 286-3 место викано Јуриа
88. Понуда од нотарка Љиљана Трпковска од Тетово, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.101524 за КО Тетово за КО Тетово на КП 5360 викано место/улица „Град
Тетово“
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89. Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.98 за КО Центар 1 на КП бр.5954
90. Понуда од нотарка Александра Петровска Ангеловска за продажба на недвижен имот
со имотен лист бр.28297 за КО Битола и Имотен лист бр.96116 за КО Битола 3 на КП бр.11756
91. Известување од извршителка Снежана Андреевска од Скопје за втора усна јавна
продажба на недвижност врз основа на член 179 став 1 и 182 став 1 од Законот за
извршување, доставени под И бр.813/18
92. Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје, за прва усна јавна продажба
под И бр.328/2011 и Записник за продажба на недвижност со усно јавно наддавање
93. Известување од извршител Игор Ромевски од Скопје за налог за извршување врз
недвижност под И бр.2449/18
д) Други предлози
94. Кадровски прашања
95. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
96. Правилник со критериуми за отстапување на одземени предмети-возила со кои
управува Агенцијата за управување со одземен имот
97. Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за декември 2018 година
98. Информација за текот и прогресот на активностите во врска со постапката за
одобрување на извоз во Европска унија на месо и производи од месо (говедско, свинско,
живинско) производи од живина и производи од риба
99. Збирен извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија
општините Aрачиново, Битола, Босилово, Гази Баба, Гевгелија, Градско, Долнени, Кичево,
Крушево, Могила, Прилеп, Пробиштип, Радовиш и Струмица
100. Информација за извршени инспекциски надзори во државните институции во 2018
година за примена на Законот за заштита од пушење
101. Информација со Предлог-мерки со кои ќе се подобри деловното опкружување и ќе се
подигне рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично
тргување во наредниот извештај „Doing Business'' на Светска банка“.“
102. Информација во врска со Шеснаесеттиот состанок на Министерскиот совет на
Eнергетската заедница одржан на 29-ти ноември 2018 година во Скопје, Р. Македонија
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103. Информација со Меморандум за разбирање помеѓу Британскиот совет и
Министерството за образование и наука на Република Македонија (за Програмата
„Училишта на 21 век во Западен Балкан“)
104. Информација за прогресот и реализацијата на проектот-Подобрување на квалитетот
на податоците во системите на државните институции
105. Информација со Годишен извештај за работата на Националното координативно тело
за имплементација на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со
попреченост за 2018 година
Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
106. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на
станбен кредит, по скратена постапка
107. Предлог-закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната
банка за обнова и развој-Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот
за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, по скратена постапка
108. Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
109. Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за
реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните
установи од областа на културата за 2019 година, со Предлог-одлука
110. Информација за потребата од давање на користење на недвижни ствари на
Министерството за образование и наука, со Предлог-одлука
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои записниците од 65-та и 115-та седница на Владата на
Република Македонија, одржани на 24.4.2018 година и 15.1.2019 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
▪

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски ги информираше членовите на Владата за
процентот на реализација на капиталните инвестиции.
▪

Законодавна агенда на Владата на Република Македонија, за период 1.01. 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2019 година

12

Владата ја разгледа Законодавната агенда на Владата на Република Македонија, за период
1.1.-30.6.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република
Македонија за 2019 година (нов текст) и ја прифати со следниве заклучоци:
1. Согласно укажувањата на министерот за животна средина и просторно планирање,
соодветно да се променат роковите за следниве Предлог-закони:
-За Предлог-законот за управување со отпадот, краен рок за доставување во владина
постапка да биде 15.3.2019 година.
-За Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата,
краен рок за доставување во владина постапка да биде 15.6.2019 година.
-За Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен
воздух, краен рок за доставување во владина постапка да биде 30.4.2019 година.
-За Предлог-законот за ре-прогласување на Матка за заштитено подрачје, краен рок за
доставување во владина постапка да биде 15.6.2019 година.
-За Предлогот за започнување на постапка за ратификација на Амандманот од Доха кон
Протоколот од Кјото на Рамковната конвенција на ООН за климатски промени, краен рок за
доставување во владина постапка да биде 30.6.2019 година.
-За Предлог-законот за ре-прогласување на НП Маврово за заштитено подрачје, краен рок
за доставување во владина постапка да биде 15.5.2019 година.
2. За сите Предлог-закони од јануари 2019 година чиј предлагач е Министерството за
информатичко општество и администрација, роковите за доставување во владина постапка
да бидат на почетокот на февруари 2019 година.
3. За сите Предлог-закони од јануари 2019 година чиј предлагач е Министерството за
правда, роковите за доставување во владина постапка да бидат на почетокот на февруари
2019 година.
4. За сите Предлог-закони од јануари 2019 година кои не се утврдени од Владата и
доставени до Собранието на Република Македонија, рокот за доставување во владина
постапка да биде 15 февруари 2019 година.
5. Се задолжуваат сите министри да го следат реализирањето на Законодавната агенда и
соодветно на тоа да предлагаат измени на истата.
6. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата, да направи соодветни измени во
Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2019 година, согласно
измените во Законодавната агенда.
7. Пречистениот текст на Законодавната агенда на Владата на Република Македонија, за
период 1.1.-30.6.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2019 година, да се достави до Собранието.
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▪

Информација за извршување на Конечната спогодба за решавање на разликите
опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на
Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од
1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Владата ја разгледа Информацијата за извршување на Конечната спогодба за решавање на
разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на
обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995
година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ја усвои со следните
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за надворешни работи да изврши промена на таблите на
сите дипломатско-конзуларни претставништва на Република Македонија во однос на името
на државата, согласно амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република
Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на
Уставот на Република Македонија, во рок од седум дена од влегувањето во сила на
амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот
закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република
Македонија.
2. Се задолжува Министерството за финансии-Царинска управа да изврши промена на
таблите на граничните премини и државната граница на Република Македонија, во однос
на името на државата, согласно амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на
Република Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до
ХХХVI на Уставот на Република Македонија, во рок од седум дена од влегувањето во сила
на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот
закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република
Македонија.
3. Се задолжуваат сите министерства, органи во состав на министерствата и самостојни
органи на државната управа да извршат промена на јавните табли на влезот од
институцијата, во однос на името на државата, согласно амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување на
амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија, во рок од седум дена
од влегувањето во сила на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република
Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на
Уставот на Република Македонија.
4. Се укажува на сите јавни претпријатија, правни лица со јавни овластувања и
акционерски друштва во државна сопственост да извршат промена на јавните табли на
влезот од институцијата во однос на името на државата, согласно амандманите XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување
на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија, во рок од седум
дена од влегувањето во сила на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на
Република Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до
ХХХVI на Уставот на Република Македонија.
5. Се препорачува на сите единици на локалната самоуправа да извршат промена на јавните
табли на влезот од институцијата во однос на името на државата, согласно амандманите
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за
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спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија, во
рок од седум дена од влегувањето во сила на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на
Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од
ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија.
6. Се задолжува Секторот за односи со јавност при Владата на Република Македонија, како
и соодветните работни единици за односи со јавност во сите министерства, органи во
состав на министерствата и самостојни органи на државната управа, во сите јавни
комуникации да го користат уставното име на државата согласно амандманите XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување
на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија, веднаш по
влегувањето во сила на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република
Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на
Уставот на Република Македонија.
7. Се укажува на соодветните работни единици за односи со јавност во сите јавни
претпријатија, правни лица со јавни овластувања и акционерски друштва во државна
сопственост, во сите јавни комуникации да го користат уставното име на државата согласно
амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот
закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република
Македонија, веднаш по влегувањето во сила на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на
Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од
ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија.
8. Се препорачува на соодветните работни единици за односи со јавност во единиците на
локалната самоуправа, во сите јавни комуникации да го користат уставното име на
државата согласно амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република
Македонија и Уставниот закон за спроведување на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на
Уставот на Република Македонија, веднаш по влегувањето во сила на амандманите XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување
на амандманите од ХХХIII до ХХХVI на Уставот на Република Македонија.
9. Се задолжуваат органите на државната управа, да формираат работни групи во чиј
состав покрај останатите, задолжително ќе има и правни експерти во ресорните области,
кои ќе ги утврдат понатамошните мерки и активности што треба да ги преземе
институцијата со цел извршување на Конечната спогодба и да изготват Акциски планови на
мерки и активности, со конкретни рокови (согласно роковите предвидени во Конечната
спогодба) и предлог-буџет потребен за реализација на обврските од Конечната спогодба и
истите да ги достават до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија
во рок од 15 дена од денот на усвојувањето на оваа информација.
10. Се укажува/препорачува на институциите кои немаат статус на органи на државната
управа да ги преземат мерките и активностите наведени во Заклучокот бр.9.
11. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија во рок од
седум дена од денот на усвојувањето на оваа информација, да подготви и до Владата да
достави предлог-одлука за формирање на Меѓуресорска работна група за извршување на
Конечната спогодба на највиско раководно ниво (државни секретари или нивни
еквиваленти и советници од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република
Македонија).

