ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и четвртата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 5 март 2019 година

Скопје, март 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и четвртата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 5 март 2019 година
Седницата започна во 13:05 часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран
Заев, како и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација
со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, членовите на Владата на Република Северна
Македонија д-р Рената Дескоска, министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за
надворешни работи, 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,
министер за труд и социјална политика, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа, Дамјан
Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, м-р Горан Сугарески,
министер за транспорт и врски, 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 Северна Македонија, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции, Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за странски инвестиции
и д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на
инвестиционата клима за домашните претпријатија, генералниот секретар на Владата на
Република Северна Македонија, д-р Драги Рашковски, како и заменикот на генералниот
секретар на Владата на Република Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и
д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, д-р Ширет Елези, заменик на
министерот за финансии, Благе Цветковиќ, заменик на министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство и Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура.

2

На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа, портпароли на Владата на
Република Северна Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија, Мирослав Грчев, надворешен соработник
за просторно и урбанистичко планирање и градежништво на претседателот на Владата и Аднан
Џафероски, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за спроведување на
Рамковниот договор и политички систем, Хазби Лика и членовите на Владата, д-р Драган
Тевдовски, министер за финансии, Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Асаф Адеми, министер за култура.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
 Усвојување на Записникот од 118-та седница на
Владата, одржана на 5 февруари 2019 година
 Усвојување на Записникот од 122-та седница на
Владата, одржана на 19 февруари 2019 година
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
 Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и
Финансиските извештаи на АД „МИА“ - Скопје за 2018 година
2. Барање за добивање на согласност за најниска висина на еднократен надоместок, со Предлогодлука
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3. Информација во врска со просторното сместување на Државниот завод за индустриска
сопственост
4. Информација за пуштање во оперативна примена на Новиот систем за обработка на царински
декларации и акцизни документи-СОЦДАД
5. Информација за обука на пилоти и технички персонал
6. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на
Република Северна Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите
за Скопје Центар 1, У.бр.626/18
7. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на
Република Северна Македонија во Катастарот на недвижностите (недвижни ствари - објекти
кои се наоѓаат на КП 12031 КО Центар 1, на ул. „Димитрије Чуповски“ бр.7 У.бр.624/18)
б) Економски систем и тековна економска политика
8. Предлог-закон зa урбанистичко планирање
9. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина
10. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесени од хотел „Канет“-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
11. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесено од „Младински хотел“-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
12. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесени од хотел „Хилтон“-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
13. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесени од хотел „Тhe Stopy“-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
14. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесени од хотел „Монако“-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
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15. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер
на локалитетот „с. Ореовец“-Општина Прилеп, со Предлог-одлука
16. Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина- минерална вода на локалитетот „с.Варвара“-Општина
Теарце, со Предлог -одлуки
17. Информација во врска со барањето за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина-бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавуш“-Општина
Валандово и Општина Струмица на Друштвото за експлоатација, преработка и производство
„Сардич МЦ“, ДООЕЛ, увоз-извоз Скопје
18. Информација во врска со активностите кои ги презема Република Северна Македонија за
имплементација на Националната стратегија за одржлив развој и Целите за одржлив развој на
Обединетите нации за периодот октомври 2018 - јануари 2019 година
19. Информација во врска со спроведена постапка за избор на универзален снабдувач со
Предлог-одлука за избор на универзален снабдувач
20. Информација за 159-та седница на Одборот на директори на претпријатието за нафтовод
Солун - Скопје - Вардакс АД, закажана за 6.3.2019 година
21. Информација за давање одобрение на Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за
јавна набавка на софтверски лиценци
в) Политички систем
22. Предлог-закон за бесплатна правна помош
23. Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Големото Војводство Луксембург за размена и заемна заштита на класифицирани
информации
24. Информација за начинот на извршување на обврските од 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, со предлог-насоки за извршување
на обврските на Република Северна Македонија кои произлегуваат од Конечната спогодба и
Уставните амандмани и Уставниот закон
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25. Информација за третиот, четвртиот, петтиот и шестиот извештај на Република Македонија
по Конвенцијата на ОН за правата на детето и по двата Факултативни протоколи за вклученост
на деца во вооружени конфликти и за трговија со деца, детска проституција и детска
порнографија, со Предлог -текст на извештајот
26. Информација за поставеноста и дејствувањето на целокупниот Систем за кризи,
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и
катастрофи и насоки за реформирање на овој систем со користени компаративни искуства со
Анализа
27. Информација во врска со донесување на Национална стратегија на Република Северна
Македонија за соработка со дијаспората 2019-2023 година, со Национална стратегија и Акциски
план
28. Информација за текот на постапката за продажба на движните опасни и експлозивни ствари
г) Човечки ресурси и одржлив развој
29. Информација за времено решавање на просторното сместување на Математичкоинформатичка гимназија (во основање)
30. Информација за степенот на реализација на Акцискиот план 2016-2018 година за
реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за
период јули - декември 2018 година), со Акциски план за 2019/2020 година за реализација на
Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
31. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на
Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
б) Политички систем
32. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите нации
„Унифил“, во Република Либан
33. Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија
за учество во мировната операција на Европската Унија „Алтеа“, во Босна и Херцеговина
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34. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република
Авганистан
35. Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за
државјаните на Република Азербејџан
36. Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на
Тајван
37. Барање на Адем Барбатовци за прием во државјанство на Република Северна Македонија,
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
в) Човечки ресурси и одржлив развој
38. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојбиСкопје
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Северна Македонија
39. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност,
по скратена постапка, поднесен од група пратеници
40. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, по скратена
постапка, поднесен од група пратеници
41. Предлог-закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните
згради и деловните простории на Република Македонија, по скратена постапка, поднесен од
група пратеници
42. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за
водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници
43. Барање за давање на автентично толкување на член 102 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, поднесено од градоначалникот на Општина Кочани
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44. Статут на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (I Фаза)
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
45. Иницијатива од Клементина Брзановска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.36/19 за поведување на постапка за оценување на уставноста на
Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2019) во
целина и одделно на: називот на Законот „Закон за употреба на јазиците“, член 1 став 2 и 3, член
2 ставови 1, 2 и 3, член 3 до член 14, член 16 став 1, член 17, член 22, член 23 став 5 и член 24 од
Законот
46. Иницијатива од Владимир Стефановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.37/19 за поведување на постапка за оценување на уставноста на
Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19) во целина
и одделно на член 2 став 2, член 9 став 1, 2 и 5, член 10, член 22 и член 23 став 5 од Законот
47. Иницијатива од Светскиот македонски конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.13/19 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на Одлуката за прогласување на Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI („Службен
весник на Република Македонија“ бр.6/19)
48. Иницијатива од Петар Робески и други граѓани од Кичево, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.31/19 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на Одлуката за прогласување на Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI („Службен
весник на Република Македонија“ бр.6/19)
49. Иницијатива од Солза Грчева и други граѓани од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.38/19 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на Одлуката за прогласување на Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI („Службен
весник на Република Македонија“ бр.6/19)
50. Иницијатива од Светскиот македонски конгес од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.8/19 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на Законот за ратификација 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
51. Иницијатива од Ивица Ефремов од Велес и Ангеловски Стив од Битола, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.16/19 за поведување постапка за
оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за ратификација на Конечната
спогодба за решавање на разликите опишани во резулуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот
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за безбедност на Обидинетите нации за престанување на важноста на Привремената спогодба
од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните бр.08-3866/1 од
5.7.2018 година и Законот за ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликите
опишани во резулуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот на безбедност на Обидинетите нации
за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување
на стратешко партнерство меѓу страните („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19)
52. Иницијатива од Светскиот македонски конгрес доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.26/19 за поведување постапка за оценување на уставноста на
Указот за прогласување на Законот за ратификација на Конечната спогодба за решавање на
разликите опишани во резулуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на
Обидинетите нации за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и
за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните бр.08-3866/1 од 5.7.2018 година и
Законот за ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во
резулуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот на безбедност на Обидинетите нации за
престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на
стратешко партнерство меѓу страните („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19).
53. Иницијатива од Зорица Черкезова од Штип, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.12/19 за поведување на постапка за оценување на уставноста на
член 43 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“
бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 11/18, 83/18 и 120/18)
54. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.59/18 од 30 јануари 2019
година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 244 став 3 и 4 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“
бр.169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18)
55. Известување во врска со претставките од граѓани кои изразуваат незадоволство од
донесеното решение на Министерството за здравство-Државен санитарен и здравствен
инспекторат со кое на установите за загрижување на деца од предшколска возраст им се
наложува да не се згрижуваат деца кои не се вакцинирани против морбили, рубеола и паротит
(МРП)
56. Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.10510 за КО Илинден вон градежен на КП бр.224 викано место/улица Маслинка
57. Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.320 и Имотен лист бр.348 за КО Долани на КП 405 викано Место/улица Село, КП 404 викано
место/улица Село и КП 515 викано место/улица Село
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58. Понуда од нотар Зафир Хаџи Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.44693 за КО Трубарево на КП 248 викано место/улица Село
59. Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.48300 за КО Бардовци на КП 881 викано место/улица Рупа
60. Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.57532 за КО Центар 2 на КП 265 викано место/улица Железничка
д) Други предлози
61. Кадровски прашања
62. Прашања и предлози

