ЗАПИСНИК
од Сто и триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 16 април 2019 година

Скопје, април 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто и триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 16 април 2019 година

Седницата започна во 11:10 часот.
На седницата претседаваa претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран
Заев, како и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска.
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 и министер за внатрешни работи, Оливер
Спасовски, членовите на Владата на Република Северна Македонија 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, 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, 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 присуствуваа и Оливера Нечовска и Снежана Наџаковска од Секретаријатот за
законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и
Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда, Благе Цветковиќ, заменик на министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владимир Лазовски, заменик на министерот за
култура, Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, д-р Петар
Атанасов, заменик на министерот за образование и наука, м-р Кире Наумов, заменик на
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министерот за економија и Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко
општество и администрација.
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, претставници од ИРИ и Биљана
Пецовска, нотар.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р
Кочо Анѓушев, 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 Рената Дескоска, министер за правда, Љупчо Николовски, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство и Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за
дијаспора.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
 Усвојување на Записникот од 128-та седница
на Владата, одржана на 1.4.2019 година
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Анализа на правниот основ за одлучување на Владата на Република Северна
Македонија и Препораки за функционална децентрализација и деконцентрирање на
надлежностите по институции за Влада на Република Северна Македонија, подготвена
од Меѓународниот републикански институт (ИРИ)



Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во
НАТО



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

A.



Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции



Извештај од 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 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство
меѓу страните

МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости

1. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
2. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за
поштенски сообраќај „Македонска пошта“-Скопје, во државна сопственост
3. Информација во врска со можност од рекламирање на Акционерското друштво за изградба и
одржување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
4. Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на Агенцијата за храна и
ветеринарство за 2018 година, со Предлог-одлука
5. Информација со Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за
избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
6. Годишен извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2018
година
7. Информација за подготвеноста на општините за учество во реализација на Проектот за
изградба на 14 пливачки базени во Република Северна Македонија
8. Годишен извештај за работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
за 2018 година
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9. Годишен извештај на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба
против тероризам за 2018 година
10. Информација за потреба од добивање на согласност за расходуваните основни средства на
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство, со Предлог-одлука
б) Економски систем и тековна економска политика
11. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за принципите по кои се води истражувањето
на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како
и начинот на нивно пријавување
12. Информација во врска со отпочнување активности за спроведување на Националната
стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023 со Акциски план
13. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за
сместување од мотел „Македонија“-Велес, со Предлог-решение за утврдување на категорија на
угостителски објект
14. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за
сместување од хотел „Панорама Спа“-Крушево, со Предлог-решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
15. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за
сместување од хотел „Скај Корнер“-Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на
угостителски објект
16. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување од хотел „Бела Куќа“-Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на
угостителски објект
17. Информација за финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на Република
Северна Македонија во 2018 година и планирани средства во 2019 година
18. 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
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в) Политички систем
19. Информација за достигнатото ниво на реализација на подготовките за Република Северна
Македонија да биде земја домаќин на Мултинационалните мировни сили на Југоисточна Европа
(ММСЈИЕ) во период 2020-2026
20. Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1544
на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата
на хемиско оружје, со Предлог-одлука
21. Информација за меѓусебна размена на информации помеѓу Министерството за внатрешни
работи и Јавното претпријатие за државни патишта за сообраќајна незгода, со исклучок на
податоци кои се забранети, согласно Законот за заштита на личните податоци (лични податоци
на учесниците во сообраќајната незгода)
г) Човечки ресурси и одржлив развој
22. Предлог-закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот
Регион
23. Информација за прогрес на реализација на акцискиот план за пристапни рампи за лицата со
инвалидност
24. Информација за формирање на згрижувачки центар за лица со Прадер-Вили Синдром како
активност од сферата на социјалната заштитa
25. Информација за подготовка на национална стратегија за електронско здравство со Предлогодлука
Б. Материјали за кои се одлучува без расправа
(а) Економски систем и тековна економска политика
(б) Политички систем
26. Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Летонија, во Република
Северна Македонија со седиште во Скопје
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27. Предлог-oдлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на прв циклус
на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна
2019/2020 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна
Македонија
28. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN EAGLE 2019”, во Република
Турција
29. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „STRIKE BACK”, во Република Бугарија
30. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „ERCIYES 2019”, во Република Турција
31. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „LOGDEV 2019”, во Грузија
32. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „STEAD FAST FLOW 19”, во Република Турција
33. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „CWIX 2019”, во Република Полска
34. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „TROJAN FOOT PRINT”, во Република Унгарија
35. Барање на Рахми Каја за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно
член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
(в) Човечки ресурси и одржлив развој
36. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено
поправната установа - Затвор Охрид
37. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид

7

38. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Охрид
39. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на
недвижност на Република Северна Македонија
40. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на
Меѓународната фондација Тоше Проески - Крушево
(г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Северна Македонија
41. Барање за давање на автентично толкување на член 37 од Законот за данокот на додадена
вредност, поднесено од пратеникот Хари Локвенец
42. Барање за давање на автентично толкување на член 338 од Законот за трговските друштва,
поднесено од пратеникот Агим Шаќири
(б) По барање на органи, организации и други правни лица
43. Известување од Извршител Снежана Андреевска од Скопје под И.бр.790/1 за Заклучок за
усна јавна продажба (за недвижност запишана во ИЛ бр.178 за КО Нерези), која ќе се одржи на
29 март 2019 година и Втора усна јавна продажба што ќе се одржи на 24 април 2019 година
(д) Други предлози
44. Предлог-одговор на пратеничкото прашање од пратеникот Рубин Земон, поставено на 87
седница, одржана на 27 февруари 2019 година
45. Повик за свикување на Собрание на „Македонски Телеком“, АД - Скопје, закажано за 9 мај
2019 година, во 13.00 часот
46. Кадровски прашања
47. Прашања и предлози
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В. ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
48. Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за
периодот октомври - декември 2018 година
49. Информација за прогресот во однос на обезбедување на посебен софтвер (програма) за
внесување и процесирање на податоци за сообраќајни незгоди „Електронски записник од увид
во сообраќајна незгода“
50. Информација за ажурирање на прашалникот за сообраќајна незгода со прифаќање на
стандардите на Европска Унија со воведување на CADAS протоколот
51. Информација за прогресот и реализацијата на проектот „Креирање на стандарди на
професионални компетенции“
52. Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација
на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима
2019 година

Г. ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
53. Информација за Проектна соработка помеѓу УНДП и Секретаријатот за европски прашања Проект Европскиот пат на Република Северна Македонија - Постигнување на побрз,
поинклузивен и одржлив раст
54. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на
Министерството за труд и социјална политика
55. Информација за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 128-та седница на Владата, одржана на 1.4.2019
година
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*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


Анализа на правниот основ за одлучување на Владата на Република Северна
Македонија и Препораки за функционална децентрализација и деконцентрирање
на надлежностите по институции за Влада на Република Северна Македонија,
подготвена од Меѓународниот републикански институт (ИРИ)

Владата го разгледа Извештајот од Анализата на правниот основ за одлучување на Владата на
Република Северна Македонија, со Препораки за функционална децентрализација на процесот
на одлучување на Владата на Република Северна Македонија и Табеларен приказ на
препораките за деконцентрирање на надлежностите по институции и согласно расправата на
седницата на Владата и презентацијата од претставниците на Меѓународниот републикански
институт, заклучи:
- Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да ги
сублимира препораките од Извештајот во предлог-заклучоци, кои да ги достави до Владата со
цел да се децентрализира одлучувањето по материјалите (со изменувања на Законот за Владата
на Република Македонија и Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, со
овластување (проширена надлежност) да одлучуваат основните владини комисии, линиските
министерства, самостојните органи на државната управа и органите во состав кои доставуваат
општи акти и со поголем степен на автономија на управните организации кои постапуваат за
прашања во рамките на својата ресорна надлежност, додека Владата го задржува правото на
дополнителен надзор).
Исто така, претседателот на Владата на Република Северна Македонија им се заблагодари на
претставниците од Меѓународниот републикански институт за длабинската анализа и за
суштинската поддршка во процесот на децентрализирање на одлучувањето на Владата на
Република Северна Македонија.


Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез
во НАТО

Владата ја разгледа Информацијата за изведување на вежбовната активност на Армијата на
Република Северна Македонија и Командата на US EUCOM „Одлучен удар“ и учество на
странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија, со Предлогодлука и ја усвои со следниве заклучоци:
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1. Ја донесе Одлуката за влегување и престојување на припадници на странски вооружени сили
на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбовната
активност „Одлучен удар“, во предложениот текст.
2. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи - Гранична полиција, Министерството
за финансии - Царинска управа, Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за
државни патишта, Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта, Агенција за Цивилно воздухопловство и Национален координативен
центар за гранично управување, во координација со Министерството за одбрана, да преземат
мерки за непречено преминување на државната граница, движењето и транспортот на
припадниците и материјалните средства, опрема, вооружувањето и муницијата на вооружените
сили на земјите учеснички на територијата на Република Северна Македонија.
3. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи - Гранична полиција, Министерството
за финансии - Царинска управа, Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за
државни патишта, Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта, Агенција за цивилно воздухопловство и Националниот координативен
центар за гранично управување да одредат по 2 (две) лица, во периодот од 20 мај до 15 јули
2019 година, за координација со раководството на вежбата, односно Армијата на Република
Северна Македонија во рамките на Координативниот центар за движење и транспорт во
синдикатот за реална логистичка поддршка на вежбата.


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

Владата ја разгледа Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
период 1.1.-30.6.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република
Македонија за 2019 година (9.4.2019 година), која е доставена до Собранието на Република
Северна Македонија и притоа заклучи:
1. Законодавната агенда согласно доставениот допис од Министерството за економија - Биро за
метрологија, да се измени и тоа:
- Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за метрологија, кој треба да се
достави во владина постапка до 15.3.2019 година, да се измени рокот, односно истиот да се
достави до 15.6.2019 година.
2. Согласно овој заклучок соодветно да се измени и Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2019 година.
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3. Пречистениот текст на Законодавната агенда на Владата на Република Северна 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 на Република Северна
Македонија врз основа на член 185 став (1), член 60 став (1) алинеја 6 и член 64 ставови (4) и (5)
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, а во врска со член 4 став (1) точки 11 и
13, член (11) став 2, член 20 став (10) и членови 24 и 103-а од Деловникот за работа на Владата
на Република Македонија.


Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

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


Извештај од 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 1995 година и за воспоставување на
стратешко партнерство меѓу страните

Владата го разгледа Извештајот од Деветтиот состанок на 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 1995 година и за воспоставување на
стратешко партнерство меѓу страните и го усвои со следниве заклучоци:
1. Новиот назив на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да гласи
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија.
2. Новиот назив на Македонска банка за поддршка на развојот да гласи Развојна банка на
Северна Македонија.
3. Новиот назив на Македонска академија на науките и уметностите да гласи Академија на
науките и уметностите на Република Северна Македонија - МАНУ.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
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Точка 1
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за основање на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, во предложениот
текст.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на
Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна
сопственост, во предложениот текст.
Точка 3
Владата го одложи за некоја од наредните седници разгледувањето на Информацијата во врска
со можност од рекламирање на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, поради потребата
од усогласување на терминологиите и подготовка на правилник со кој ќе се регулира
рекламирањето, промоциите, информирањето во јавноста на јавните институции.
Точка 4
Владата го разгледа Извештајот за спроведување на Годишниот план за работа на Агенцијата
за храна и ветеринарство за 2018 година, со Предлог-одлука, го усвои Извештајот и ја донесе
Одлуката за одобрување на Извештајот за спроведување на годишниот план за работа на
Агенцијата за храна и ветеринарство за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за давање на согласност за
спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за
избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 6
Владата го усвои Годишниот извештај за реализација на Програмата за основни геолошки
истражувања за 2018 година.
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Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за подготвеноста на општините за учество во реализација
на Проектот за изградба на 14 пливачки базени во Република Северна Македонија и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за образование и наука и Министерството за транспорт и
врски, да дадат придонес во реализација на добивање на неопходната документација за
изградба на пливачки базени во општините и во основните и средните училиште за кои интерес
имаат општините.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да подготви динамика на изградба на пливачки
базени по општини и истата да биде составен дел од информација за прогресот за реализација
на Проектот за изградба на 14 пливачки базени, која да ја достави до 15 јули 2019 година.
3. Се препорачува на Општина Ѓорче Петров, во соработка со Министерството за образование и
наука, да одреди локација за изградба на пливачки базен во ОУ „Димитар Поп ЃорѓиевБеровски“, ГП 2.13 од ДУП Крајбрежен појас, локалитет спортски терени Општина Ѓорче Петров,
со технички број 0308-08-06-41/2019 година, за да се надминат забелешките на
Министерството за образование и наука, дадени согласно член 36 од Законот за урбанистичко
планирање.
4. Се препорачува на Општина Чаир, во рамките на своите права и надлежности, во најкраток
временски период да издаде согласност и одобрение за градба за локацијата за изградба на
пливачки базен во дворот на Детска градинка „Снежана“ (во непосредна близина на ОУ„Исмаил
Ќамили“ во нас. Топанско Поле).
5. Се препорачува на Општина Кисела Вода, во соработка со Министерството за образование и
наука, за одредената локација за изградба на пливачки базен во ОУ„Невена Георгиева Дуња“, а
врз основа на забелешките од Министерството за образование и наука, да изнајдат решение за
изградба на пливачкиот базен.
6. Се препорачува на Општина Карпош, во рамките на своите права и надлежности да издаде
решение за изградба на пливачки базен во ОУ„Јан Амос Коменски“.
7. Се препорачува на Општина Тетово, во рамките на своите права и надлежности да издаде
решение или одобрение за изградба на пливачки базен согласно планираната локација.
8. Се препорачува на Општина Струмица, во рамките на своите права и надлежности, по
Мислењето од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС), во
најкраток временски период да издаде одобрение за градба за предложената локација.
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9. Се препорачува на Општина Гостивар, во соработка со Министерството за транспорт и врски
да изнајдат решение и да се усогласат во однос на изградба на пливачки базен во ООУ„Гоце
Делчев“, на КП 2812/1 КО Гостивар 1 која е во сопственост на Република Северна Македонија,
во однос на доставеното барање за издавање на право за трајно користење на градежно
земјиште.
По добивање на согласност, односно доделување на право на трајно користење од страна на
Министерство за транспорт и врски, Општината веднаш да постапи во однос на издавање на
одобрение за градба.
10. Се препорачува на Општина Велес да одреди локација за изградба на пливачки базен и да
ги заврши сите поединости за добивање на одобрение или решение за градба на пливачки
базен.
11. Се препорачува на Општина Прилеп за одредената локација за изградба на пливачки базен,
согласно своите права и надлежности на градежната парцела на која е предвидено изградба на
објект со намена Д3 - спорт и рекреација, да ги заврши сите поединости за добивање на
одобрение или решение за градба на пливачки базен.
12. Се препорачува на Општина Битола, согласно своите права и надлежности, за одредената
локација за изградба на пливачки базен во ОУ„Даме Груев“ да ги заврши сите поединости за
добивање на одобрение или решение за градба на пливачки базен.
13. Се препорачува на Општина Аеродром, согласно своите права и надлежности, за одредената
локација за изградба на пливачки базен, со намена ДЗ-спорт и рекреација за КП 44/5, КП 47/1,
КП 47/9, КП 47/3 во КО Кисела Вода 2 во ДУП за градска четврт И14 во склоп на објект
„Олимписка куќа“ да ги заврши сите поединости за добивање на одобрение или решение за
градба на пливачки базен.
14. Се препорачува на Општина Неготино, во соработка со Министерството за транспорт и врски,
за одредената локација за изградба на пливачки базен во ОУ„Гоце Делчев“ да ја реализира
започната постапка за измена на ДУП, а по негово усвојување, Општината да ги реализира сите
активности за издавање на одобрение за градба.
15. Се препорачува на Општина Кичево, во рамките на своите права и надлежности, за
одредената локација за изградба на пливачки базен во ОУ„Санде Штериовски“ да ги реализира
сите активности за издавање на одобрение за градба.
Истовремено, Владата заклучи да формира работна група која ќе ја предводи директорот на
