ЗАПИСНИК
од Сто триесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 април 2019 година

Скопје, април 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто триесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 април 2019 година
Седницата започна во 12:50 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Зоран Заев.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, 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 и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска,
заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
европски прашања, д-р Бујар Османи и членовите на Владата на Република Северна
Македонија д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, м-р Никола Димитров, министер за
надворешни работи, д-р Рената Дескоска, министер за правда, Мила Царовска, министер за труд
и социјална политика, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Садула Дураки, министер
за животна средина и просторно планирање, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа,
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, Роберт Поповски,
министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Елвин Хасан,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Зорица Апостолска, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување
на инвестиционата клима за домашните претпријатија, Музафер Бајрам, министер без ресор,
задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на
Ромите во Република Северна Македонија и Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за
дијаспора, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, д-р
Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија,
Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа и Благе Цветковиќ, заменик на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Асим Муса, заменик на министерот
за здравство и Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски, портпарол на Владата на Република Северна
Македонија, Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна Македонија, Пеце
Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република

2

Северна Македонија, Максим Ацевски од Државниот завод за ревизија и нотар Билјана
Пецовска.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, Хазби
Лика, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Љупчо Николовски, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче, министер за здравство, Асаф
Адеми, министер за култура и д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов

ДНЕВЕН РЕД
A) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1.

Конечен извештај на Овластен државен ревизор за извршена ревизија на успешност на тема
„Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право“

2. Конечен извештај за извршената ревизија на успешност - „Ефективност на политиките,
мерките и активностите при експлоатација на чакал при експлоатација на чакал и песок од
вардарскиот речен слив“
3. Барање согласност на Статутарната oдлука за изменување на Статутот на Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта
„Македонијапат“ Ц.О. Скопје, со Предлог-одлука
4. Барање за давање на согласност за изменување на Статутот на Јавната установа
Национален парк Пелистер - Битола, со Предлог-одлука
5. Предлог-статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско
друштво „Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост
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6. Информација за покренување на постапка за измена на Статутот на Акционерско друштво
за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во
државна сопственост, со Предлог-одлука
7. Барање за давање гаранција за превоз на стока со железница за користење на хартиен
товарен лист ЦИМ како транзитна декларација
8. Информација за состојбата на акумулација „Прилеп“
9. Информација за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај за работата и
Финансискиот извештај за 2018 година на Друштвото за производство, промет и услуги
Препород ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлуки
10. Информација за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај за работата и
Финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и услуги Економија Идризово ДООЕЛ Скопје за 2018 година, со Предлог-одлуки
11. Извештај за реализираната Програма за работа на Институтот за акредитација на Република
Северна Македонија за 2018 година
12. Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на
Република Северна Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука
13. Предлог-одлука 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 (ДП бр.02-208/19)
14. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на
Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (ДП Бр.03-150/19 Куманово)
15. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на
Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (недвижни ствари кои се
наоѓаат на КП.бр.4423, во мeсто викано Плавило, КО Герман)
16. Предлог-одлука 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 (ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар)
17. Барање за добивање согласност за расход на движни ствари кои се застарени и
неупотребливи за понатамошна употреба, со Предлог-одлука (ЈУ Специјален завод - Демир
Капија)
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18. Барање за расходување на движна ствар-камп приколка, доставено од Националната
установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, со Предлог-одлука
б) Економски систем и тековна економска политика
19. Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република
Северна Македонија во 2020 година
20. Информација во врска со статусот на реализација на договорите за концесија за вода за
изградба на мали хидроелектрични централи за Концесионерот ХЕЦ 277 ДОО Скопје за
локацијата бр. 277 Воденешница
21. Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари - моторни
возила на АД Водостопанство на Република Северна Македонија - Скопје, со Предлогодлука
22. Информација за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и прогласување на
Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светска Рамсарска
Листа
23. Информација за формирање Комисија за управување со отпад од пакување, со Предлогодлука
в) Политички систем
24. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на
органите на државната управа
25. Предлог-закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор
26. Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи
27. Информација за потребата од изменување и дополнување на Законот за заштита и
спасување и на подзаконските акти со кои се уредува процената и утврдување на висината
на штетата предизвикана од елементарни и други непогоди
28. Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права против
Република Северна Македонија: Спировски против Република Северна Македонија
(А.бр.60266/14), со Предлог-одлука
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29. Информација за подготовка на Четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен
пазар и конкуренција кој ќе се одржи на 22 мај 2019 година во Скопје
г) Човечки ресурси и одржлив развој
30. Предлог-закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот
Регион
31. Извештај за преземени мерки и активности за 2018 година со најнов текст на Оперативен
план за 2019 година за спроведување на Националната стратегија за стари лица 2010-2020
година
32. Информација во врска со пилотирање нов модел за проценка на дополнителна образовна,
здравствена и социјална поддршка на дете и младинец, базиран на Меѓународната
класификација на функционирање