В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
63. Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност
за 2017 година на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хематологија Скопје
(Сметка за средства од Фондот 01 2018 06 03/1 и Сметка за средства од Програмите за
здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга
и други средства од сопствени приходи 01 2018 06 03/2)
64. Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на „МЕР“, АД
Скопје за периодот од 1.04.2018 година до 30.6.2018 година
65. Извештај за финансиското работење за периодот од 1.7.2018 година до 30.9.2018 година на
Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Северна
Македонија
66. Финансиски план на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост - Скопје за 2019 година
67. Информација за определување на инспекциски места на царински испостави за контрола на
увоз на храна од неживотинско потекло
68. Годишен извештај за работа на Националениот координативен центар за гранично
управување за 2018 година
69. Годишен извештај за работа на Националната комисија за учебници за 2018 година
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70. Акциски план за преземање мерки и активности кои произлегуваат од конечните извештаи
за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност за 2017 година
на Универзитетот во Тетово
71. Информација за активностите во насока на имплементација на клучните мерки под
димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020
72. Информација со анализа за потребата од измена на закони со цел за надминување на
постојните проблеми во областа на остварувањето на правата од работен однос на вработените
во културата

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
73. Предлог-закон за јавното обвинителство, по скратена постапка
74. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавни обвинители на
Република Македонија, по скратена постапка
75. Предлог-закон за Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна
Македонија, 2020 година
76. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности
77. Предлог-закон за спречување и заштита од дискриминација, по скратена постапка
78. Предлог-одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето
на летното сметање на времето во 2019 година
79. Информација со предлог нова организациска поставеност на органите на државната управа
и други органи и организации од централната власт
80. Предлог-закон за социјалната заштита, по скратена постапка
81. Предлог-закон за социјална сигурност за старите лица, по скратена постапка
82. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена
постапка
*
*
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*

Владата без забелешки ги усвои записниците од 118-та и 122-та седница на Владата, одржани
на 5 февруари 2019 година и 19 февруари 2019 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