15

12. По формирањето на Меѓуресорската работна група за извршување на Конечната
спогодба, се задолжува Меѓуресорската работна група да изработи сèопфатен Национален
акциски план на понатамошните мерки и активности за извршување на обврските на
Република Македонија кои произлегуваат од Конечната спогодба, со конкретни рокови и
предлог буџет што ќе биде потребен за реализација на истите, во рок од 15 дена од
доставувањето на Акциските планови на мерки и активности од поединечните институции.
Истовремено, Владата ги донесе следните заклучоци:
1. Се задолжуваат сите надлежни органи и институции активностите што ќе ги преземат за
реализација на заклучоците 1, 2, 3, 4 и 5 да бидат согласно Законот за употреба на јазиците.
2. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија со цел спроведување на овие заклучоци да спроведе централизирана јавна
набавка, со цел унификација на формата и содржината на материјалните средства
(таблите, обрасците и сл.) потребни за реализација на активностите содржани во
заклучоците.
3. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија да изврши промена на натписот на воздухопловот Лирџет 60 во сопственост на
Владата на Република Македонија.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата со предлог за донесување на одлуки
за продажба на деловни простории сопственост и дадени на трајно користење на Јавното
претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ - Скопје, со
Предлог-одлуки, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на
седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика, поради
потребата Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“
- Скопје, текстовите на Предлог-одлуките да ги усогласи со Агенцијата за катастар на
недвижности.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените
во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ Скопје за 2019 година, во предложениот текст.
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Точка 3
Владата по Годишната инвестициона програма за 2019 година со Финансиски план за 2019
година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје
„Jасен“ - Скопје ги донесе следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Годишната инвестициона
програма за 2019 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје „Jасен“ - Скопје, со заклучок во Одлуката да се наведе точниот
архивски број на актот на Управниот одбор со кој е усвоена Годишната инвестициона
програма.
2. Го разгледа новиот текст на Финансискиот план за 2019 година на Јавното претпријатие
за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Jасен“ - Скопје, како материјал
за информирање.
Точка 4
Владата го разгледа Барањето нафтени деривати без надомест од Дирекција за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, со Предлог-одлука, го усвои
Барањето и го донесе најновиот текст на Одлуката за отстапување на нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие
„Македонијапат“ - Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата го задолжи Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје да ги
плати трошоците за акциза и ДДВ за отстапените нафтени деривати.
Точка 5
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со спроведената постапка за
јавна набавка на услуги за ревизија на Годишната сметка, за 2018 година, за потребите на
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост,
Скопје, со Предлог-одлука, го усвои и го донесе новиот текст на Одлуката за избор на
овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2018 година на Акционерското
друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, во
предложениот текст.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за Годишен ревизорски извештај за сметки и извод и
Годишните ревизорски мислења за 2017 година согласно ИПА I и ИПА II на Ревизорското
тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Националниот ИПА координатор (НИПАК), во најкраток рок, да поднесат усогласена верзија
на Нацрт-закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој со ИПА II Регулативата и ИПАРД II Програмата.
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2. Се задолжува Министерството за финансии, односно Националниот координатор за
авторизација (НАО), Секторот за управување со ИПА средства, Телото за управување со
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Националниот ИПА
координатор (НИПАК), да преземат мерки и активности за обезбедување на соодветен
квалификуван кадар за имплементација на претпристапната помош на Европската Унија во
Република Македонија (ИПА).
3. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, во соработка со Министерството за
информатичко општество и администрација и Министерството за финансии, да достават на
усвојување до Владата решение (политика) за задржување и мотивирање на кадарот во
ИПА структурата и истото да се имплементира во најкраток можен рок.
4. Се задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
да достави информација до Владата за преземени мерки и активности за навремена
обработка на доставени Барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020
по распишан Јавен повик со цел поефикасна имплементација на ИПА II и зголемување на
апсорпцијата.
5. Се задолжуваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Министерството за економија и Секретаријатот за европски прашања, да достават
информација до Владата за преземени мерки и активности за навремено доставување на
бараните податоци согласно пропишаните рокови во склучените договори за соработка со
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој со цел
навремена обработка на доставените Барања за користење на средства од ИПАРД
Програмата 2014-2020 по распишан Јавен повик со цел поефикасна имплементација на ИПА
II и зголемување на апсорпцијата на финансиски средства.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид Мислењето на Министерството за
финансии кое:
- укажува дека во однос на поголемиот дел од наодите со финансиско влијание врз основа
на кои е формирано квалификувано мислење за 2017 година од страна на Ревизорското
тело за ревизија на ИПА и предложена финансиска корекција, постои несогласување од
страна на управувачката и оперативна ИПАРД структура,
- укажува дека наодите се дел и од постапката за порамнување на сметките пред
Европската комисија, за истите се доставени дополнителни аргументи и се чека одлука од
страна на ГД АГРИ дали истите би останеле со финансиско влијание и во колкав износ би
се извршила финансиска корекција.
Точка 7
Владата по Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за
2019 година и Годишниот финансиски план за реализација на Програмата за работа на
Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2019 година, со дополнување и
Предлог-одлуки ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на
Република Македонија за 2019 година, во предложениот текст.
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2. Одлуката за давање согласност на Годишниот финансиски план за реализација на
Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2019 година,
во предложениот текст.
Точка 8
Владата ги донесе:
1. Новиот текст на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното
земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на
закупнината, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште со Друштвото за трговија и услуги „Малхотра кејблс Европа лимитед“ ДООЕЛ
Скопје, како закупец на земјиште, во предложениот текст.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата за Предлог-договор за доделување на државна помош
на Друштво за производство, трговија и услуги „Мурат виринг системс Македонија“ ДОО
Илинден, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство,
трговија и услуги „Мурат виринг системс Македонија“ ДОО Илинден-корисник на
Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2, во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја разгледа Тригодишната инвестициона програма за период од 1.1.2019 до
31.12.2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлогодлука и ја донесе Одлуката за давање на согласност на Тригодишна инвестициона
програма за период од 1.1.2019 до 31.12.2021 година на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Точка 11
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со потребата од доделување
на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати
што се отстапуваат на Општина Ресен, а за потребите на ОУ „Мите Богоевски“ - Ресен, ОУ
„Гоце Делчев“ - Ресен, ОУ „Димитар Влахов“, с.Љубојно - Ресен и СОУ „Цар Самоил“ Ресен, со Предлог-одлука и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за отстапување на нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Ресен, во
предложениот текст.
2. Трошоците за акциза и ДДВ за отстапените количини на нафта и нафтени деривати
паѓаат на товар на ОУ „Мите Богоевски“-Ресен, ОУ „Гоце Делчев“-Ресен, ОУ „Димитар
Влахов“ с.Љубојно-Ресен и СОУ „Цар Самоил“-Ресен.
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Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за состојбата со р. Лепенец и каналите во Општина
Ѓорче Петров и притоа заклучи:
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15
дена да формира работна група со претставници (стручни лица во соодветната област) од
Град Скопје, Општина Ѓорче Петров, Општина Чучер Сандево, Општина Аеродром, Општина
Илинден, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за води,
АД Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост и во рок од 45 дена
до Владата да достави извештај со анализа во која ќе се согледаат потребите за
реализација на проектот со соодветна динамика за нивна реализација и изворите на
финансирање.
Притоа, Работната група да има предвид дека во 2019 година треба да се искористат веќе
обезбедените средства, додека другите средства да ги обезбедат од други извори на
финансирање што Владата ќе ги предвиди дополнително при идното буџетирање.
Точка 13
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за давање согласност за давање
под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат
на непосредна спогодба на Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали „Норд
енерџи гроуп“ („Nord energi group“), ДООЕЛ, експорт-импорт, Тетово, за наредната
седница на Владата поради потребата Општина Теарце текстот на Предлог-одлуката
редакциски и технички да го усогласи со забелешките на Секретаријатот за законодавство,
и да обезбеди ново позитивно мислење (по однос на ново доставената документација и
одлука) од Министерството за транспорт и врски.
Точка 14
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата со Предлогодлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на „ЕВН
Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија, Скопје (најнов текст), поради потребата од дополнително усогласување со
Министерството за транспорт и врски и повторно да се разгледа на седница на Комисијата
за економски систем и тековна економска политика.
Точка 15
Владата по Барањето на согласност за долготраен закуп на градежно земјиште во вкупна
површина од 259 м2, со Предлог-одлука, го донесе најновиот текст на Одлуката за давање
согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија по пат на непосредна спогодба на „ЕВН Електростопанство на
Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, во
предложениот текст.
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Точка 16
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за долготраен закуп со непосредна спогодба за објект од јавен
интерес на КП 1350/3 КО Горно Соње, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата,
поради потребата Општина Сопиште, текстот на Предлог-одлуката да го усогласи со
Министерството за транспорт и врски и Секретаријатот за законодавство.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
економски систем и тековна економска политика.
Точка 17
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за долготраен закуп со непосредна спогодба за објект од јавен
интерес на КП 858/2 КО Сопиште, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата,
откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика, поради потребата Општина Сопиште, текстот на Предлог-одлуката да
го усогласи со Министерството за транспорт и врски и Секретаријатот за законодавство.
Точка 18
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-одлуката за давање согласност за давање
под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат
на непосредна спогодба на „ЕВН Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво
за дистрибуција на електрична енергија Скопје и условно ја донесе Одлуката, доколку
Министерството за транспорт и врски достави ново позитивно мислење по истата.
Точка 19
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата со барање за исплата на финансиски
средства од Министерството за внатрешни работи на „11 Октомври Еурокомпозит“ АД
Прилеп, поради потребата да се изнајде ново решение за проблемот.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за утврдување на вредноста на бодот на платата за
овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухополовниот персонал и за
помошно-техничките лица вработени во Дирекција за заштита и спасување, со Предлогодлука (најнов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за утврдување на
вредност на бодот за пресметување на платите за овластените службени лица од областа
на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно -техничките лица вработени во
Дирекцијата за заштита и спасување, со заклучок во член 2 зборовите „бр.42-6389/1 од
30.8.2016 година“ да се избришат.
Точка 21
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изградба и реконструкција на спортски
објекти за 2019 година, во предложениот текст.
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Точка 22
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката зa утврдување на работите од премерот во
функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, во
предложениот текст.
Точка 23
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
(ДП.бр.03-723/18, за подрачје Тетово), во предложениот текст.
Точка 24
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на
Република Македонија во катастарот на недвижностите ДП.Бр.03-136/18, поради потребата
предлагачот да изврши дополнителни усогласувања согласно мислењето на Агенцијата за
катастар на недвижности.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
политички систем.
Точка 25
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на
Република Македонија во Катастарот на недвижностите (ДП бр.03-138/18, за подрачје
Битола), поради потребата предлагачот да изврши дополнителни усогласувања согласно
Мислењето на Агенцијата за катастар на недвижности.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
политички систем.
Точка 26
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на
Република Македонија во катастарот на недвижностите (ДП.Бр.03-137/18, за подрачје
Битола), поради потребата предлагачот да изврши дополнителни усогласувања согласно
мислењето на Агенцијата за катастар на недвижности.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
политички систем.
Точка 27
Владата ги разгледа и усвои коригираниот Деловен и Финансиски извештај за периодот од
1.1.2017 - 31.12.2017 година на Здружение - Фонд за подобра иднина на Пласница и
Преглово - Пласница.
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Точка 28
Владата го разгледа Предлог-законот за услуги (нов текст), го утврди и заклучи согласно
член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до
Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Крешник Бектеши, министер за економија и м-р Кире Наумов, заменик на министерот за
економија, а за повереници Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за
економија и Билјана Додевска, државна советничка во Министерството за економија.
Точка 29
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за акцизите, го утврди и заклучи
да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии и Сузана Стојмировска, раководителка на сектор во Министерството за
финансии.
Точка 30
Владата, на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-законот за
тутун, производи од тутун и сродни производи, за наредната седница на Владата, откако
истиот претходно ќе се разгледа на седниците на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика и Комисијата за политички систем.
Точка 31
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за дополнување на Законот за
продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република
Македонија, го утврди и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Горан Сугарески, министер за транспорт и врски и Садик Беќири, заменик на министерот
за транспорт и врски, а за повереници Зоран Маневски, државен секретар во
Министерството за транспорт и врски и Борче Размоски, раководител на сектор во
Министерството за транспорт и врски.
Точка 32
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост и го утврди со следните заклучоци:

23

1. Во член 16 б став (5) наместо зборовите „на намените за коj е набавена“ да стојат
зборовите „на условите од ставот (4) на овој член“ (заради терминолошко усогласување со
Предлог -законот за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните
згради и деловните простории на Република Македонија).
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост, 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
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии, Шасине Касами, директор на Управата за имотно правни работи и Валентина
Димитровска, раководителка на сектор во Министерството за финансии.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата за можноста за обезбедување на техничка помош од
Владата на СР Германија за проценка и утврдување на потребите за реконструкција на
студентските домови во Република Македонија и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски и министерот за
образование и наука, д-р Арбер Адеми да го потпишат дописот до КфВ банката за
обезбедување на техничка помош за проценка и утврдување на потребите за
реконструкција на студентските домови во Република Македонија.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука веднаш да пристапи кон
подготовка на ранг-листа на студентски домови во Република Македонија по приоритет за
инвестирање.
3. Се задолжува Министерството за образование и наука, по добивање на позитивен
одговор од страна на КфВ банката за обезбедена техничка помош, да ја достави
расположливата документација и ранг-листата на студентски домови на експертите, со цел
спроведување на потребните анализи и проценки.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од набавка на 400 униформи за овластените
службени лица во Шумска полиција, ја усвои и го задолжи Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство да пренамени средства од својот Буџет за
набавка на 400 униформи за овластените службени лица на Шумска полиција.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за справување со привремено одземени предмети и
средства од страна на овластените службени лица на Шумска полиција, со табеларни
прегледи и ја усвои со следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот да постапи согласно Законот
за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка и да спроведе процедура за продажба на одземениот недвижен имот
со цел ослободување на објектите на подружниците на ЈП „Македонски шуми“ и објектите
на шумско полициските станици.
2. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот, во соработка со ЈП
„Македонски шуми“-Скопје и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство-секторот за шумска полиција, од одземените предмети со правосилна
пресуда да изготви Предлог-одлуки за отстапување на дел од недвижниот имот на ЈП
„Македонски шуми“ и Министерствотоа за земјоделство, шумарство и водостопанство секторот за шумска полиција, во согласност со закон и за истото да ја информира Владата.
3. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од
15 дена да формира работна група со претставници од Генералниот секретаријат на
Владата на Република Македонија, Агенцијата за управување со одземен имот и
Министерството за правда, со цел да се разгледаат законските можности на лицата
затечени во вршење на прекршоци казниви согласно член 82-а од Законот за шуми, или
кривични дела што се однесуваат на шумите, или за кои постои основано сомневање дека
извршиле такви дела, да им бидат вратени одземените предмети со определена кауција.
Точка 36
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 пристапен пат до ПСОВ-Кочани од село Мојанци до локација
на ПСОВ-Кочани КО Мојанци, општина Кочани, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата
ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен
пат до ПСОВ-Кочани од село Мојанци до локација на ПСОВ-Кочани КО Мојанци Општина
Кочани (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 37
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 Умлена 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 Умлена, општина Пехчево, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Умлена за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Умлена, Општина Пехчево (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 38
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 објект со намена А4 - времено сместување КО
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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
објект со намена А4 - времено сместување КО Ракотинци, Општина Сопиште, во
предложениот текст.
Точка 39
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 класа на намена А4-времено сместување
КО Мирковци, Oпштина Чучер Сандево, 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 класа на намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер
Сандево, во предложениот текст.
Точка 40
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 Е2-комунална супрaструктурафотоволтаична централа КО Долани, Општина Штип, 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 Е2-комунална супрaструктурафотоволтаична централа КО Долани, Општина Штип, во предложениот текст.
Точка 41
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 20кв кабелски вод за поврзување на нова СТС 10 (20) кв
Везе Шари 1, Општина Прилеп, 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 20кв кабелски вод за
поврзување на нова СТС 10 (20) кв Везе Шари 1, Општина Прилеп, во предложениот текст.
Точка 42
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко
планска документација за изградба на комплекс на градби со основна класа на намена Е2комунална супраструктура во ГП1-бензинска пумпна станица и течен нафтен гас со
придружни објекти на автопат Тетово - Гостивар-А2(Е-65) КО Пирок вон г.р., Општина
Боговиње, со Предлог-одлука, го усвои и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Државна урбанистичко планска документација за изградба на комплекс на градби со
основна класа на намена Е2-комунална супраструктура во ГП1-бензинска пумпна станица и
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течен нафтен гас со придружни објекти на автопат Тетово-Гостивар-А2(Е-65) КО Пирок вон
г.р., Општина Боговиње, во предложениот текст.
Точка 43
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 за производство на електрична енергија од
обновливи извори КО Паликура, Општина Росоман, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти за производство на електрична енергија од
обновливи извори КО Паликура, Општина Росоман, во предложениот текст.
Точка 44
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 објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда,
Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот
текст на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, во
предложениот текст.
Точка 45
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 со намена А1-домување во станбени куќи КО Мислешево - вон. г.р.,
Општина Струга 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 со намена А1-домување во
станбени куќи КО Мислешево-вон. г.р., Општина Струга (нов текст), во предложениот
текст.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добри Дол,
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 објект со намена
Б5-хотелски комплекс КО Добри Дол, Општина Сопиште, во предложениот текст.
Точка 47
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за