Агенцијата за млади и спорт, со претставници од Министерството за образование и наука,
Министерството за транспорт и врски, претставници од единиците на локалната самоуправа и
двајцата советници за млади и спорт и за прашања во областа на спортот и унапредување на
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спортот во Република Северна Македонија од Канцеларијата на претседателот на Владата, со
цел интензивирање на активностите, забрзана реализација и изнаоѓање оперативно решение за
изградба на базените.
Точка 8
Владата го разгледа и го усвои Годишниот извештај за работата на Дирекцијата за безбедност
на класифицирани информации за 2018 година, согласно член 62 став 3 од Законот за
класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/04, 113/07,
145/10, 80/12, 41/14, 21/18 и 83/18).
Точка 9
Владата го разгледа Годишниот извештај на Националниот комитет за спречување на насилен
екстремизам и борба против тероризам за 2018 година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам
и борба против тероризам од Годишниот извештај да ја издвои ново предложената структура на
Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам и
истата во посебна информација со конкретни предлози да ја достави во редовна владина
постапка.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од добивање на согласност за расходуваните
основни средства на ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 11
Владата ја донесе Уредбата за изменување на Уредбата за принципите по кои се води
истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни
воздухоплови како и начинот на нивно пријавување, во предложениот текст.
Точка 12
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со отпочнување активности за
спроведување на Национална стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023, со Акциски
план и ја усвои Информацијата во врска со отпочнување активности за спроведување на
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Национална стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023, со Акциски план со следните
заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за труд и социјална политика, Министерството за
образование и наука, Министерството за финансии, Министерството за информатичко
општество и администрација, Министерството за локална самоуправа, Канцеларијата на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања
и за координација со економските ресори, Секретаријатот за европски прашања, министерот без
ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните
претпријатија и Државниот завод за статистика, а се укажува на Фондот за иновации и
технолошки развој, Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна
Македонија, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна
Македонија и Централниот регистар на Република Северна Македонија, во рок од 10 дена, до
Министерството за економија да достават номинација за свој претставник и член на
координативното тело за имплементација на Националната стратегија за мали и средни
претпријатија 2018-2023 и Акцискиот план.
2. Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за образование и наука,
Министерството за информатичко општество и администрација, министерот без ресор
задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија,
а се укажува на Агенцијата за поддршка на претприемништвото во Република Северна
Македонија, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна
Македонија и Централниот регистар на Република Северна Македонија, како водечки
институции за реализација на предвидените активности за спроведување на Националната
стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023 и Акцискиот план, средствата потребни за
реализација на активностите кои се во нивна надлежност да ги планираат во своите годишни
буџети за тековните години согласно временската рамка.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од мотел Македонија, Велес со Предлог-решение, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект
(мотел Македонија Велес, за Мотел од втора категорија со четири (4) ѕвезди, со седиште на ул.
Нас. место без уличен систем Долно Каласлари Велес), во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел Панорама Спа Крушево со Предлог-решение за
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утврдување на категорија на угостителскиот објект, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел Скај Корнер - Охрид, со Предлог-решение, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објекТ
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување поднесен од хотел Бела Куќа - Битола, со Предлог-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 (хотел „Бела куќа“,
Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.20 Битола, хотел од четврта категорија
со две (2) ѕвезди-супериор), во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за финансиска поддршка на здруженија и фондации од
Буџетот на Република Северна Македонија во 2018 година и планирани средства во 2019
година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат сите министерства, Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и Агенцијата за
млади и спорт, а се укажува на Фондот за иновации и технолошки развој, во рок од 10 дена, до
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да достават податоци
за финансиска поддршка на здруженија и фондации во 2017 година (вкупно доделени средства
по пат на јавен оглас и без јавен оглас, листа на здруженија и фондации кои добиле финансиска
поддршка, висината на средства и за кој проект) и податоци за: правниот основ за доделување
на средства на здруженија и фондации во 2017 и 2018 година (со и без јавен оглас); спроведени
консултации со граѓански организации при утврдување на приоритетите за финансирање;
начинот на објавување на огласите за финансиска поддршка, критериумите и постапката за
избор; составот на комисиите за евалуација на предлог-проектите и учество на претставници на
граѓански организации во нив и начинот на објавување на одлуките за распределба на
средствата и начинот на спроведување на мониторингот на имплементацијата на одобрените
проекти и доделената финансиска поддршка.
2. Се задолжуваат сите министерства, Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и Агенцијата за
млади и спорт, а се укажува на Фондот за иновации и технолошки развој, во рок од 10 дена, до
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Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да достават податоци
за планираната финансиска поддршка на здруженија и фондации во 2019 година (програмите
за финансирање со утврдените приоритети и износот на предвидените средства, временската
рамка за објавување јавен оглас) и податоци за: правниот основ за доделување на средства на
здруженија и фондации во 2019 година; план за спроведување на консултации со граѓанските
организации за утврдување на приоритетите за финансирање и подготовка на текстот на