Владата во врска со одржаната седница на Работниот комитет за европска интеграција ги
донесе следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за економија и Министерството за животна средина и
просторно планирање веднаш да достават номинации на претставници кои ќе учествуваат на
објаснувачкиот скрининг за поглавје 25.
2. Се задолжува Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор веднаш да достави
номинации на претставници кои ќе учествуваат на објаснувачкиот скрининг.
3. Се задолжува Министерството за образование и наука во соработка со Државниот испитен
центар веднаш да достави номинации на претставници кои ќе учествуваат на објаснувачкиот
скрининг за поглавје 26.
4. Се задолжуваат Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна
Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, во
координација со Министерството за труд и социјална политика веднаш да достават номинации
на претставници кои ќе учествуваат на објаснувачкиот скрининг за Поглавје 2.
5. Се задолжува Министерството за образование и наука, до Секретаријатот за европски
прашања веднаш да ги достави интегрираните материјали на македонски јазик, соодветно за
областите од Поглавјата 25, а материјалите на англиски јазик да се пратат до Секретаријатот за
европски прашања, најдоцна до 10.3.2019 година.
6. Се задолжува Министерството за образование и наука уште еднаш да интервенира за
навремено номинирање на претставници од следните институции-Државен испитен центар и
Биро за развој на образованието, кои имаат точки на поткомитет од нивен опсег на работа и
надлежност и чие учество е задолжително.
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7. Се задолжуваат претседавачите на поткомитетите во рамките на ССА веднаш да ги
информираат секретарите од Секретаријатот за европски прашања за прифатливоста на
предложените датуми за следниот циклус на состаноци на телата на ССА.
8. Се задолжуваат Министерството за труд и социјална политика, Министерството за
информатичко општество и администрација, Министерството за надворешни работи и
Министерството за правда, како институции носители за поглавјата во нивна надлежност да
достават ажурирана верзија на НПАА 2019-2021 (наративен дел и анекси) до СЕП најдоцна до
8.3.2019 година до 13:00 часот.
9. Се задолжува Министерството за локална самоуправа да достави ажурирана верзија на НПАА
2019-2021 за делот на децентрализација и регионален развој (наративен дел и анекси) до
Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 8.3.2019 година до 13:00 часот.
10. Се задолжува Министерството за надворешни работи за секоја седница на Комисијата за
отворање на нови гранични премини со соседните држави, по нејзиното формирање, а во врска
со отворање на граничен премин Маркова нога да ги поканува Секретаријатот за европски
прашања и Министерството за локална самоуправа.
*
*

*

Владата ги задолжи сите државни институции согласно одредбите на Законот за спречување на
корупцијата и судирот на интереси да ги објавуваат на своите веб-страници сите именувања и
разрешувања во своите институции.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја донесе Одлуката за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и
финансиските извештаи за 2018 година на Акционерското друштво „Македонска
информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост (нов текст), во предложениот текст.