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
б) Политички систем
в) Човечки ресурси и одржлив развој
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(д) По барање на Собранието на Република Северна Македонија
33. Статутарна одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за пошти (I фаза), со Предлогодлука
34. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2018 година
35. Годишен извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2018 година
36. Извештај за работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола за
академската 2017/2018 година и Извештај за финансиското работење за 2018 година
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(б) По барање на органи, организации и други правни лица
37. Статут на Европски универзитет - Република Македонија - Скопје, бр.03-195/1 од 27.3.2019
година
38. Иницијатива од адвокатите Владимир Стојкоски и Глигорие Ќатоски од Струга, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.69/19 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот
за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13)
39. Понуда за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2508 за КО Доброшане на КП 772
викано мести/улица Доброшане, доставена од нотар Мартин Божиновски од Куманово
40. Понуда за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.52708 за КО
Визбегово на КП бр.671, доставена од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје
41. Понуда за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95396 за КО Битола на КП 8430
дел 2, доставена од нотар Луиза Христова од Битола
42. Понуда од нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 12060 за КО Ѓорче Петров 1, Ново Село на КП бр.746
43. Известување од извршител Гордан Станковиќ од Скопје, за заклучок за втора усна јавна
продажба (за недвижност запишана во ИЛ бр.1244 за КО Љубанци), која ќе се одржи на 9 мај
2019 година
д) Други предлози
44. Кадровски прашања
45. Прашања и предлози