јавниот оглас; план за начинот на објавување на огласите за финансиска поддршка,
критериумите и постапката за избор; план за составот на комисиите за евалуација на предлогпроектите и учество на претставници на граѓански организации во нив и план за начинот на
објавување на одлуките за распределба на средствата и план за начинот на спроведување на
мониторинг на имплементацијата на одобрените проекти и доделената финансиска поддршка.
3. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, до 10 мај 2019 година, да достави до
Владата информација за финансиска поддршка на здруженија и фондации од буџетите на
општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје во 2017 и 2018 година со податоци за
финансиска поддршка на здруженија и фондации (вкупно доделени средства по пат на јавен
оглас и без јавен оглас, листа на здруженија и фондации кои добиле финансиска поддршка,
висината на средства и за кој проект) и податоци за: правниот основ за доделување на средства
на здруженија и фондации во (со и без јавен оглас); спроведени консултации со граѓански
организации при утврдување на приоритетите за финансирање; начинот на објавување на
огласите за финансиска поддршка, критериумите и постапката за избор; составот на комисиите
за евалуација на предлог-проектите и учество на претставници на граѓански организации во нив
и начинот на објавување на одлуките за распределба на средствата и начинот на спроведување
на мониторингот на имплементацијата на одобрените проекти и доделената финансиска
поддршка.
За 2019 година да достават податоци за планираната финансиска поддршка на здруженија и
фондации (програмите за финансирање со утврдените приоритети и износот на предвидените
средства, временската рамка за објавување јавен оглас) и податоци за: правниот основ за
доделување на средства на здруженија и фондации; план за спроведување на консултации со
граѓанските организации за утврдување на приоритетите за финансирање и подготовка на
текстот на јавниот оглас; план за начинот на објавување на огласите за финансиска поддршка,
критериумите и постапката за избор; план за составот на комисиите за евалуација на предлогпроектите и учество на претставници на граѓански организации во нив и план за начинот на
објавување на одлуките за распределба на средствата и план за начинот на спроведување на
мониторинг на имплементацијата на одобрените проекти и доделената финансиска поддршка.
4. Се задолжуваат сите органи на државната управа, при планирањето на Буџетот за 2020
година, сите средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и
фондации да ги планираат во буџетската ставка 463-Транфери до невладини организации.
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5. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во
соработка со Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, до 13 септември 2019
година, да достави до Владата анализа која ќе содржи преглед на направените трансфери до
здруженијата и фондациите за 2017 и 2018 година и планираните за 2019 година и
компаративните искуства за државното финансирање во државите од регионот, како и предлог
за воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со
воспоставување единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за
кофинансирање на ЕУ проекти, согласно мерка 6 од Стратегијата на Владата за соработка со и
развој на граѓанскиот сектор 2018-2020.
Точка 18
Владата го одложи разгледувањето на 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, со дополнувањето, за
наредната седница на Владата, откако претходно ќе биде разгледана на седница на Комисијата
за економски систем и тековна економска политика.
Исто така, Владата заклучи да се одржи координативен состанок од страна на генералниот
секретар на Владата на Република Северна Македонија со сите институции вклучени во
постапката, а доколку не се најде соодветно решение, да се оствари средба со претседателот на
Владата на Република Северна Македонија.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата за достигнатото ниво на реализација на подготовките за
Република Северна Македонија да биде земја домаќин на Мултинационалните мировни сили на
Југоисточна Европа (ММСЈИЕ) во периодот 2020-2026 година и ја усвои Информацијата со
следново укажување:
- согласно Мислењето на Министерството за финансии предлагачот предвидените активности
да ги реализира во рамките на планираните средства во својот буџет во соодветната фискална
година.
Точка 20
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за воведување на рестриктивни мерки
согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни
мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за воведување на рестриктивни мерки
согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни
мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје, во предложениот текст.
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Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата за меѓусебна размена на информации помеѓу
Министерството за внатрешни работи и Јавното претпријатие за државни патишта за
сообраќајната незгода, со исклучок на податоци кои се забранети, согласно Законот за заштита
на личните податоци (лични податоци на учесниците во сообраќајната незгода) и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта да склучи Меморандум за соработка
за меѓусебна размена на информации со преземање на податоци за сообраќајни незгоди со
Министерството за внатрешни работи.
2. Се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта редовно до Министерството за
внатрешни работи да ја доставува номенклатурата на сите патишта во Република Северна
Македонија, односно патната мрежа.
Точка 22
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Предлог-законот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот Регион,
поради потребата од дополнително усогласување.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата за прогрес на реализација на Акцискиот план за пристапни
рампи за лицата со инвалидност и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат сите органи на државната управа, односно им се укажува на институциите
кои немаат статус на орган на државна управа од Прилог 1 и Прилог 1 а, да изработат Акциски
планови за реализација на активности со цел обезбедување на непречен пристап за лица со
инвалидност во објекти од јавен карактер кои немаат обезбедени услови за непречен пристап
на лица со инвалидност и истите да ги достават до Министерството за труд и социјална
политика, во рок од 15 дена.
2. Се задолжуваат сите органи на државната управа, односно им се укажува на институциите
кои немаат статус на орган на државна управа од Прилог 1 и Прилог 1 а, по реализацијата на
активностите за обезбедување на непречен пристап за лица со инвалидност во објекти кои што
се во нивна надлежност (изградба на пристапни рампи, лифтови, подвижни платформи), за
истото повратно да го известат Министерството за труд и социјална политика, во рок од 30 дена
од реализацијата на активностите.
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3. Се препорачува на општините, на Градот Скопје и општините во градот Скопје од Прилог 2 и