13

Точка 2
Владата го разгледа Барањето за добивање на согласност за најниска висина на еднократен
надоместок, со Предлог-одлука и дополнување на материјалот и по Барањето го донесе новиот
текст на Одлуката за давање согласност на Oдлуката за утврдување на најниската висина на
еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на одобрение за
користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz, во
предложениот текст.
Точка 3
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со просторното сместување на
Државниот завод за индустриска сопственост, за наредната седница на Владата со заклучок др Драги Рашковски, генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија и д-р
Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, да остварат работна
средба со Кристијан Трајковски, директор на АД за изградба и стопанисување со станбен и
деловен простор од значење за Републиката-Скопје, со цел разгледување на можноста за
просторно сместување на Државниот завод за индустриска сопственост и други институции
(Управата за извршување на санкции, Фондот за иновации и технолошки развој, Агенцијата за
национална безбедност и др.) согласно расправата на седницата, со купување на деловен
простор од АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за
Републиката-Скопје, што е изграден за таа намена.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за пуштање во оперативна примена на Новиот систем за
обработка на царински декларации и акцизни документи-СОЦДАД (нов текст) и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии-Царинска управа да ги спроведе сите активности
во рамките на своите надлежности за ставање на Системот за обработка на царински
декларации и акцизни документи-СОЦДАД во функција на 1.6.2019 година.
2. Се задолжува Министерството за финансии најдоцна до 15 март 2019 година да ги определи
потребите за измена на Законот за данокот на додадена вредност и на подзаконските акти
донесени врз основа на овој закон и најдоцна до 29 март 2019 година доколку е потребно, до
Владата да достави предлог-измени на овие прописи заради примена на електронската
царинска декларација од 1.6.2019 година.
3. Се задолжува Министерството за финансии-Царинска управа да ја достави новата
структурата на податоци од електронската царинска декларација (еЦД) најдоцна до 31.3.2019
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година до Народната банка на Република Северна Македонија, Државниот завод за статистика,
Управата за јавни приходи и Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати, заради навремена подготовка и адаптација на нивните системи за обработка на
податоци.
4. Се задолжува Министерството за финансии-Царинска управа да изработи веб сервиси од
новиот СОЦДАД систем и во соработка со Министерството за информатичко опшество и
администрација да овозможи поглед и преземање на податоци од електронската царинска
декларација (еЦД) преку Системот за интероперабилност до 1.6.2019 година.
5. Се задолжува Државниот завод за статистика да го прилагоди својот систем за обработка на
новата структура на податоците од електронската царинска декларација (еЦД) од СОЦДАД до
1.6.2019 година и да го извести Министерството за финансии-Царинска управа.
6. Се укажува на Народна банка на Република Северна Македонија да го прилагоди својот
систем за обработка на новата структура на податоците од електронската царинска декларација
(еЦД) од СОЦДАД до 1.6.2019 година и да го извести Министерството за финансии-Царинска
управа.
7. Се задолжува Министерството за финансии-Управа за јавни приходи, во соработка со
Царинската управа и Министерството за информатичко опшество и администрација да
овозможи поглед и преземање на податоци од електронската царинска декларација (еЦД) од
СОЦДАД преку Системот за интероперабилност до 1.6.2019 година.
8. Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да го
прилагоди својот систем за обработка на новата структура на податоците од еЦД од СОЦДАД
до 1.6.2019 година и да го извести Министерството за финансии-Царинската управа.
9. Се задолжуваат Министерството за финансии-Управа за јавни приходи и Државниот завод за
статистика да ја разгледаат можноста за преземање на новата структура на податоците од
електронската царинска декларација (еЦД) преку магистралата на Системот за
интероперабилност на принципот System to System до 31.12.2019 година и да го извести
Министерството за финансии-Царинска управа.
10. Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, а се
укажува на Народна банка на Република Северна Македонија да ја разгледаат можноста за
вклучување во Системот за интероперабилност до 31.12.2019 година и да го извести
Министерството за финансии-Царинска управа.
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Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од итно спроведување обука за конкретниот
тип на воздухоплов Air Tractor-AT-802A Fire Boss на ново вработениот пилотски и
воздухопловно-технички кадар во одделението за специјализирани услуги со воздухоплови во
Дирекцијата за заштита и спасување, со Дополнувањето и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии во буџетот на Дирекција за заштита и спасување
за 2019 година да обезбеди финансиски средства за реализација на обуката за пилоти и
технички персонал.
2. Се задолжува Дирекцијата за заштита и спасување, согласно Законот за јавни набавки во 2019
година да спроведе јавна набавка за обука на пилоти и технички персонал.
3. Се задолжува м-р Радмила Шекеринска, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за одбрана да стапи во комуникација со министерот за одбрана
на Република Хрватска, со цел организирање на работен состанок со директорот на Дирекцијата
за заштита и спасување.
4. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување согласно остварените разговори, да
формира стручен тим кој ќе оствари работна средба во Република Хрватска со цел дефинирање
на начинот на спроведување на обуката (да се утврди дали истата ќе подразбира финансиски
импликации и доколку треба, колку средства од Буџетот би биле потребни за таа намена).
Точка 6
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за запишување
на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности (У.Бр.626/18), откако претходно ќе се разгледа на седница на
Комисијата за политички систем, поради потребата предлагачот да подготви четири
поединечни предлог-одлуки за катастарските парцели.
Точка 7
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за запишување на право на сопственост
на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на
недвижностите (недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на КП 12031 КО Центар 1, на ул.
„Димитрије Чуповски“ бр.7 У.бр.624/18) и ја донесе Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на
недвижности со заклучок Државното правобранителство на Република Северна Македонија да
го усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 8
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за урбанистичко планирање, 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 Северна 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 Весна Марковска Андриевска, раководител на сектор во Министерството
за транспорт и врски.
Точка 9
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за финансиска дисциплина, 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 Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Драган Тевдовски, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменик на министерот за
финансии, а за повереници Елена Трпковска, државен секретар во Министерството за
финансии, Виолета Стојановска - Петровска, државен советник во Министерството за финансии
и Ленче Тагасовска, раководител на сектор во Министерството за финансии.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за економија да подготви и во владина
постапка да достави Предлог-закон за изменување на Законот за Државен пазарен
инспекторат, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и
дополнување на Законот за финансиска дисциплина, односно кога истиот ќе отпочне да се
применува.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесени од хотел „Канет“-Скопје, со Предлог-решение, ја
усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект (хотел „Канет“, за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди супериор, со
седиште на ул.„Јордан Хаџиконстантинов - Џинот“ бр.20 - Скопје), во предложениот текст.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување, поднесено од „Младински хотел“-Скопје, со Предлог-
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решение за утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го
донесе новиот текст на Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во