В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
46. Информација за донесената Стратегија за развој на ИКТ на Царинската управа (2019 - 2023)
47. Извештај за работата на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна
Македонија за 2018 година
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48. Извештај од Одборот за надзор на материјално - финансиското работење на Институтот за
акредитација на Република Северна Македонија за 2018 година
49. Извештај за работата на Агенцијата на остварување на правата на заедниците за 2018
година
50. Акциски план на ЈЗУ - Општа болница „Куманово“ - Куманово за имплементација на
дадените препораки од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
51. Извештај за текот на работата при изготвување на Нацрт верзијата и акцискиот план за
спроведување на Националната стратегија за развој на концептот за Едно општество и
интеркултурализамот, со Предлог-одлука
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа Конечниот извештај на Овластен државен ревизор за извршена ревизија
на успешност на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето
на водното право“, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за преиспитување на законските решенија за води заради идентификување на
недостатоците и проблемите кои се јавуваат и да се обезбеди нивно допрецизирање и
унапредување, со цел подобрување на спроведувањето.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за преиспитување на донесената Национална стратегија за води од аспект на
можноста за нејзино дополнување со дефинирање конкретни стратешки цели и приоритети во
управувањето со водите, како и активности, носители и рокови за нивна имплементација.
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3. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да го преиспита
постојното законско решение за донесување нова водостопанска основа и да обезбеди
усогласување со останатите плански документи во областа на управување со водите и со
правото на Европската Унија.
4. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да продолжи со
активностите за изработка на плановите за управување со речни сливови, истите да се донесат
и да се обезбеди нивна примена.
5. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да продолжи со
активностите за натамошно усогласување на националното законодавство со ЕУ директивите
од областа на водите и да обезбеди нивна имплементација.
6. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да ја преиспита
постојната состојба со капацитетите на секторот води преку обезбедување на потребните
материјални и кадровски ресурси и/или да ја преиспита потребата од утврдување на друга
посоодветна организациона форма за водење на работите од областа на водите како посебно
правно лице.
7. Се задолжува Државниот инспекторат за животна средина да продолжи со активностите за
зголемување на бројот на водостопански инспектори за вршење инспекциски надзор, согласно
утврдените надлежности.
8. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе мерки
и активности за воспоставување процедура и воведување на информатичка технологија за
процесот на издавање на дозволите за водно право и нивно следење.
9. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе мерки
за воспоставување на соодветна евиденција на примени барања и издадени дозволи за водно
право и други потребни податоци.
10. Се задолжува министерот за животна средина и просторно планирање да ја пропише
формата за начинот на водење и прибирање на податоци за Катастарот на загадувачи на
водите, да обезбеди добивање комплетни податоци и ажурирање на истиот.
11. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да обезбеди
услови на Комисијата за преглед на објекти и постројки на водоснабдителните и
канализационите системи за редовно вршење преглед кај јавните претпријатија на кои им се
издадени соодветни дозволи за водно право.
12. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање до донесувањето
на нов начин на утврдување, наплата и контрола на надоместоците за водно право во постојните
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Решенија да утврди јасни податоци за висината на надоместокот и бројот на уплатната сметка
каде треба да бидат уплатени истите.
13. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за преиспитување на постојното законско решение за начинот на утврдување и
наплата на надоместоците на водно право и да обезбеди решение со кое ќе се овозможи
контрола, следење и ефикасност во наплатата.
14. Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање и
Министерството за финансии да преземат активности со кои ќе предложат законско решение
со кое надоместоците за доделеното водно право ќе имаат третман на јавна давачка и
воспоставување на обврска на Управата за јавни приходи и другите надлежни органи да вршат
инспекциски надзор за неговото правилно пресметување, наплатување и уплата на соодветните
уплатни сметки.
15. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за проширување на кадровските капацитети на секторот за соработка со локалната
самоуправа и управно-надзорни работи и да обезбеди вршење надзор и на работата на
општините во делот на управување со водите.
16. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање и Државниот
инспекторат за животна средина да извршат вонреден инспекциски надзор над корисниците на
водно право, да ја утврдат фактичката состојба, да предложат мерки и активности за
постапување и давање јасни мерки за пресметување, наплатување и уплаќање на
надоместоците за доделеното водно право.
17. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да обезбеди
одговорните вработени во Министерството редовно да пристапуваат до веб - страната и да
вршат следење на наплатата на надоместокот за водно право на дневна основа.
18. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да обезбеди
континуирано и наменско користење на средствата, соодветно на уплатениот надоместок за
водно право, а за избор на апликантите да утврди попрецизни критериуми од досега утврдените
во Програмата за управување со води.
19. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со
општините да преземе активности за подготовка на одлуки за:
- определување заштитни зони околу зафатните објекти со кои управуваат јавните комунални
претпријатија,
- определување заштитни зони чувствителни на отпадни води,
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20. Се препорачува на општините, а се задолжуваат јавните претпријатија да преземат мерки и
активности за:
- обезбедување на потребната документација за поднесување барање и издавање на
соодветните дозволи за водно право,
- преземање на управување на водоснабдителните системи од помалите населени места,
- обезбедување на потребните материјално - технички средства,
- поставување соодветни мерни инструменти за мерење на количеството на зафатена и
исцрпена вода и водење уредна евиденција на дневна основа за измерените количества,
- спроведување проактивна политика и обезбедување намалување на количините на
загубена/неприходувана вода,
- изготвување на елаборати за определување на граници на заштитни зони околу зафатните
објекти за вода за пиење,
- изградба на колекторски системи и пречистителни станици и нивно континуирано одржување
во функционална состојба,
- редовно доставување податоци за извршените мерења на количеството и квалитетот на
испуштените води до Министерството за животна средина и просторно планирање,
- усогласување со утврдените тарифи на водни услуги и обезбедување нивна примена,
- целосно утврдување на надоместоците за водно право и нивно соодветно искажување во
деловните книги и
- целосна и редовна уплата на пресметаните надоместоци за водно право во корист на
соодветните уплатни сметки.
21. Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање и
Министерството за финансии да пристапат кон изготвување на акциски план со точно
дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од
Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност на
тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното
право“, во функција на надминување на утврдените состојби и нивно целосно санирање и истиот
во рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
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22. Се препорачува на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) по
разгледување на Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија
на успешност на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето
на водното право“, истиот да го достави до сите општини на територијата на Република Северна
Македонија.
23. Се задолжува Министерството за финансии во рок од 15 дена да достави до Владата
извештај за тоа какви се обврските кои ги имаат општините кон јавните комунални
претпријатија.
24. Се препорачува на Државниот завод за ревизија до Владата да достави информација за
кадровската екипираност и потребата од унапредување на лицата вработени во Државниот
завод за ревизија, во рок од 15 дена.
Точка 2
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршената ревизија на успешност - „Ефективност
на политиките, мерките и активностите при експлоатација на чакал при експлоатација на чакал
и песок од вардарскиот речен слив“, како материјал за информирање со следниве заклучоци:
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за преиспитување на донесената Национална стратегија за води од аспект на
можноста за нејзино дополнување со дефинирање конкретни стратешки цели и приоритети во
управувањето со водите, како и активности, носители и рокови за нивна имплементација.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да го преиспита
постојното законско решение за донесување нова Водостопанска основа и да обезбедат
усогласување со останатите плански документи во областа на управување со водите и со
правото на ЕУ.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да продолжи со
активностите за изработка на плановите за управување со речни сливови, истите да ги донесат
и да обезбедат нивна примена.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање до Владата на
Република Северна Македонија да предложи состав на Националниот совет за води, согласно
номинациите од соодветните институции имајќи го предвид член 219 од Законот за води.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање до Владата на
Република Северна Македонија да достави Национален акционен план за животна средина на
Република Северна Македонија и Програма на мерки за постигнување на целите на животната
средина за речен слив.
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- Се задолжува АД Водостопанство на Република Северна Македонија и се препорачува на
општините во Република Северна Македонија да преземат мерки за определување на
границите на ерозивни подрачја и подрачја загрозени од ерозија на територијата под нивна
надлежност, додека Министерството за животна средина и просторно планирање и
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за целата територија на
Република Северна Македонија со исклучок на подрачјата кои ги определуваат општините и
водостопанството.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ја пропишат содржината на
Програмата за заштита од штетно дејство на водите во рамките на речниот слив а потоа АД
Водостопанство и општините да преземат мерки за донесување на Програми за заштита од
штетно дејство на водите во рамките на речниот слив на подрачјето на своето делување и
Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја, чии податоци потоа
ќе ги достават до Министерството за животна средина и просторно планирање и
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за истите да бидат искористени
при изготвување и донесување на Програма за штетно дејство на водите на ниво на Република
Северна Македонија.
- Се задолжува одборот на директори на АД Водостопанство на Република Северна Македонија
да преземе мерки во Годишната програма за работа на друштвото да се планираат локациите
каде е потребно спроведување активности за вадење песок и чакал од речните корита и
брегови, како и местата каде е потребно да се градат заштитни објекти со цел регулирање на
речните корита. Определувањето на овие локации да биде врз основа на реални критериуми и
приоритети за заштита од штетното дејство на водата од реките.
- Се задолжува АД Водостопанство на Република Северна Македонија во соработка со
општините, преку картографски прикази и мапи, да ја конкретизираат територијалната
распределба врз која имаат надлежности и обврски за подобрување на режимот на водите.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за оценка и преиспитување на законските решенија за води заради надминување на
законските неусогласености и недоречености во однос на:
•
•
•
•