Прилог 2 а, да изработат Акциски планови за реализација на активности со цел обезбедување
на непречен пристап за лица со инвалидност во објекти кои што се од јавен карактер кои немаат
обезбедени услови за непречен пристап на лица со инвалидност и истите да ги достават до
Министерството за труд и социјална политика, во рок од 15 дена.
4. Се препорачува на општините, на Градот Скопје и општините во градот Скопје од -Прилог 2 и
Прилог 2 а, по реализацијата на активностите за обезбедување на непречен пристап за лица со
инвалидност во објекти кои што се во нивна надлежност (изградба на пристапни рампи,
лифтови, подвижни платформи), за истото повратно да го известат Министерството за труд и
социјална политика, во рок од 30 дена од реализацијата на активностите.
5. Се препорачува на Службата на Собранието на Република Северна Македонија да изработи
Акциски план за реализација на активности со цел обезбедување на непречен пристап за лица
со инвалидност во објекти од јавен карактер кои немаат обезбедени услови за непречен пристап
на лица со инвалидност и истиот да го достави до Министерството за труд и социјална политика,
во рок од 15 дена, а по реализацијата на активностите за обезбедување на непречен пристап за
лица со инвалидност во објекти кои што се во нивна надлежност (изградба на пристапни рампи,
лифтови, подвижни платформи), за истото повратно да го извести Министерството за труд и
социјална политика, во рок од 30 дена од реализацијата на активностите.
6. Се задолжува Министерството за правда да му препорача на Судскиот совет на Република
Северна Македонија, судовите кои немаат обезбедено непречен пристап за лица со
инвалидност во објекти кои што се нивна надлежност наведени Прилог 1 а, да изработат
Акциски планови за реализација на активности со цел обезбедување на непречен пристап за
лица со инвалидност во објекти од јавен карактер кои немаат обезбедени услови за непречен
пристап на лица со инвалидност и истите да ги достават до Министерството за труд и социјална
политика, во рок од 15 дена, а по реализацијата на активностите за обезбедување на непречен
пристап за лица со инвалидност во објекти кои што се во нивна надлежност (изградба на
пристапни рампи, лифтови, подвижни платформи), за истото повратно да го известат
Министерството за труд и социјална политика, во рок од 30 дена од реализацијата на
активностите.
Точка 24
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за формирање на згрижувачки центар за лица со Прадер-Вили Синдром како
активност од сферата на социјалната заштитa.
Точка 25
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Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за подготовка на национална стратегија за
електронско здравство и го усвои со заклучок:
- се задолжува Министерството за здравство, во соработка со Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија, во рок од една година да подготви проект со
проектна структура, кој ќе ја развие националната стратегија за електронско здравство, со
акциски план.
Истовремено, Владата заклучи управувачката структура за спроведување на проектот да биде
составена од административни службеници за кои нема да бидат предвидени финансиски
средства.
Точка 26
Владата ја донесе Одлуката за отворање на Почесен конзулат на Република Летонија, во
Република Северна Македонија, со седиште во Скопје (нов текст). во предложениот текст.
Точка 27
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се
запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна
2019/2020 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна
Македонија, во предложениот текст.
Точка 28
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „Anatolian eagle 2019“, во Република Турција,
во предложениот текст.
Точка 29
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „STRIKE BACK”, во Република Бугарија, во
предложениот текст.
Точка 30
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „ERCIYES 2019”, во Република Турција, во
предложениот текст.
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Точка 31
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „LOGDEV 2019“, во Грузија, во предложениот
текст.
Точка 32
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „STEAD FAST FLOW 19”, во Република Турција,
во предложениот текст.
Точка 33
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „Cwix 2019“, во Република Полска, во
предложениот текст.
Точка 34
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „TROJAN FOOT PRINT“, во Република Унгарија,
во предложениот текст.
Точка 35
Владата го разгледа Барањето на Рахми Каја за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и утврди
негативно мислење по Барањето.
Точка 36
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Казнено поправната установа - Затвор Охрид, во предложениот текст.
Точка 37
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид (нов текст), во предложениот
текст.
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Точка 38
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Општина Охрид, во предложениот текст.
Точка 39
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на работите од премерот во
функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија, во
предложениот текст.
Точка 40
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за престанок и за давање на времено
користење на недвижни ствари на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево, за
првата наредна седница по завршувањето на изборниот процес.
Точка 41
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 37 од Законот за
данокот на додадена вредност, поднесено од пратеникот Хари Локвенец и притоа го утврди
следново мислење
Со поднесеното барање, подносителот бара да се даде автентично толкување на член 37 од
Законот за данокот на додадена вредност, притоа да се појасни ситуацијата која се однесува на
исправка на претходниот данок на додадена вредност, односно дали кога се продава
инвестициско добро пред истекот на периодот на исправка се применува член 37 и се прави
исправка на претходно одбиениот ДДВ.
По однос на ова информираме дека со Законот за данокот на додадена вредност („Службен
весник на Република Македонија бр.44/99…189/16) се воведува данокот на додадена вредност
и се уредува неговото пресметување и плаќање. Притоа, данокот на додадена вредност како
општ потрошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата,
како и во целокупниот услужен сектор, освен ако не е поинаку пропишано со овој закон.
Во однос на неговата структура, данокот на додадена вредност е во согласност со начелото на
обезбедување неутралност на полето на конкуренцијата, како во домашната, така и во
меѓународната размена на стоки и услуги.
Толкувањето и примената на поединечните одредби од законот треба да бидат во согласност,
во најголем можен обем, со карактерот на данокот на додадена вредност како општ
потрошувачки данок и со начелото на неутралност на полето на конкуренцијата на пазарот.