предложениот текст.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување поднесено од хотел „Хилтон“- Скопје, со Предлог-решение
за утврдување на категорија на угостителски објект (нов текст), ја усвои Информацијата и го
донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесенo Барањe за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел „The Stopy“-Скопје, со Предлогрешение за утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои Информацијата и го
донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесени од хотел „Монако“-Скопје, со Предлог-решение,
ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект (хотел „Монако“, за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди супериор,
со седиште на ул. „507“ бр.8 - Скопје), во предложениот текст.
Точка 15
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата во врска со
поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровин-мермер на локалитетот „с.Ореовец“-Општина
Прилеп, со Предлог-одлука.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со постапката за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-минерална вода на
локалитетот „с.Варвара“-Општина Теарце, со Предлог-одлуки, ја усвои Информацијата, и
согласно негативното Мислење на Министерството за животна средина и просторно
планирање-сектор води, го донесе новиот текст на Одлуката за одбивање на иницијативата за
започнување на постапка за детални геолошки истражувања, во предложениот текст.
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Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата во врска со барањето за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот
„Плавуш“-Општина Валандово и Општина Струмица на Друштвото за експлоатација,
преработка и производство „Сардич МЦ“, ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ја усвои со заклучок:
- се задолжува Министерството за економија со Решение да го одбие барањето за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро
на локалитетот „Плавуш“-Општина Валандово и Општина Струмица на Друштвото за
експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“, ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, имајќи го
предвид член 10, став 4 од Законот за минерални суровини.
Точка 18
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со активностите кои ги презема
Република Северна Македонија за имплементација на Националната стратегија за одржлив
развој и Целите за одржлив развој на Обединетите нации за периодот октомври 2018 годинајануари 2019 година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ги усвои Приоритетните цели за одржлив развој за Република Северна Македонија за
периодот 2019-2020 година и тоа приоритетна цел 1, приоритетна цел 4, приоритетна цел 8,
приоритетна цел 13 и приоритетна цел 16.
2. Се задолжуваат Министерството за економија - Сектор енергетика, Министерството за
животна средина и просторно планирање и Министерството за информатичко општество и
администрација, од аспект на своите надлежности, во рок од 14 дена да достават ажурирана
верзија на Документот за степенот на интегрираност на Целите за одржлив развој во
националното стратешко планирање.
3. Се задолжуваат Секретаријатот за европски прашања, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Министерството за економија, Министерството за труд и социјална
политика, Министерството за локална самоуправа, Министерството за транспорт и врски,
Министерството за здравство, Министерството за информатичко општество и администрација,
Министерството за образование и наука, Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи,
Министерството за правда и Државниот завод за статистика активно и континуирано да го
ажурираат и дополнуваат Документот за проценка на усогласеност на сите релевантни
национални стратегии со целите на одржлив развој и препораки за приоритети до јуни 2019
година.
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4. Се задолжува Техничката работна група на Националниот совет за одржлив развој во
координација со Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, во рок
од 60 дена да подготви План за имплементација на Приоритетните цели за одржлив развој за
Република Северна Македонија за периодот 2019-2020 година.
5. Се задолжува заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, во својство на
претседавач со Националниот совет за одржлив развој да свика и одржи седница на
Националниот совет за одржлив развој најдоцна до јуни 2019 година.
6. Се задолжуваат сите министерства во рок од пет дена да го пополнат Прегледот за назначени
институции/претставници за комуникација (Focal Points) кон конвенции или меѓународни
договори или меѓународни агенции на Обединетите нации (прилог кон Информацијата) и да го
достават до Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација на економските ресори.
7. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, во рок
од 30 дена по одржување на седницата на Националниот совет за одржлив развој да ја
информира Владата за активностите кои ги презема Република Северна Македонија за
имплементација на Националната стратегија за одржлив развој и Целите за одржлив развој на
Обединетите нации.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата во врска со спроведена постапка за избор на универзален
снабдувач, со Предлог-одлука (нов текст) и притоа ги донесе заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со спроведена постапка за избор на универзален снабдувач.
2. Ја донесе Одлуката за избор на универзален снабдувач, во предложениот текст.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок
од три дена од донесувањето на Одлуката за избор на универзален снабдувач истата да ја
достави до сите понудувачи.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за 159-та седница на Одборот на директори на друштвото
„Претпријатие на нафтоводот Солун - Скопје - Вардакс АД“, закажана за 6 март 2019 година и ја
усвои со заклучок:
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- Се задолжува претставникот на Република Северна Македонија во Одборот на директори на
друштвото „Претпријатие на нафтоводот Солун - Скопје - Вардакс АД“, Бобе Цецев, по однос на
точката под реден број 2, да гласа „ЗА“, за усвојување на Правилникот за набавки на Групацијата
Хеленик Петролеум АД.
Точка 21
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Информацијата за давање
одобрение на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за
започнување на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на
софтверски лиценци за наредната седница на Владата.
Точка 22
Владата го разгледа Предлог-законот за бесплатна правна помош, по скратена постапка (најнов
текст), 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 Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда,
а за повереници м-р Фатон Сељами, државен секретар во Министерството за правда и Петар
Мирковиќ, државен советник во Министерството за правда.
Точка 23
Владата го разгледа Предлог-законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на
Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за размена и заемна
заштита на класифицирани информации (нов текст), го утврди и заклучи согласно член 188 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи и м-р Андреј Жерновски, заменик на
министерот за надворешни работи а за повереници Стојан Славевски, директор на Дирекцијата
за безбедност на класифицирани информации и Наташа Дескоска директор во Министерството
за надворешни работи.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за начинот на извршување на обврските од 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, со предлог-
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насоки за извршување на обврските на Република Северна Македонија кои произлегуваат од
Конечната спогодба и Уставните амандмани и Уставниот закон, со Насоки за извршување на
обврските на Република Северна Македонија кои произлегуваат од Конечната спогодба и
Уставните амандмани и Уставниот закон и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ги прифати Насоките за извршување на обврските на Република Северна Македонија кои
произлегуваат од Конечната спогодба и Уставните амандмани и Уставниот закон, со следната
содржинска измена:
Б) Придавката „Македонски/а/о“, може да се користи (покрај придавната форма „од Република
Северна Македонија“ или „од Северна Македонија“) за други области и субјекти вклучувајќи и
за приватни ентитети и актери, кои не се поврзани со државата и јавните институции, кои не се
основани со закон и кои не добиваат државна финансиска поддршка за активности надвор од
државата.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да ги