13

конкретно определување на правните субјекти кои може да вадат песок и чакал од
површинските водни тела,
подетално уредување на условите, местоположбата, оддалеченоста во однос на други
објекти при вадење песок и чакал од коритото и брегот,
постапување во случај на итност,
воедначено законско регулирање на начинот и условите под кои се отстапува на користење
песок и чакал независно од местото каде тие се извадени (во или надвор од речно корито),

•
•
•

•

•

пропишување на казнени одредби во Кривичниот законик кои би се однесувале на
неправилности утврдени при експлоатација на песок и чакал од површинските водни тела,
дефинирање на времетраењето на важноста на дозволите и водостопанските согласности,
воведување на важност на техничка документација која се доставува во прилог на барањето
за добивање на дозвола/водостопанска согласност, односно определување на условите и
рокот за ново геодетско мерење на локацијата;
детално пропишување на постапката за продажба на песок и чакал изваден од коритата и
брегот на површинските водни тела на начин кој ќе овозможи транспарентност и
конкурентност, а потоа обезбедување услови за нејзина примена;
по принципот на регулирање на цените на другите природни богатства, пропишување на
методологија и законско регулирање на почетната цена за m3 изваден песок и чакал;

- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе мерки
за:
•

•
•

•
•

пропишување на формата и содржината на водната книга, нејзино воспоставување и
одржување односно евидентирање на примените барања и издадените дозволи за вадење
песок и чакал, водостопански согласности, привремени принудни управи и други потребни
податоци;
воспоставување на целосна и уредна евиденција и документација на барањата за добивање
на дозволи и водостопански согласности и нивното одобрување;
планирање и координација на активностите за издавање на дозволи/водостопански
согласности и теренски увид на лице место на соодветната делница од страна на
надлежните вработени;
почитување на законски определените рокови и навремено издавање/одбивање и
доставување на решението за дозволите и водостопански согласности до нивните баратели;
преиспитување на законските решенија и доколку е потребно иницирање на промени во
Законот за водите со цел усогласување на практичните потреби од продажба на песок и
чакал и во услови кога се гради и реконструираат заштитни објекти.