25

Согласно член 2 од Законот, предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е
прометот на добра и услуги кој се врши со надоместок во земјата од страна на даночниот
обврзник во рамките на неговата стопанска дејност и увозот на добра.
Според членот 6, став 1 од законот, промет на услуги во смисла на овој закон претставува секоја
дејност која не е промет на добра во смисла на член 3 од овој закон.
Согласно член 37 став (1) исправка на одбивката на претходниот данок може да се изврши
доколку кај одредено инвестиционо средство се променат околностите кои во календарската
година на прва употреба биле одлучувачки за одобрување на претходниот данок и доколку
промената настапи во рок од пет години од почетокот на употребата на средството, во тој случај
се врши порамнување за секоја календарска година на промена преку исправка на одбивката
на претходниот данок кој отпаѓа на трошоците за негова набавка или производство. За
недвижности, рокот изнесува десет години.
Согласно член 37 став (2) при исправката според став 1 на овој член, за секоја календарска
година на промената, се поаѓа од една петтина во случаите од првата реченица, а во случаите
од втората реченица од една десеттина од претходниот данок кој отпаѓа на инвестиционото
средство. Во согласност со конкретните случаи се земаат предвид и пократки рокови.
Согласно член 37 став (3) измена на околностите постои и ако даночниот обврзник го оттуѓил
или пренаменил за сопствена потрошувачка според член 3 став 3 точка 1 на овој закон сеуште
наменски подобното инвестиционо средство пред истекот на соодветниот рок за исправка
според ставовите 1 и 2 од овој член и доколку оттуѓувањето или сопствената потрошувачка
можат поинаку да се оценат за цели на претходниот данок, отколку употребата во првата
календарска година.
Согласно член 37 став (4) од овој член важи и ако оттуѓувањето или самопотрошувачката
настапиле во календарската година на негова прва употреба.
Согласно член 37 став (5) исправката според ставовите 3 и 4 на овој член се врши така, што ќе се
смета дека инвестиционото добро се користело во периодот од оттуѓувањето или
самопотрошувачката до истекот на соодветниот рок за исправка и натаму за стопанската
дејност на даночниот обврзник според соодветните променети околности.
Согласно горенаведеното, односно како што е пропишано во членот 37, став 1 од Законот,
исправка на одбивката на претходниот данок може да се изврши доколку кај одредено
инвестиционо средство се променат околностите кои во календарската година на прва
употреба биле одлучувачки за одобрување на претходниот данок и доколку промената настапи
во рок од пет години од почетокот на употребата на средството. Притоа, како што е пропишано
со членот 37, став (3) од овој закон, измена на околности постои ако даночниот обврзник го
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оттуѓил или пренаменил за сопствена потрошувачка сеуште наменски подобро добро пред
истекот на соодветниот рок за исправка, во овој случај од пет години.
Согласно претходно наведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека
предметната одредба за која се бара автентично толкување е јасна и нема потреба од нејзино
толкување, бидејќи одредбите на член 37 од Законот за данокот на додадена вредност прецизно
ги дефинираат условите за исправка на одбивката на претходниот данок доколку кај одредено
инвестиционо средство се променат околностите.
Точка 42
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за давање на автентично толкување на член
338 од Законот за трговските друштва, поднесено од пратеникот Агим Шаќири за наредната
седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика поради потребата Министерството за економија да
достави мислење по Барањето.
Точка 43
Владата го разгледа Известувањето од извршител Снежана Андреевска од Скопје под
И.бр.790/1 за Заклучок за втора усна јавна продажба (за недвижност запишана во ИЛ бр.178 за
КО Нерези, КП 1383) и по Известувањето го прифати негативното Мислење на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 44
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одговорот на пратеничко прашање од Рубин
Земон, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, поставено на Осумдесет и
седмата седница на Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 27 февруари
2019 година (подготвен од Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за култура и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство),
за наредната седница на Владата со заклучок Предлог-одговорот претходно да се разгледа на
седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика.
Точка 45
Владата го разгледа Повикот за свикување на Годишно собрание на акционери на Македонски
Телеком АД - Скопје, што ќе се одржи на 9 мај 2019 година, со почеток во 13:00 часот и притоа
заклучи:
1. Се овластува Тања Чачарова - Илиевска, согласно член 392 од Законот за трговските друштва,
во својство на полномошник на Владата на Република Северна Македонија, како акционер во
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Македонски Телеком АД - Скопје, да присуствува на Годишното собрание на акционери на
Македонски Телеком АД - Скопје, што ќе се одржи на 9 мај 2019 година, со почеток во 13:00
часот.
Издаденото полномошно да биде заверено кај нотар.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, да го
извести Македонски Телеком АД - Скопје за назначениот полномошник на Владата на
Република Северна Македонија на Годишното собрание на акционери на Македонски Телеком
АД - Скопје, што ќе се одржи на 9 мај 2019 година, со почеток во 13:00 часот.
3. Се овластува полномошникот на Владата на Република Северна Македонија да гласа „ЗА“ по
однос на Процедуралниот дел од Дневниот ред на Собранието на акционери на Македонски
Телеком АД-Скопје, закажано за 9 мај 2019 година, со почеток во 13:00 часот.
4. Се овластува полномошникот на Владата на Република Северна Македонија по однос на
Работниот дел од Дневниот ред на Собранието на акционери на Македонски Телеком АДСкопје, закажано за 9 мај 2019 година, со почеток во 13:00 часот:
1. Да гласа „ЗА“ по точка 1: Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за
2018 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување
објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“;
2. Да гласа „ЗА“ по точка 2: Предлог-одлука за усвојување на ревидираните Финансиски
извештаи на Друштвото за 2018 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за
финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“;
3. Да гласа „ЗА“ по точка 3: Предлог-одлука за усвојување на ревидираните Финансиски
извештаи на Друштвото за 2018 година во согласност со меѓународни стандарди за финансиско
известување;
4. Да гласа „ЗА“ по точка 4: Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето
на Друштвото за 2018 година;
5. Да гласа „ЗА“ по точка 5: Предлог-одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото
за 2018 година;
6. Да гласа „ЗА“ по точка 6: Предлог-одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2018
година и утврдување на дивиденден календар;
7. Да гласа „ЗА“ по точка 7: Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот
на директори на Друштвото за 2018 година и
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8. Да гласа „ЗА“ по точка 8: Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето
на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2018 година.
Точка 46
По оваа точка немаше предлози.
Точка 47
1. По повод доставената Иницијатива од Советот за македонски јазик, преку Министерството за
култура, Владата заклучи истата да ја прифати и да го прогласи 5 мај за ден на македонскиот
јазик, кој да биде работен ден.
Согласно ова, се задолжуваат Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија и Секретаријатот за законодавство да подготват соодветна Одлука која да се смета
за донесена на оваа седница на Владата.
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 8 април 2019
година до 14 април 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 го разгледа Барањето од Агенцијата за храна и ветеринарство за поништување на
активности по заклучоци од седници на Владата на Република Северна Македонија и заклучи
да се поништат активностите по заклучоците под реден број 1 и 4 од Барањето и тоа:
1. Извадок од 67-та седница на Владата одржана на 16.9.2016 година, точка број 23, заклучок
бр.1: Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство да продолжи редовно со контролата на
додатоците во исхраната и здравствените тврдења кои се користат во комерцијални цели при
означувањето, презентирањето и рекламирањето на храната и за тоа да ја известува Владата на
секои шест месеци.
Постапено e по активности од заклучокот и до Владата доставена е Информација (како
материјал за информирање) на 23.8.2017 година (бр.02-3038/1), Извадок од 29-та седница на
Владата, одржана на 26.9.2017 година.
2. Извадок од 72-та седница на Владата одржана на 12.6.2018 година, точка број 10, заклучок
бр.2: Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството зa внатрешни работи Биро за јавна безбедност, Министерството за економија - Биро за метрологија, Министерството
за животна средина и просторно планирање, Управа за семе и саден материјал, Фитосанитарна
управа, Државен инспекторат за земјоделство, Министерството за здравство, Државен
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санитарен и здравствен инспекторат, Управа за заштита на културното наследство,
Министерството за транспорт и врски, Државен инспекторат за транспорт, Агенцијата за храна
и ветеринарство, Агенција за лекови и медицински средства, Институт за стандардизација и
Дирекцијата зарадијациона сигурност да подготват предлог мерки во нивна надлежност 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 и до 1 септември 2018 година да ја информираат Владата.
Постапено е по активноста од заклучокот и на 22.1.2019 година доставен е Допис до Владата со
архивски број 02-261/1.
4. Во врска со опожарувањето на црквата Нотр Дам, во Париз, Република Франција, Владата го
задолжи Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија да стапи во
контакт со Министерството за надворешни работи на Република Франција, со цел да се
определи најсоодветна поддршка што Република Северна Македонија во знак на солидарност
може да ја понуди за обновата на овој грандиозен споменик од цивилизациско значење.
5. Владата ја разгледа Информацијата за формирање на Работна група за изработка на модел
за Единствено веб - решение за унификација на веб-страниците на Владата, министерствата и
институциите и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ce задолжуваат Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Генералниот секретаријат на Владата на Владата на Република Северна
Македонија, Секретаријатот за европски прашања и Министерството за информатичко
општество и администрација, во рок од 7 дена, да номинираат членови во Работната група и
номинациите да ги достават до Министерството за информатичко општество и администрација.
2. Ce препорачува на Дигиталниот форум до Министерството за информатичко општество и
администрација да достави номинација за два члена во Работната група.
3. Ce задолжува министерот за информатичко општество и администрација, во рок од 7 дена, од
денот на добиените номинации да донесе решение за формирање на Работна група за
изработка на модел за Единствено веб - решение за унификација на веб-страниците на Владата,
министерствата и институциите.
Точка 48
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на Јавното претпријатие за
државни патишта за периодот октомври - декември 2018 година, како материјал за
информирање.
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Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот во однос на обезбедување на посебен
софтвер (програма) за внесување и процесирање на податоци за сообраќајни незгоди
„Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, како материјал за информирање.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата за ажурирање на прашалникот за сообраќајна незгода со
прифаќање на стандардите на Европска Унија со воведување на CADAS протоколот, како
материјал за информирање.
Точка 51
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот во реализацијата на проектот „Креирање на
стандарди на професионални компетенции“ (нов текст), како материјал за информирање.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за реализираниот проект за користење услуга за одмор и
рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за
зима 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за Проектна соработка помеѓу УНДП и Секретаријатот за
европски прашања - Проект Европскиот пат на Република Северна Македонија - постигнување
на побрз, поинклузивен и одржлив раст, со Проектен документ, ја усвои Информацијата и го
овласти д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија задолжен за европски прашања да го потпише Проектниот документ-Проект
Европскиот пат на Република Северна Македонија - Постигнување на побрз, поинклузивен и
одржлив раст.
Точка 54
Владата ја донесе Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на
Министерството за труд и социјална политика, во предложениот текст.
Точка 55
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за состојбата со мали сипаници во Република
Северна Македонија.
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*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 14:00 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
д-р Драги Рашковски
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Зоран Заев