достави Насоките за извршување на обврските на Република Северна Македонија кои
произлегуваат од Конечната спогодба и Уставните амандмани и Уставниот закон до сите органи
на државната управа и останатите институции кои немаат статус на органи на државна управа
веднаш по усвојувањето на оваа информација.
3. Се задолжуваат сите органи на државната управа и останатите институции кои немаат статус
на органи на државна управа да постапуваат согласно Насоките, да го следат спроверувањето
на уставните амандмани и обврските од Конечната спогодба и соодветно да реагираат и
насочуваат на правилна употреба на уставното име и соодветната терминологија.
4. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во
соработка со Министерството за надворешни работи да организира дополнителни тематски
состаноци со органите на државната управа и останатите институции кои немаат статус на
органи на државна управа за појаснување и надминување на конкретните проблеми и ситуации
со кои се соочуваат при извршувањето на обврските од Конечната Спогодба.
5. Се задолжува Министерството за надворешни работи, во соработка со претставници од
секторите за односи со јавност од сите надлежни институции, постојано да го следи
спроведувањето на уставните амандмани и обврските од Конечната спогодба во дигиталната
сфера во Република Северна Македонија и во странство (сите официјални интернет страници
на државите и другите релевантни меѓународни субјекти, како и нивните официјални профили
на социјалните мрежи; електронските и печатените медиуми; НВО и истражувачко-академските
институции и слично) и веднаш штом воочат недоследности во нејзината примена да се извести
Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од 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
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1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните, која соодветно да
реагира и насочува на правилна употреба на уставното име и соодветната терминологија.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за Третиот, четвртиот, петтиот и шестиот извештај на
Република Северна Македонија по Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето и
по двата Факултативни протоколи за вклученост на деца во вооружени конфликти и за трговија
со деца, детска проституција и детска порнографија, со Предлог -текст на Извештајот и ја усвои
со следниве заклучоци:
1. Го прифати новиот текст на Третиот, четвртиот, петтиот и шестиот извештај на Република
Северна Македонија по Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето и по двата
Факултативни протоколи за вклученост на деца во вооружени конфликти и за трговија со деца,
детска проституција и детска порнографија.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи, да го достави Третиот, четвртиот,
петтиот и шестиот извештај на Република Северна Македонија по Конвенцијата на Обединетите
нации за правата на детето и по двата Факултативни протоколи за вклученост на деца во
вооружени конфликти и за трговија со деца, детска проституција и детска порнографија до
Комитетот за правата на детето, во рок од седум дена.
Точка 26
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за поставеноста и дејствувањето на
целокупниот систем за кризи, имплементација на Националната платформа за намалување на
ризици од несреќи и катастрофи и насоки за реформирање на овој систем со користени
компаративни искуства, со Анализа и го усвои со заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за одбрана, во рок од осум дена да формира Меѓуресорска
работна група, составена од претставници од: Министерството за одбрана, Министерството за
внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и
врски, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Министерството за правда, Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство, Министерството за здравство, Генералниот штаб на Армијата на Република
Северна Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,
Заедницата на единиците на локалната самоуправа и Националниот координатор за
имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и
катастрофи.
2. Се задолжуваат Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи,
Министерство за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за
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труд и социјална политика, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за правда, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Министерството за здравство, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и
спасување и Националниот координатор за имплементација на Националната платформа за
намалување на ризици од несреќи и катастрофи, а се укажува на Генералниот штаб на Армијата
на Република Северна Македонија и Заедницата на единиците на локалната самоуправа во рок
од 5 (пет) дена до Министерството за одбрана да достават номинација на свој претставник во
Меѓуресорската работна група.
3. Се задолжува Националниот координатор за имплементација на Националната платформа за
намалување на ризици од несреќи и катастрофи, во соработка со Центарот за управување со
кризи и Дирекцијата за заштита и спасување да направи ревидирање и усогласување на
постоечката Национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи и
усогласување со новите приоритети на Сендаи Рамката, во рок од два месеци.
Точка 27
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со донесување на Национална
стратегија на Република Северна Македонија за соработка со дијаспората 2019-2023 година, со
Национална стратегија и Акциски план и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Ја усвои Националната стратегија на Република Северна Македонија за соработка со
дијаспората 2019-2023 година (најнов текст).
2. Го прифати Акцискиот план на Националната стратегија на Република Северна Македонија
за соработка со дијаспората 2019-2023 година (најнов текст).
3. Се задолжува Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора еднаш годишно да
ја информира Владата за текот на реализација на Националната стратегија на Република
Северна Македонија за соработка со дијаспората 2019-2023 година.
Точка 28
Владата ја разгледа Информацијата за текот на постапката за продажба на движните опасни и
експлозивни ствари (нов текст), ја усвои и го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија да склучи договор за продажба на движните ствари со
единствениот понудувач.
Точка 29
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за времено решавање на просторното
сместување на Математичко-информатичка гимназија (во основање) за наредната седница на
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Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој и го задолжи Министерството за образование и наука да достави нова
дополнителна информација со нови конкретни предлози за решавање на просторното
сместување на Математичко-информатичка гимназија (во основање).
Точка 30
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за степенот на
реализација на Акцискиот план 2016-2018 година за реализација на Стратегијата за иновации
на Република Македонија за 2012-2020 година (за периодот јули - декември 2018 година), со
Акциски план за 2019/2020 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република
Македонија за 2012-2020 година, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој, поради потребата мислења по материјалот да достават
Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието, Државниот завод за
индустриска сопственост, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Фондот за иновации и
технолошки развој, Центарот за стручно образование и обука - Скопје и Дирекцијата за заштита
и спасување.
Точка 31
Владата ја донесе Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движнa ствар на
Бирото за јавни набавки (нов текст), во предложениот текст.
Точка 32
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република
Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите
нации „Унифил“, во Република Либан, ја утврди и заклучи да ја достави до Собранието на
Република Северна Македонија, со предлог Собранието да ја донесе одлуката.
За претставници на Владата во Собранието се определени м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер
за одбрана и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а за повереник Драган
Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 33
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-одлуката за испраќање на припадник на
Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската
Унија „Алтеа“, во Босна и Херцеговина, го утврди и заклучи да се достави до Собранието на
Република Северна Македонија, со предлог Собранието да ја донесе Одлуката.