- Се задолжува АД Водостопанство на Република Северна Македонија да преземе активности
за изготвување и донесување на Процедура за целосно уредување на активноста - вадење
песок и чакал од површинските водни тела.
- Се задолжува АД Водостопанство на Република Северна Македонија да преземат мерки за
подобрување на начинот на постапување по издадените дозволи/водостопански согласности
со цел подобрување на речниот режимот и тоа:
•

14

прекинување на важноста на старите водостопански согласности, врз основа на кои веќе
има склучено два или повеќе договори, со можност за отпочнување нови постапки за
издавање на дозволи/водостопански согласности на дадените локации;

•
•

•

•

•

•

•

напуштање на досегашната пракса за обезбедување на техничката документација и
изнаоѓање начин за добивање на истата со сопствени ресурси (човечки и материјални);
во случај кога договорите за продажба на извадениот песок и чакал може да достигнат
вредност над 50.000 евра, Главниот извршен директор задолжително да побара согласност
од Одборот на директори;
подобрување на контролните активности при склучување на договорите за продажба на
песок и чакал од површинските водни тела во делот на определување на количината која
може да биде пуштена во промет, усогласување на времетраењето на договорот со
важноста на дозволата/водостопанската согласност и доставување на гаранција;
подобрување на контролните активности при реализација на договорите за вадење на песок
и чакал од површинските водни тела во делот на: воведување конкретни одредби со кои се
определува начинот на употреба на извадениот материјал за заштита и подобрување на
речниот режим, обезбедување на месечна динамика за работа од страна на купувачот,
навремена и точна достава на гаранција за квалитетно извршување на договорот;
пред пуштање во промет на извадениот материјал, надлежните вработени во АД
водостопанство на Република Северна Македонија да обезбедат употреба на испратници,
кои се отпечатени и заверени од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање и истите да ги воведат во регистарот на испратници. Еден примерок од
испратницата да се врати до Министерството за животна средина и просторно планирање;
воспоставување на материјална евиденција на извадените, употребените и продадените
количини на песок и чакал од страна на носителите на дозволи/водостопански согласности
и
преземање на сите правни мерки за навремена наплатата на излезните фактури по основ на
продажба на песок и чакал.

- Се задолжува АД Водостопанство на Република Северна Македонија да преземе мерки за
подобрување на контролни механизми за следење на извадената количина на песок и чакал со
цел минимизирање на ризикот од нелегално вадење на песок и чакал и обезбедување на
целосна наплата на приход по тој основ и уплата на надомест за вадење на песок и чакал во
Буџетот на Република Северна Македонија.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со
Министерството за финансии да преземат мерки за континуирано донесување на Програма за
управување со водите, како составен дел на буџетот на министерството. Воедно со Програмата
да обезбедат целосно и наменско користење на уплатените средствата од надоместок за
вадење на песок и чакал, во насока на дозначување средства на АД Водостопанство на
Република Северна Македонија со цел изградба и одржување на објекти за одбрана од поплави,
спречување ерозија и уредување на реките.
- Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање и АД
Водостопанство на Република Северна Македонија да ја преиспитаат постојната состојбата со
кадровските капацитети во двете институции, да преземат мерки и активности за обезбедување
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соодветни организациони облици, доволно финансиски и кадровски ресурси и нивно стручно
усовршување (со посебен осврт на специјализирани обуки за подобрување на речниот режим
со вадење песок и чакал) како основен предуслов за воспоставување на квалитетен систем за
управување со водите.
- Органите на управување и раководење во АД Водостопанство на Република Северна
Македонија во иднина да се насочат кон обезбедување на стручни кадри со цел самостојно
извршување на дејноста (изработка на техничка документација (основен проект), вадење на
песок и чакал со сопствени човечки ресурси), зголемување на контролните и надзорните
активности на конкретните локации, како и преиспитување на можноста за проширување на
дејноста во насока на вршење активност за сепарирање и миење на песок и чакал.
- Надлежните органи во АД Водостопанство на Република Северна Македонија да продолжат
да преземат активности за подобрување на состојбата на механизацијата и опремата со која
располагаат со цел поголемо осамостојување во при вадењето на песок и чакал. Исто така, да
се направат анализа и да се преиспита можноста за набавка на нова и современа механизација
и опрема во насока на проширување на дејноста (сепарирање и миење на песок и чакал).
- Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање и
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да преземат активности за
спроведување на стручен надзор врз експлоатацијата на песок и чакал од вардарскиот речен
слив над институциите кои вршат надлежности согласно одредбите од Закон за водите и Закон
за водостопанство.
- Одборот на директори на АД Водостопанство на Република Северна Македонија или
неизвршните членови преку определување на лица од редот на вработените, да преземат мерки
за воспоставување на редовни надзорни активности за работата на друштвото.
- Се задолжува Државниот инспекторат за животна средина да преземе активности за
зголемување на бројот на водостопански инспектори за вршење инспекциски надзор согласно
утврдените надлежности, како и обезбедување на стручен кадар со положен правосуден испит,
кои ќе ги застапува интересите на институцијата во прекршочните постапки пред надлежните
органи и судови.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да преземе
активности за пропишување на формата и содржината на мандатен платен налог и
обезбедување услови за негова примена од страна на водостопанскиот инспектор со цел да
изрекува прекршочни санкции на физичко лице, на лице место, доколку утврди прекршок при
вршење на инспекциски надзор.
- Се задолжува Државниот инспекторат за животна средина да преземе мерки:
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•
•