27

инфраструктура за изградба на ветерни елeктрани Богословец, пристапен пат, ТС 20 (30)
110кв, со приклучен далековод од 2х110кв, Општина Свети Николе и Општина Штип, 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 ветерни електрани „Богословец“, пристапен пат, ТС 20 (30)
110кв, со приклучен далековод од 2х110кв, Општина Свети Николе и Општина Штип (најнов
текст), во предложениот текст.
*
*

*

Одлуката не е реализирана, материјалот е повторно разгледан на 118-та седница на
Владата на Република Македонија, одржана на 5.2.2019 година, точка 38.
Точка 48
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот од Втората седница на Мешовитата
комисија по Меморандумот за економска соработка меѓу министерствата за економија на
Република Македонија и Словачката Република и доколку Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони и Министерството за транспорт и врски достават позитивни
мислења по материјалот, го усвои Извештајот со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии, во рок од 30 дена, да отпочне со реализација
на активностите за соработка во трансферните цени, базната ерозија и профитот за
менување и размена на информации дефинирани во Протоколот од Втората седница на
Мешовитата комисија за економска соработка помеѓу Министерството за економија на
Република Македонија и Министерството за економија на Република Словачка.
2. Се задолжува Министерството за економија, во соработка со Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија, во рок од 30 дена, да отпочнат со размена
на информации за постоечките проекти (фам-тури, субвенционирање на организиран
туристички промет, учество на саем за туризам во Братислава и друго).
3. Се задолжува Министерството за економија, во рок од 30 дена, да ги сподели добиените
материјали од словачката страна во врска со новиот акциски план за Индустрија 4.0 и
паметна специјализација со Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските
ресори, Фондот за иновации технолошки развој и Агенцијата за поддршка на
претприемништвото на Република Македонија.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата во врска со измена на Законот за трговските друштва
заради доусогласување со најновото законодавство на Европската Унија за прекугранично
спојување со друштвата со ограничена одговорност согласно Препораката од Извештајот
на Европската комисија за напредокот на Република Македонија од 2018 година (нов текст)
и ја усвои со следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Министерството за економија, во рок од 15 дена да формира Работна
група за подготвување на Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за
трговските друштва, со претставници од Министерството за финансии, Централниот
регистар, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски
прашања и за координација со економските ресори и Стопанската комора на Македонија.
2. Се задолжуваат Министерството за финансии, Кабинетот на заменикот на претседателот
на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, a
се укажува на Централниот регистар и на Стопанската комора на Македонија, во рок од пет
дена, да достават предлози за членови на Работната група, до Министерството за
економија.
3. Се задолжува Работната група, преку Министерството за економија да достави Предлогзакон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, врз основа на
резултатот од претходно спроведената анализа, најдоцна до 1 март 2019 година.
4. Се задолжува Министерството за економија, да ја разгледа можноста за воведување на
холдинг како форма за организирање на трговско друштво со изменување и дополнување
на Законот за трговските друштва.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел Романтик плаза, Стар Дојран, со Предлогрешение за утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го
донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект (хотел „Романтик
плаза“ - Стар Дојран, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 19, Стар Дојран - хотел од втора
категорија со четири (4) ѕвезди, супериор), во предложениот текст.
Точка 51
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел „Оаза“, 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 „Оаза“ - Штип, со
седиште на ул. „Тошо Арсов“ бр. 32, Штип - хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди),
во предложениот текст.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел Истатов, Нов Дојран, 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 „Истатов“ - Нов
Дојран, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, Нов Дојран - хотел од четврта категорија со
две (2) ѕвезди), во предложениот текст.
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Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел Романтик, Велес, 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 „Романтик“ - Велес,
со седиште во населено место без уличен систем Башино село, Велес - хотел од трета
категорија со три (3) ѕвезди, супериор), во предложениот текст.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата за проект за „Изработка на проектна документација за
велосипедски патеки во одбрани градови во Македонија“, ја усвои и го задолжи
Министерството за транспорт и врски во рок од три дена да донесе план за изменување на
Планот за набавки 2014-2020 за проекти кои се финансираат преку ИПА 2 инструментот на
Европската Унија.
Точка 55
Владата ја разгледа Информацијата за започнување на повеќегодишна јавна набавка на
работи за изградба на водоводна мрежа за делот од Индустриска зона Визбегово, Општина
Бутел и условно ја усвои, доколку Министерството за финансии достави позитивно
мислење, со следниве заклучоци:
1. Даде одобрение на Министерството за транспорт и врски за реализирање на постапка за
склучување на повеќегодишен договор за јавна набавка на работи за изградба на водоводна
мрежа за делот од Индустриска зона Визбегово, Општина Бутел.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски средствата во износ од 77.600.000,00
денари за реализација на проектот: „Изградба на водоводна мрежа за делот од
Индустриска зона Визбегово, општина Бутел“ да ги вклучи во буџетските барања за 2020 и
2021 година на Министерството за транспорт и врски.
Точка 56
Владата ја разгледа Информацијата за можноста за вклучување на Република Македонија
во Глобална пилот - програма на Обединетите нации за наука, технологија и иновации во
процесот на имплементација на Целите за одржлив развој и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
во соработка со Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
Министерството за надворешни работи, Министерството за животна средина и просторно
планирање и Министерството за образование и наука да го координира процесот на
искажување интерес за вклучување на Република Македонија во Глобална пилот - програма
на Обединетите нации за наука, технологија и иновации во процесот на имплементација на
Целите за одржлив развој.
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2. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
во соработка со Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
Министерството за надворешни работи и Министерството за образование и наука, во рок
од два месеци, да ја информира Владата за преземените активности за вклучување на
Република Македонија во Глобалната пилот-програма на Обединетите нации за наука,
технологија и иновации во процесот на имплементација на Целите за одржлив развој.
Точка 57
Владата ја разгледа Информацијата со Преддоговор за пренесување право на градење и
уредување на меѓусебните права и обврски за градба на Друштво за земјоделство,
сточарство, производство, промет и услуги Прагматика ДООЕЛ Гостивар и ја усвои со
следниве најнови заклучоци:
1. Се овластува министерот за транспорт и врски м-р Горан Сугарески да го потпише
Преддоговорот за пренесување право на градење и уредување на меѓусебните права и
обврски за градба.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да ја следи реализацијата на
Преддоговорот за пренесување на право на градење и уредување на меѓусебните права и
обврски за градба.
Точка 58
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот за поведување постапка за водење
преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и
Македонската Влада за соработка во борбата против криминалот, со Нацрт-текст на
Договор и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Го усвои Предлогoт за поведување постапка за водење преговори за склучување на
Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и македонската Влада за соработка
во борбата против криминалот.
2. Го прифати Нацрт-текстот на Договорот меѓу Владата на Сојузна Република Германија и
македонската Влада за соработка во борбата против криминалот, како основа за водење на
преговори.
3. Се задолжува шефот и членовите на Делегацијата на Република Македонија при
водењето на преговорите да се придржуваат кон ставовите наведени во Предлогот за
пoведување постапка за водење преговори за склучување на Договорoт меѓу Владата на
Сојузна Република Германија и македонската Влада за соработка во борбата против
криминалот.
4. Се овластува шефот на Делегацијата на Република Македонија да гo парафира текстот
на Договорот меѓу Владата на Сојузна Република Германија и Македонската Влада за
соработка во борбата против криминалот, согласно утврдените насоки, доколку се
постигне согласност на преговорите.
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5. Се задолжува Делегацијата на Република Македонија по завршените преговори во рок
од 30 дена до Владата да поднесе писмен извештај за завршените преговори, со
усогласениот, односно парафираниот текст на Договорот меѓу Владата на Сојузна
Република Германија и Македонската Влада за соработка во борбата против криминалот.
Точка 59
Владата ја разгледа Информацијата за преземени активности за воспоставување и редовно
користење на веб - апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци
за превенција и репресија на корупцијата, ја усвои Информацијата и го задолжи
Министерството за правда во мај 2019 година, до Владата да достави информација за
користењето на веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички
податоци за превенција и репресија на корупцијата и перењето пари.
Точка 60
Владата ја разгледа Информацијата за набавка на сервиси за обезбедување на континуитет
на постоечките сервиси за Еуродомен TAP ID NO.333 во периодот декември 2018 - јуни 2020
година (TESTA-ng) и барање за одобрение за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за набавка на сервиси за обезбедување на континуитет на
постоечките сервиси за Еуродомен TAP ID NO.333 во периодот декември 2018 - јуни 2020
година (TESTA-ng) и барање за одобрение за спроведување на повеќегодишна јавна
набавка.
2. Даде одобрение за започнување на повеќегодишна јавна набавка за проектот „Набавка
на сервиси за обезбедување на континуитет на постоечките сервиси за Еуродомен TAP ID
NO.333 во периодот од декември 2018 - јуни 2020 година (TESTA-ng)”.
3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да започне
активности за реализација на јавна набавка за проектот „Набавка на сервиси за
обезбедување на континуитет на постоечките сервиси за Еуродомен TAP ID NO.333 во
периодот декември 2018 - јуни 2020 година (TESTA-ng)”, каде плаќањето е планирано да
биде реализирано во две години, односно за 2019 година во износ од 2.950.000,00 денари,
средства кои се обезбедени во Буџетот на Министерството за 2019 година и за 2020 година
износ од 770.000,00 денари, средства кои ќе бидат планирани во предлог- буџетското
барање за 2020 година.
Точка 61