25

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Радмила Шекеринска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а
за повереник Драган Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 34
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-одлуката за испраќање на припадници на
Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна
поддршка“, во Исламската Република Авганистан, го утврди и заклучи да се достави до
Собранието на Република Северна Македонија, со предлог, Собранието да ја донесе Одлуката.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Радмила Шекеринска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а
за повереник Драган Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 35
Владата ја донесе Одлуката за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој
за државјаните на Република Азербејџан, во предложениот текст.
Точка 36
Владата ја донесе Одлуката за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој
за државјаните на Тајван, во предложениот текст.
Точка 37
Владата го разгледа Барањето на Адем Барбатовци за прием во државјанство на Република
Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
и врз основа на Мислењето на Министерството за надворешни работи, утврди негативно
мислење по Барањето.
Точка 38
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни
состојби - Скопје (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 39
Владата го симна од Дневен ред Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
данокот на додадена вредност, по скратена постапка, поднесен од група пратеници од причина
што истиот веќе е донесен од Собранието на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 4 март 2019 година.
Точка 40
Владата го симна од Дневен ред Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост, по скратена постапка, поднесен од група пратеници, поради тоа што истиот е
донесен на седница на Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 4.3.2019
година.
Точка 41
Владата го симна од Дневен ред Предлог-законот за дополнување на Законот за продажба и
давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници, поради тоа што е донесен на седница на
Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 28 февруари 2019 година.
Точка 42
Владата го симна од Дневен ред Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица,
по скратена постапка, поднесен од група пратеници, бидејќи истиот е донесен на седница на
Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 28 февруари 2019 година.
Точка 43
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за давање автентично толкување на член 102
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република
Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19),
поднесено од градоначалникот на Општина Кочани поради потребата Министерството за
информатичко општество и администрација да достави ново мислење по предметното барање
и да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 44
Владата го разгледа Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола (I Фаза) и дава
позитивно мислење по истиот.
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Точка 45
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Клементина Брзановска од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.36/2019 за поведување
на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник
на Република Македонија“ бр.9/19) во целина и одделно на: називот на Законот „Закон за
употреба на јазиците“, член 1 ставови 2 и 3, член 2 ставови 1, 2 и 3, член 3 до член 14, член 16 став
1, член 17, член 22, член 23 став 5 и член 24 од Законот, поради потребата од дополнителни
усогласувања.
Точка 46
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Владимир Стефановски од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.37/2019 за поведување
на постапка за оценување на уставноста на Законот за употреба на јазиците („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/2019) во целина и одделно на член 2 став 2, член 9 ставови 1, 2
и 5, член 10, член 22 и член 23 став 5 од Законот поради дополнителни усогласувања.
Точка 47
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата од Светскиот македонски конгрес од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.13/19 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на Одлуката за прогласување на амандманите XXXIII,
XXXIV, XXXV и XXXVI („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/19), поради потребата
од дополнителни усогласувања.
Точка 48
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Петар Робески и други граѓани од
Кичево, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.31/2019 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за прогласување на
Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/2019) поради потребата од дополнително усогласување.
Точка 49
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Солза Грчева и други граѓани од
Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.38/2019 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за прогласување на
Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/2019), поради потребата од дополнителни усогласувања.
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Точка 50
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Светскиот македонски конгес од
Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.8/2019 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за ратификација 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, поради потребата
од дополнителни усогласувања.
Точка 51
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Ивица Ефремов од Велес и Стив
Ангеловски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.16/2019 за поведување постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување
на Законот за ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во
резулуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обидинетите нации за
престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на
стратешко партнерство меѓу страните бр.08-3866/1 од 5.7.2018 година и Законот за
ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резулуциите 817
(1993) и 845 (1993) на Советот на безбедност на Обидинетите нации за престанување на
важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко
партнерство меѓу страните („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19), поради
дополнителни усогласувања.
Точка 52
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Светскиот македонски конгрес
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.26/2019 за поведување
постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за ратификација 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 бр.083866/1 од 5.7.2018 година и Законот за ратификација на Конечната спогодба за решавање на
разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот на безбедност на
Обединетите нации за престанување на важноста на Привремената спогодба од1995 година и
за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/19) поради потребата од дополнително усогласување.
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Точка 53
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата од Зорица Черкезова од Штип, доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.12/19 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 43 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен
весник на Република Македонија“ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 11/18,
83/18 и 120/18), поради дополнителни усогласувања.
Точка 54
Владата не расправаше по Решението на Уставниот суд на Република Северна Македонија
У.бр.59/18 од 30 јануари 2019 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста
на член 244 став 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник
на Република Македонија“ бр.169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18).
Точка 55
Владата не расправаше по Мислењето во врска со претставките од граѓани кои изразуваат
незадоволство од донесеното решение на Министерство за здравство - Државен санитарен и
здравствен инспекторат со кое на установите за загрижување на деца од пред школска возраст
им се наложува да не се згрижуваат деца кои не се вакцинирани против морбили, рубеола и
паротит (МРП).
Точка 56
Владата ја разгледа Понудата доставена од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.10510 за КО Илинден Вон Градежен на КП 224 и не ја прифати
Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Точка 57
Владата ја разгледа Понудата од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.320 и Имотен лист бр.348 за КО Долани на КП 405 викано место/улица
Село, КП 404 викано место/улица Село и КП 515 викано место/улица Село и по Понудата го
усвои негативното мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 58
Владата ја разгледа Понудата за продажба на идеален дел од недвижен имот со Имотен лист
бр.44693 за КО Трубарево на КП 248/2 викано место/улица Село, доставена од нотар Зафир
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Хаџи Зафиров од Скопје и не ја прифати Понудата имајќи гo предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 59
Владата ја разгледа Понудата од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.48300 за КО Бардовци на КП 881 викано Место/улица Рупа и по Понудата го
усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 60
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.57532 за КО Центар 2 на КП 265 викано место/улица Железничка и по
Понудата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 61
По оваа точка немаше предлози.
Точка 62
1. Владата го прифати Барањето на Министерството за транспорт и врски за изменување на
Заклучоци од Извадокот од Нацрт-записникот од Сто и седумнаесеттата седница на Владата на
Република Македонија, одржана на 29.1.2019 година, по Точка 57 „Информација со преддоговор
за пренесување на 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 заклучи истите да гласат:
„1) Се задолжува Министерство за финансии-Управа за имотно-правни работи, во соработка со
Државното правобранителство на Република Северна Македонија, Управата за јавни приходи и
Централниот регистар на Република Северна Македонија да извршат усогласување и
изработување на преддоговорот за пренесување право на градење и уредување на меѓусебните
права и обврски за градба.
2) Се задолжува Шасине Касами, директор на Управата за имотно - правни работи да го потпише
преддоговорот за пренесување право на градење и уредување на меѓусебните права и обврски
за градба.
3) Се задолжува Министерството за финансии -Управа за имотно-правни работи, во соработка
со Државното правобранителство на Република Северна Македонија да ја следи реализацијата
на преддоговорот за пренесување на право на градење и уредување на меѓусебните права и
обврски за градба“
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2. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за периодот од 25.2.2019
година до 3.3.2019 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи
да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и Собранието на Република
Северна Македонија.
3. Владата на предлог на заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, Тахир Хани, заклучи да се дополни Одлуката за формирање на Меѓуресорска
работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците, во насока за член на
Меѓуресорска работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците да биде и
директорот на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на
Република Северна Македонија.
Одлуката да се смета за донесена на оваа седница на Владата.
4. Владата заклучи:
1) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, во координација со Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија и директорот на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните на Република Северна Македонија, да ги определи деловните простории
(канцеларии) во кои ќе биде сместена Агенцијата за да се овозможи нормално работење.
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија во рок од
седум дена до Владата да достави Предлог-одлука.
На Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република
Северна Македонија да и се доделат старите канцелари на Управата за финансиска полиција.
2) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, во координација со Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија и директорот на НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Република
Северна Македонија - Скопје, да ги определи деловните простории (канцеларии) во кои ќе биде
сместен Ансамблот за да се овозможи нормално работење.
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија во рок од
седум дена до Владата да достави Предлог-одлука.
На НУ „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија“ - Скопје
да му се доделат старите канцеларии на Министерството за животна средина и просторно
планирање.
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5. Владата го разгледа Известувањето на Министерството за труд и социјална политика за
потребата од интензивирање на инспекциските надзори на Државниот инспекторат за труд, го
усвои и го задолжи Државниот инспекторат за труд во согласност со своите законски
надлежности, во претстојниот период да ги интензивира инспекциските надзори врз примената
на законите и другите прописи кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа, пред
се во дејностите во кои постои зголемен ризик по безбедноста и здравјето на работниците,
вклучувајќи ги градежништвото, преработувачката индустрија, рударството и итн.
6. Владата го донесе Решението за изменување на Решението за формирање на Комисија за
процена и утврдување на висина на штетата настаната на недвижниот и движен имот на
подрачјата на Охридскиот и Струшкиот регион заради неповолни климатски настани, во
предложениот текст.
Точка 63
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и
Ревизија на усогласеност за 2017 година на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника за хематологија Скопје и сметка за средства од Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
- Се задолжува Јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за хематологија да
пристапи кон изготвување на акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители
за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на
финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2017 година на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за хематологија Скопје, во функција на надминување на
утврдените состојби и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот завод
за ревизија.
- Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да одговори на
Барањето на Државниот завод за ревизија под бр.14-392/1 од 22.3.2018 година, кое се однесува
за начинот на исплатата на платите во јавните здравствени установи.
Точка 64
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работата и материјално-финансиското
работење на „МЕР“-АД Скопје за периодот од 1.4.2018 година до 30.6.2018 година, како
материјал за информирање.

33

Истовремено, се укажува на „МЕР“-АД Скопје, во рок од седум дена, да достави гантограм со
динамика на физичка и финансиска реализација на поединечните проекти за 2019 година (по
месеци) до Работната група за следење на капитални инвестиции раководена од заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања
и за координација со економските ресори.
Точка 65
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење за периодот од 1.7.2018 до
30.9.2018 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
на Северна Македонија, како материјал за информирање.
Точка 66
Владата го разгледа Финансискиот план на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 67
Владата ја разгледа Информацијата за определување на инспекциски места на царински
испостави за контрола на увоз на храна од неживотинско потекло, како материјал за
информирање.
Точка 68
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Националениот координативен центар
за гранично управување за 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 69
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Националната комисија за учебници за
2018 година, како материјал за информирање.
Точка 70
Владата го разгледа Акцискиот план за преземање мерки и активности кои произлегуваат од
конечните извештаи за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на
усогласеност за 2017 година на Универзитетот во Тетово, како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата заклучи предлагачот да постапи согласно укажувањата во Мислењето
на Министерството за финансии.
Точка 71
Владата ја разгледа Информацијата за активностите во насока на имплементација на клучните
мерки под димензијата Антикорупција од Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, како
материјал за информирање.
Точка 72
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата со анализа за потребата од измена на
закони со цел за надминување на постојните проблеми во областа на остварувањето на правата
од работен однос на вработените во културата, како материјал за информирање.
Точка 73
Владата го разгледа Предлог-закон за јавното обвинителство, по скратена постапка (најнов
текст), го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда,
а за повереници м-р Фатон Сељами, државен секретар во Министерството за правда и м-р
Никола Прокопенко, државен советник во Министерството за правда.
Точка 74
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, по скратена постапка, го
утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да
го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда,
а за повереници м-р Фатон Сељами, државен секретар во Министерството за правда и м-р
Никола Прокопенко, државен советник во Министерството за правда.
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Точка 75
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-законот за Попис на населението,
домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2020 година, за наредната
седница на Владата.
Точка 76
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на
недвижности, 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 Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда,
а за повереници м-р Фатон Сељами, државен секретар во Министерството за правда и м-р
Никола Прокопенко, државен советник во Министерството за правда.
Точка 77
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за спречување и заштита од
дискриминација, по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државен
секретар во Министерството за труд и социјална политика и Ѓултен Мустафова, раководител на
сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлог-законот за
спречување и заштита од дискриминација доставен до Собранието на Република Северна
Македонија под бр.44-5282/1 од 19.6.2018 година.
Точка 78
Владата ја разгледа Предлог -одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и
моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2019 година и ја донесе Одлуката
со заклучок Министерството за економија редакциски да го усогласи текстот на Одлуката со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 79
Владата ја разгледа Информацијата со предлог нова организациска поставеност на органите на
државната управа и други органи и организации од централната власт и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да започне со
изработка на нов Предлог-закон за организација и работа на органите на државна управа.
2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да подготвува
и на секои три месеци до Владата да доставува информации за прогресот на активностите во
подготовката на новиот Предлог-закон за организација и работа на органите на државна
управа, се до доставувањето на новиот Предлог-закон за организација и работа на органите на
државна управа до Владата на утврдување.
Точка 80
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за социјалната заштита, по скратена
постапка, го утврди и заклучи:
1. Текстот на Предлог-законот за социјалната заштита, по скратена постапка да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за социјалната заштита, по скратена постапка да се
достави до Собранието, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државен
секретар во Министерството за труд и социјална политика и Снежана Костовска-Фрчковска,
државен советник во Министерството за труд и социјална политика.
Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлог-законот за
социјалната заштита, доставен до Собранието на Република Северна Македонија со писмо 4411074/1 од 20.12.2018 година.
Точка 81
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за социјална сигурност за старите
лица, по скратена постапка, го утврди и заклучи:
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1. Текстот на Предлог-законот за социјална сигурност за старите лица, по скратена постапка да
се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за социјална сигурност за старите лица, по скратена
постапка да се достави до Собранието, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државен
секретар во Министерството за труд и социјална политика и Снежана Костовска-Фрчковска,
државен советник во Министерството за труд и социјална политика.
Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлог-законот за
социјална сигурност за старите лица, доставен до Собранието на Република Северна
Македонија со писмо бр.44-11075/1 од 20.12.2018 година.
Точка 82
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на
децата, по скратена постапка и го утврди со следните заклучоци:
1. Министерството за труд и социјална политика да изврши усогласување на текстот на Предлогзаконот со Секретаријатот за законодавство.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита
на децата, по скратена постапка согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државен
секретар во Министерството за труд и социјална политика и Вера Ристовска, раководител на
сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлог-законот за
изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, што е доставен до Собранието со
писмо бр. 44-11018/1 од 20.12.2018 година.
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*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:15 часот.
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ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев