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за работните односи го утврди и заклучи да се достави до Собранието, согласно
член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, заедно со групата на
закони чии предлагач е Министерството за внатрешни работи кои се во владина постапка,
а тоа се Предлог-законот за изменување на Законот за внатрешни работи, Предлог-законот
за изменување на Законот за следење на комуникациите, Предлог-законот за изменување
и дополнување на Законот за странци, Предлог-законот за Агенција за национална
безбедност и Предлог-законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница
во Република Македонија.
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За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени Мила
Царовска, министерка за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државна
секретарка во Министерството за труд и социјална политика и Мирјанка Алексевска,
раководителка на сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Точка 62
Владата го разгледа Предлог-законот за прекинување на бременоста (најнов текст29.1.2019 година), го утврди и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Венко Филипче, министер за здравство и Асим Муса, заменик на министерот за здравство,
а за повереници д-р Владимир Милошев, државен секретар во Министерството за здравство
и Ангелина Бачановиќ, раководителка на сектор во Министерството за здравство.
Точка 63
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2019 година, во предложениот
текст.
Точка 64
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
новиот текст на Информацијата за започнување на постапка за доделување на договор за
јавно приватно партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во комплекс клиники
„Мајка Тереза“ - Скопје, со Предлог-одлука.
Точка 65
Владата ја разгледа Информацијата за започнување постапка за доделување на договор за
јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за
хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции, со Предлог-одлука (најнов
текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за започнување на постапка за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за интегрирано
менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од
болнички инфекции, во предложениот текст.
Точка 66
Владата на барање на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за давање
одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на
повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема-Ендоскопски столбови за
абдоминална хирургија и Сетови за видео интубација за анестезија за потребите на јавните
здравствени установи во Република Македонија, за наредната седница на Владата поради
потребата од дополнителни усогласувања по материјалот со Министерството за финансии.
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Информацијата претходно да се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој.
Точка 67
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за
давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за
доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема, за
потребите на ЈЗУ во Република Македонија, за наредната седница на Владата, откако
претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој,
поради потребата Министерството за здравство да се усогласи со Министерството за
финансии.
Точка 68
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска
опрема, за потребите на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена
дејност-Кавадарци, поради потребата Министерството за здравство да се усогласи со
Министерството за финансии.
Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 69
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на изградбата на Објект со
скулптурална композиција, Скопје и согласно предлозите изнесени при расправата на
седницата на Владата ја прифати Алтернатива 3 со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за култура да спроведе постапка за пренамена на Објектот
со скулптурална композиција согласно со предвидените можни намени во урбанистичката
планска документација за предвидената парцела.
2. Се задолжува Министерството за култура за Објектот со скулптурална композиција да
распише јавен конкурс за идејно решение за пренамена на објектот, да спроведе постапка
за измена на проектната и техничката документација согласно со новопредвидената
намена и за резултатите од спроведените активности да ја информира Владата, во рок од
пет месеци.
3. Се задолжува Министерството за култура за Објектот со скулптурална композиција во
зависност од видот и обемот на потребата од измена на проектната документација, да
изврши изменување и дополнување на доделените договори за изведување на градежни
работи и за вршење на стручен надзор или истите да ги раскине и додели нови договори.
Точка 70
Владата ја донесе Одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на
градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба
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на „ЕВН Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција на
електрична енергија, Скопје, во предложениот текст.
Точка 71
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за проширување на концесијата за
експлоатација на минерална суровина-руди на олово и цинк на локалитетот „Саса“,
Општина Македонска Каменица на рудник „САСА“ ДОО Македонска Каменица, во
предложениот текст.
Точка 72
Владата ја донесе Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина-туларска глина на Акционерско друштво Оранжерии с.Хамзали, Босилово на
локалитетот „Петрино-Болно“, Општина Ресен, во предложениот текст.
Точка 73
Владата го одложи разгледувањето на Барањето на Суела Халили, за прием во
државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Македонија за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа
на седница на Комисијата за политички систем, поради потребата Министерството за
надворешни работи-Сектор за следење на националните приоритети и Министерството за
внатрешни работи да извршат дополнително усогласување по Барањето.
Точка 74
Владата го одложи разгледувањето на Барањето на Наума Пољак, за прием во државјанство
на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница
на Комисијата за политички систем, поради потребата Министерството за култура и
Министерството за внатрешни работи да извршат дополнително усогласување по Барањето.
Точка 75
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на недвижна ствар на Општина Струмица, со заклучок во насловот на Одлуката, зборовите
„без надомест“ да изостанат.
Точка 76
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни
ствари на Општина Струмица, во предложениот текст.
Точка 77
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за отстапување на нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа
Завод за превенција лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични
и алергиски заболувања Отешево Ресен, во предложениот текст.
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Истовремено¸ Владата заклучи трошоците за акцизата и данокот на додадена вредност за
отстапените количини на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и
нафтени деривати да бидат на товар на Јавната здравствена установа Завод за превенција
лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски
заболувања Отешево Ресен.
Точка 78
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Казнено поправната установа „Затвор Прилеп“-Прилеп, во предложениот текст.
Точка 79
Владата ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Центарот за
развој на граѓанско општество „Виа вита“ - Битола.
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Здружението
Асоцијација за здрави животни стилови „Пулс“ - Куманово.
3. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението „Младински клуб Штип“ - Штип.
4. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни
од психоактивни супстанции „Избор“ - Струмица.
5. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението „Зона“ - Kавадарци.
6. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението „Хелп“ - Гостивар.
7. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението „Центар за развој и унапредување на јавниот живот“ - Тетово.
8. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани и
стигматизирани социјални групи „Опција“ - Охрид.
9. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување „Хера“ Скопје.
10. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението за поддршка на луѓето што живеат со Хив „Заедно посилни“- Скопје.
11.
Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението „Хопс - Опции за здрав живот“ - Скопје.
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12.
Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението „Еднаквост за геј и лезбејки - Егал“ - Скопје.
13.
Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружението за унапредување на превенцијата, третманот и социјално вклучување на лица
кои употребуваат дрога и други психоактивни супстанции „Доверба“ - Скопје
14.
Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Црвениот крст на Република Македонија - Скопје, во предложените текстови.
Точка 80
Владата ја разгледа Предлог-годишната програма за работа и развој на Aгенцијата за
цивилно воздухопловство за 2019 година и Предлог-годишниот финансиски план на
Aгенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година, со Предлог-одлуки и притоа го
утврди следново мислење:
Согласно член 13 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15,
27/16, 31/16 и 64/18) Предлог-годишната програма за работа и развој и Предлог-годишниот
финансиски план, Агенцијата ги доставува на согласност до Собранието на Република
Македонија најдоцна до крајот на декември секоја година, а според ставот (2) од истиот
член, годишната програма за работа и развој и годишниот финансиски план од ставот (1)
на овој член ги донесува Управниот одбор по претходно добиена согласност од Собранието
на Република Македонија, најдоцна до крајот на јануари секоја година.
Предлог-годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство
за 2019 година ги содржи основните цели и активности на Агенцијата за 2019 година.
Согласно Предлог-годишниот финансиски план, приходите на Агенцијата за 2019 година,
се планирани на ниво од 198.313.000 денари и на истиот износ се планирани и расходите
на Агенцијата за 2019 година. Планираните приходи во 2019 година се зголемени за 1,3
проценти во однос на планираните приходи во 2018 година и за истиот процент се
зголемени и планираните расходи за 2019 година во однос на планираните во 2018 година.
Притоа зголемување има кај следните расходи: нематеријални средства и останати права,
постројки и опрема, трошоци за енергија, услуги за одржување и заштита, останати услуги,
трошоци за амортизација, трошоци за осигурување и плата и надоместоци од плата - бруто,
а е дадено образложение за причините за планираното зголемување на горенаведените
расходи.
Врз основа на претходнонаведеното, Владата на Република Македонија нема забелешки по
однос на Предлог-годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно
воздухопловство за 2019 година и Предлог-годишниот финансиски план на Агенцијата за
цивилно воздухопловство за 2019 година.
Во однос на текстот на Предлог-одлуката за давање согласност на Предлогот на годишната
програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година и
Предлог-одлуката за давање согласност на Предлогот на годишниот финансиски план на
Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година од формално-правен аспект се
укажува на потребата од редакциско подобрување.
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Точка 81
Владата го разгледа Посебниот извештај за попречување на работата на Народниот
правобранител на Република Македонија НП бр.688/18 од 24.12.2018 година и по истиот
утврди мислење врз основа на Мислењето на Министерството за финансии, кое е доставено
до Народниот правобранител на Република Македонија.
Точка 82
Владата го разгледа Посебниот извештај за попречување на работата, доставен од
Народниот правобранител на Република Македонија под НП бр.429/18 од 24.12.2018 година
и по истиот го утврди Мислењето на Министерството за правда во кое се укажува на
следново:
Народниот правобранител достави до Министерството за правда, Посебен извештај за
попречување на работата од страна на извршителката Јадранка Јовановска од Куманово
заведен под УПП бр.09-229 од 12.6.2018 година, во кој Народниот правобранител побара
Министерството за правда да преземе мерки и активности во насока на утврдување на
дисциплинска одговорност на извршителот и поведување на дисциплинска постапка
поради сторени неправилности при извршувањето на извршниот предмет И бр.601/14.
Министeрството за правда по разгледување на Посебниот извештај за попречување на
работата на Народниот правобранител, констатира дека во конкретниот случај согласно
член 54 став (1) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија
бр.72/16, 142/16 и 233/18) нема основ за вршење на надзор над работата на извршителот,
поради што нема основ за поднесување на предлог за поведување на дисциплинска
постапка против извршителката Јадранка Јовановска од Куманово.
Имено според член 86 од Законот за извршување странката, учесникот или трето лице кое
што смета дека извршителот при извршувањето постапувал незаконито, или пак пропуштил
да преземе определено законско дејствие, може да поднесе приговор до основниот суд на
чие подрачје извршувањето, или пак дел од него се спроведува.
Според член 59 став (3) од Законот за извршување претседателот на основниот суд на чие
подрачје е седиштето на извршителот поднесува предлог за поведување на дисциплинска
постапка против извршител, доколку судот одлучувајќи по приговор против незаконитости
при извршувањето утврдил незаконитости при извршувањето, односно пропуштање на
преземање на законски дејствија, со кои извршителот причинил штета на странката,
третото лице или учесникот.
Според член 59 став (4) од Законот за извршување предлог за поведување на дисциплинска
постапка против извршител Министерството за правда може да поднесе, во зависност од
констатираните состојби во извештајот од извршниот надзор кои укажуваат на сторена
дисциплинска повреда.
Според член 59 став (2) од Законот за извршување, Претседателот на Комората на
извршители може да поднесе предлог за поведување на дисциплинска постапка заради
повреди на Тарифата, Кодексот за професионална етика на извршителите и обврските
предвидени во статутот и другите акти на Комората. Предлог за поведување на
дисциплинска постапка ќе се поднесе и за утврдени состојби кои укажуваат на сторена
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дисциплинска повреда од извршен надзор од страна на Управниот одбор на Комората, како
и по иницијатива на странките, третите лица и учесниците во извршувањето за поведување
на дисциплинска постапка, доколку наводите во барањето се однесуваат на повреди
определени со овој закон.
Од горенаведените причини Министерството за правда го достави Посебниот извештај за
попречување на работата на Народниот правобранител на надлежност и понатамошно
постапување до претседателот на Комората на извршители на Република Македонија.
Комората на извршители на Република Македонија достави допис до Министерството за
правда УПП бр.09-229 од 10.7.2018 година со кој го извести Министерството за правда, дека
по наводите истакнати во Посебниот извештај за попречување на Народниот правобранител
до непосредно повисокиот орган е веќе одлучувано од страна на претседателот на
Комората на извршители на Република Македонија, при што е донесено Решение УПП 123-106/6 со кое против извршителот Јадранка Јовановска од Куманово во врска со
постапувањето по извршниот предмет И бр.601/14 не се поднесува предлог за поведување
дисциплинска постапка, како и дека е известен Народниот правобранител за донесената
одлука.
Точка 83
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за состојбата и инклузијата на Ромите
по спроведување на Декадата на Ромите, со Извештај од истражувањето „Инклузија на
Ромите по завршувањето на Декадата на Ромите“, како и тековна состојба и предизвици за
наредната седница на Владата, поради потребата Кабинетот на министерот без ресор,
задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на
Ромите во Република Македонија да достави мислење по материјалот.
Точка 84
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Здружението за здравствена, образовна
и социјална помош „САСЕД“-Скопје, застапувани од м-р Нуредин Исејновски, доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.130/2018 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 33 став 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води и притоа го утврди следното мислење:
Со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11,
163/13, 10/15, 147/15 и 31/16) се уредуваат условите и начинот за снабдување со вода за
пиење, прекинување на снабдувањето со вода за пиење и одведување на урбани отпадни
води во реципиентот преку водоснабдителниот и канализациониот систем, изградбата,
одржувањето, заштитата и приклучувањето на водоснабдителни и канализациони системи,
како и односите меѓу давателот и корисникот на услугата. Во членот 3 точка 17) од Законот
за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води е пропишано дека
корисник на услуга е правно или физичко лице сопственик на станбен, деловен,
производствен, административен и на нив сличен објект вклучувајќи го и куќниот совет
приклучен на водоводна и/или канализациона мрежа, како и јавните комунални
претпријатија приклучени на регионалните водоснабдителени системи. Согласно членот 5
став (2) од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води,
за снабдување со вода за пиење со зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку
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водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата, давателот на
услугата и корисникот на услугата склучуваат договор со кој се уредуваат меѓусебните
права и обврски. Во членот 6 од истиот закон е пропишан начинот на кој се определува
цената на водата за пиење. Членот 33 став (1) од Законот за снабдување со вода за пиење
и одведување на урбани отпадни води пропишува дека „Давателот на услугата има право
да го прекине снабдувањето со вода за пиење и одведување на урбаните отпадни води, во
случај кога корисникот на услугата и по претходна писмена опомена не ја исполнува
обврската за плаќање на надоместокот.“. Исто така, согласно Законот за облигационите
односи, снабдувањето со вода за пиење претставува побарување за кое се плаќа соодветен
надоместок. Соглано членот 17-б од Законот за облигационите односи, како еден од
основите за настанување на обврските претставува склучувањето на договорот, а во овој
случај тоа е договорот помеѓу давателот на услугата и корисникот на услугата со кој се
уредуваат меѓусебните права и обврски. Неосновани се наводите на подносителот на
Иницијативата дека оспорената одредба од законот е во спротивност со членовите 10, 11,
35, 39 и член 54 став (4) од Уставот на Република Македонија, во која наведува дека со
оспорениот член 33 став (1) од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води, не е направена разлика помеѓу постапувањето со различните
социјални категории и постапување со инвалидни лица, при што се укажува дека грижата,
правата и третманот на лица со ризик на инвалидност е регулирана и пропишана со Законот
за социјалната заштита а не со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води. Ова од причина што со овој закон се уредуваат односите меѓу
давателот и корисникот на услугата врз основа на склучен договор. Врз основа на горе
наведеното, Владата на Република Македонија смета дека Иницијативата за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 33 став (1) од Законот за снабдување со вода
за пиење и одведување на урбани отпадни води во целост е неоснована, поради што му
предлага на Уставниот суд на Република Македонија Иницијативата да ја отфрли.
Точка 85
Владата не расправаше по Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република
Македонија под У.бр.120/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на
член 5 став 1 алинеја 4 и член 33 став 1 алинеја 2 од Законот за административни
службеници („Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), поднесена од Мирослав Зафировски од Куманово.
Точка 86
Владата го одложи разгледувањето на Понудата од нотар Сашо Клисаровски од Скопје, за
продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2565 за КО Чаир на КП бр.3004, за наредната
седница на Владата, откако претходно ќе биде разгледана на седница на Комисијата за
економски систем и тековна економска политика поради потребата Министерството за
транспорт и врски да достави мислење по Понудата.
Точка 87
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Понудата од нотар Лазар
Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.45062 за КО
Трубарево на КП 286-2 и КП 286-3 место викано Јуриа, поради потребата Министерството
за транспорт и врски да достави мислење по истата.
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Предметниот материјал претходно да се разгледа на наредната седница на Комисијата за
економски систем и тековна економска политика.
Точка 88
Владата ја разгледа Понудата од нотар Љиљана Трповска од Тетово за продажба на
недвижен имот, со Имотен лист бр.101524 за КО Тетово 2 на КП 5360 викано место/улица
Град Тетово и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 89
Владата ја разгледа Понудата доставена од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.98 за КО Центар 1 на КП бр.5954 и не ја прифати Понудата
имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 90
Владата ја разгледа Понудата од нотарката Александра Петровска-Ангеловска за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.28297 за КО Битола и Имотен лист бр.96116 за КО
Битола 3 на КП бр.11756 и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид негативното Мислење
од Министерството за транспорт и врски и Мислењето од Акционерското друштво за
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје.
Точка 91
Владата го одложи од разгледување Известувањето од извршител Снежана Андреевска од
Скопје за Заклучок за втора усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став (1), 181
став (1) и 182 став (1) од Законот за извршување) доставено под И бр.813/18 за наредната
седница на Владата, поради потребата Министерството за транспорт и врски да достави
мислење по материјалот.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.
Точка 92
Владата го одложи од разгледување Известувањето од извршител Андреја Буневски од
Скопје, за Заклучок за прва усна јавна продажба (врз основа на член 167 став 1, член 169
став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување) под И бр.328/2011 со Записник за
продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 од Законот за
извршување), за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за
транспорт и врски да достави мислење по материјалот.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.

41

Точка 93
Владата го разгледa Известувањето од извршител Игор Ромевски од Скопје за налог за
извршување врз недвижност под И.бр.2449/18 и по Известувањето го усвои негативното
Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 94
1. Владата го именува Авдуљ-Селам Селами, досегашен вршител на должноста заменик на
директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
за заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
2. Владата ја разреши Ана Поповска Ивановска од должноста членка на Управниот одбор
на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
2.1. Владата ја именува Ангела Васкова Шахпаска за членка на Управниот одбор на
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
3. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Институтот за стандардизација на
Република Македонија, од должноста членка-претставник на основачот во Советот на
Институтот за стандардизација на Република Македонија да ја разреши Кристина
Сотировска, а за членка да ја именува Марија Китаноска-Цветковска.
4. Владата ја разреши Верица Проковиќ од должноста вршителка на должноста член на
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
4.1. Владата го именува Дејан Николовски за член на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија.
5. Владата го именува Бранко Ѓоргевски за член на Управниот одбор -претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија-Скопје.
6. Владата ја разреши Андријана Паскоска од должноста член на Училишниот одбор претставничка на основачот на Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци
со оштетен вид „Димитар Влахов“-Скопје, на нејзино барање.
Точка 95
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 21.1.2019 година
до 27.1.2019 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.
2. Владата на предлог на Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа, заклучи
Министерството за надворешни работи, во соработка со Министерството за локална
самоуправа да подготви и за наредната седница на Владата да достави Предлог-одлука за
дополнување на Одлуката за формирање комисија за гранични премини на Република
Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/09),
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во насока членот три од Одлуката, да се дополни со претставник од Министерството за
локална самоуправа.
По влегување во сила на одлуката за дополнување на Одлуката за формирање комисија за
гранични премини на Република Македонија со соседните држави, Министерството за
локална самоуправа до Министерството за надворешни работи да достави предлог за член,
а Министерството за надворешни работи да подготви и до Владата да достави Предлогрешение за дополнување на Решението за именување на претседател, членови и секретар
на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија,
Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 149/09, 45/12, 194/14 и 165/17).
3. Владата го разгледа Барањето на Министерството за здравство за исправка на
Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на
специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените
соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и
невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед на умрени лица за 2019
година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.4/19 од 10.1.2019
година, го прифати Барањето и заклучи Исправката да ја достави до Службен весник на
Република Македонија.
4. Владата по Барањето на Министерството за финансии за дополнување на заклучок од
Нацрт-записникот од 116-та седница на Владата, одржана на 22.1.2019 година, точка 1, по
Информацијата за потребата од обезбедување на финансиски средства за реализација на
проектот „Изградба на железничката пруга од Крива Паланка до границата со Република
Бугарија“ заклучи истото да се разгледа на наредната седница на Владата, откако
претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика, поради потребата д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на
Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања и Национален ИПА
координатор, д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, м-р Горан Сугарески,
министер за транспорт и врски и Ирфан Асани, директор на ЈП Македонски железници
„Инфраструктура“ - Скопје, да остварат средба со цел дополнително усогласување по
материјалот.
5. Владата го разгледа Барањето за поништување или продолжување на рокот на одделни
активности кои произлегуваат од заклучоци на Владата, доставено од Агенцијата за млади
и спорт, под број 02-202/1 од 22.1.2019 година и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на февруари 2019 година до Владата
да достави интегриран извештај за степенот на реализација на Националната стратегија за
млади (за 2017 и 2018 година).
Согласно ова, да престане да важи обврската на Агенцијата за доставување извештај до
Владата, евидентиран во системот е-Влада со рок за доставување 26.12.2017 година и
25.12.2018 година (согласно Заклучок донесен на 5-та седница на Владата, одржана на
2.2.2016 година).
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на февруари 2020 година до Владата
да достави интегриран извештај за степенот на реализација на Националната стратегија за
млади за 2019 година.
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Согласно ова, да престане да важи обврската на Агенцијата за доставување извештај до
Владата евидентиран во системот е-Влада, со рок за доставување 24.12.2019 година
(согласно Заклучок донесен на 5-та седница на Владата, одржана на 2.2.2016 година).
3. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 210-та седница на Владата, одржана на 3.6.2014 година) за доставување до
Владата информација во врска со реализацијата на проектот „Институт за спорт“,
евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 2.10.2018 година, со оглед дека
Проектот е завршен.
4. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 210-та седница на Владата, одржана на 3.6.2014 година) за доставување до
Владата информација во врска со реализацијата на проектот „Најдобар млад програмер“,
евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 26.12.2017 година, 26.6.2018
година и 25.12.2018 година, со оглед дека Проектот повеќе не се реализира од страна на
Агенцијата.
5. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на јуни 2019 година до Владата да
достави информација во врска со реализацијата на проектот „Стоп на пороците кај младата
популација“.
Согласно ова, да престане да важи обврската на Агенцијата за доставување информација
до Владата, евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 5.6.2018 година и
4.6.2019 година (согласно Заклучок донесен на 27-та седница на Владата, одржана на
11.5.2016 година).
6. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 210-та седница на Владата, одржана на 3.6.2014 година) за доставување до
Владата информација во врска со реализацијата на проектот „Универзитетски спорт“,
евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 2.10.2018 година и 1.10.2019
година.
7. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на април 2019 година до Владата да
достави информација во врска со реализацијата на проектот „Совети на младите во
општините“.
Согласно ова, да престане да важи обврската на Агенцијата за доставување информација
до Владата, евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 3.4.2018 година и
2.10.2018 година (согласно Заклучок донесен на 210-та седница на Владата, одржана на
3.6.2014 година).
8. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 68-та седница на Владата, одржана на 15.5.2018 година) за доставување до
Владата информација за користењето, одржувањето и стопанисувањето на изградените
спортски сали од проектот „Изградба на 35 спортски сали“ и информација за потребите на
националните спортски федерации за користење на спортските сали за реализација на
тренажен процес и натпревари на националните репрезентации, евидентирани во системот
е-Влада со рок за доставување 29.5.2018 година.
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По тој повод, се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на мај 2019 година до
Владата да достави Предлог-стратегија за управување, користење и одржување на
објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, со Акциски план.
Согласно ова, да престане да важи обврската на Агенцијата за млади спорт (согласно
Заклучок донесен на 84-та седница на Владата, одржана на 22.8.2018 година) за
доставување до Владата Предлог-стратегија за управување, користење и одржување на
објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, со Акциски план,
евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 20.11.2018 година.
9. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 209-та седница на Владата, одржана на 27.5.2014 година) за доставување до
Владата информација за прогрес во врска со реализацијата на Проектот „Сто и дваесет
тениски терени“, евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 30.1, 24.4, 31.7
и 30.10.2018 година, со оглед дека Проектот е завршен.
10. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 209-та седница на Владата, одржана на 27.5.2014 година) за доставување до
Владата, Информација за прогрес на активностите во врска со реализацијата на проектот
„Спортски сали“, евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 22.11.2016
година, 23.5, 22.8 и 28.11.2017 година и 27.2.2018 година, со оглед дека Проектот е
завршен.
11. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 209-та седница на Владата, одржана на 27.5.2014 година) за доставување до
Владата информација за прогрес на активностите за реализација на проектот „Сто
повеќенаменски маалски игралишта“, евидентирана во системот е-Влада со рок за
доставување 30.1, 24.4, 31.7 и 30.10.2018 година, со оглед дека Проектот е завршен.
12. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на февруари 2019 година до
Владата да достави информација за реализација на Проектот изградба на 16 пливачки
базени.
Согласно ова, да престане да важи обврската на Агенцијата за доставување информација
до Владата, евидентирана во системот е-Влада со рок за доставување 17.7.2018 година
(согласно Заклучок донесен на 72-та седница на Владата, одржана на 12.6.2018 година).
13. Да престане да важи обврската на Агенцијата за млади и спорт (согласно Заклучок
донесен на 62-та седница на Владата, одржана на 3.4.2018 година) за доставување до
Владата информација од Работната група за приоритетот „Ко-менаџмент тело“, со
конкретни предлози, евидентирани во системот е-Влада со рок за доставување 8.5.2018
година, со оглед дека оваа материја е регулирана во новиот текст на Предлог-законот за
млади, кој е во подготовка.
По тој повод, се задолжува Агенцијата за млади и спорт до крајот на јуни 2019 година до
Владата да достави информација за Предлог-законот за млади.
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Точка 96
Владата го разгледа најновиот текст на Правилникот со критериуми за отстапување на
одземени предмети - возила со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот,
како материјал за информирање.
Точка 97
Владата го разгледа Известувањето за искористени нафта и нафтени деривати отстапени
од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за декември 2018
година, како материјал за информирање.
Точка 98
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
постапката за одобрување на извоз во Европска Унија на месо и производи од месо
(говедско, свинско, живинско) производи од живина и производи од риба, како материјал
за информирање.
Точка 99
Владата го разгледа Збирниот извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои
ги зафатија општините: Aрачиново, Битола, Босилово, Гази Баба, Гевгелија, Градско,
Долнени, Кичево, Крушево, Могила, Прилеп, Пробиштип, Радовиш и Струмица, како
материјал за информирање.
Истовремено, Владата ги донесе следниве заклучоци:
- Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да достави
номинација до Комисијата за именување за нов член во Комисијата за проценка и
утврдување на висината на штети од елементарни непогоди и потоа Комисијата за
именување, во рок од 15 дена, да достави предлог до Владата.
- Се задолжува Министерството за финансии да достави номинациија до Комисијата за
именување за секретар на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штети од
елементарни непогоди (со оглед дека постојниот секретар е на породилно отсуство) и
потоа Комисијата за именување, во рок од 15 дена, да достави предлог до Владата.
Точка 100
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за извршени инспекциски надзори во
државните институции во 2018 година, за примена на Законот за заштита од пушење, како
материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Државниот инспекторат за труд да ги има предвид
укажувањата изнесени во Мислењето на Министерството за здравство.
Точка 101
Владата ја разгледа Информацијата со предлог-мерки со кои ќе се подобри деловното
опкружување и ќе се подигне рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за
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прекугранично тргување“ во наредниот извештај „Doing Business“ на Светска банка, како
материјал за информирање.
Точка 102
Владата го разгледа Извештајот од Шеснаесеттиот состанок на Министерскиот совет на
Eнергетската заедница одржан на 29-ти ноември 2018 година во Скопје, Република
Македонија, како материјал за информирање.
Точка 103
Владата ја разгледа Информацијата за програмата „Училишта на 21 век во Западен
Балкан“, со нов текст на Меморандум за разбирање помеѓу Британски совет и
Министерството за образование и наука, како материјал за информирање.
По овој повод, Владата ги задолжи Министерството за информатичко општество и
администрација, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии и
Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија да одржат
координативен состанок во насока на изнаоѓање начин за понатамошна реализација на
горенаведената Програма, како и да ги имаат предвид заклучоците кои ќе произлезат од
седницата на Националниот совет за ИКТ и сајбер безбедност, која ќе се одржи на
29.1.2019 година.
Точка 104
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за прогресот и реализацијата на
проектот-Подобрување на квалитетот на податоците во системите на државните
институции, како материјал за информирање.
Точка 105
Владата ја разгледа Информацијата со Годишен извештај за работата на Националното
координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата
на лицата со попреченост за 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 106
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за субвенционирање на станбен кредит, по скратена постапка, го утврди и заклучи
согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави
до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии и Јордан Трајковски, раководител на сектор во Министерството за финансии.

47

Точка 107
Владата го разгледа Предлог-законот за задолжување на Република Македонија со заем кај
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за
финансирање на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан,
по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на Собранието
на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р
Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменичка на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државна секретарка во Министерството за
финансии, Сузана Пенева, државна советничка во Министерството за финансии и Дејан
Николовски, раководител на сектор во Министерството за финансии
Точка 108
Владата условно ја донесе Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2019 година, доколку до потпишување предлагачот ја усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 109
Владата ја разгледа Информацијата за содржината на Програмата за изградба на нови
објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат
националните установи од областа на културата за 2019 година, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и условно ја донесе Одлуката за давање согласност на Програмата
за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните
објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2019 година, со
заклучок Министерството за култура да го усогласи текстот на Програмата и Одлуката со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 110
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од давање на користење на недвижни
ствари на Министерството за образование и наука, со Предлог-одлука и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Условно ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни
ствари на Министерството за образование и наука, со заклучок Министерството за одбрана
текстот на Одлуката да го усогласи со Министерството за образование и наука.
2. Се задолжуваат Министерството за одбрана, Министерството за образование и наука и
Универзитетот „Мајка Тереза“, во рок од 30 дена да склучат договор во кој ќе се уредат
меѓусебните права и обврски за преземање на активности за реконструкција и реновирање
на објектите во кои ќе се сместат единиците на Армијата на Република Македонија по
напуштањето на објектите наведени во оваа Информација.
*
*

*
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На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:50 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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