во содржината на Годишната програма за работа на Државниот инспекторат за животна
средина да бидат наведени податоци за планираните инспекциски надзорни активности и
за воспоставување на редовно годишно информирање до Министерството за животна
средина и просторно планирање за извршените инспекциски надзорни активности и
резултатите од истите и редовно и транспарентно објавување на инспекциските акти на web
страната.

- Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање, АД
Водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за економија да преземат
активности за воспоставување подобра комуникацијата, соработката и контрола во постапката
на доделување концесија за експлоатација на минерални суровини - песок и чакал во близина
на река, со цел да не се предизвика штетно влијание врз режимот на реките.
- Надлежните органи во општините да обезбедат услови за вработување на инспектор за
животна средина или со посебно овластување ангажирање на лице од редот на вработените кое
ќе врши работни активности за контрола и надзор на животната средина.
- Надлежните органи (Министерството за животна средина и просторно планирање, општините
и АД Водостопанство на Република Северна Македонија) преку Националниот информативен
систем за животна средина да воспостават координиран и навремен систем на информирање
кој ќе обезбеди целосни, точни и ажурни информации поврзани со потребата од вадење на
песок и чакал, бројот на издадени дозволи/водостопански согласности за таа цел, повратни
информации за начинот на постапување по издадените дозволи/водостопански согласности.
Исто така, преку изготвување на извештаи наведените институции да обезбедат сеопфатно
информирање за преземените и планираните мерки и активности за заштита од поплави,
уредување на водотеците и подобрување на режимот на реките.
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да пристапи кон
изготвување на акционен план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен
ревизор за извршената ревизија на успешност - „Ефективност на политиките, мерките и
активностите при експлоатација на чакал при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот
речен слив“, во функција на надминување на утврдените состојби, и истиот во рок од 30 дена да
го достави до Владата на Република Северна Македонија и до Државниот завод за ревизија.
- Се задолжува АД Водостопанство на Република Северна Македонија да пристапи кон
изготвување на акционен план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен
ревизор за извршената ревизија на успешност - „Ефективност на политиките, мерките и
активностите при експлоатација на чакал при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот
речен слив“, во функција на надминување на утврдените состојби, и истиот во рок од 30 дена да
го достави до Владата на Република Северна Македонија и до Државниот завод за ревизија.
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- Се задолжува Државниот инспекторат за животна средина да пристапи кон изготвување на
акционен план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на
дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршената
ревизија на успешност - „Ефективност на политиките, мерките и активностите при
експлоатација на чакал при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот речен слив“, во
функција на надминување на утврдените состојби, и истиот во рок од 30 дена да го достави до
Владата на Република Северна Македонија и до Државниот завод за ревизија,
- Се задолжуваат Државниот инспекторат за животна средина и Државниот инспекторат за
градежништво и урбанизам на Република Северна Македонија во рок од 30 дена да извршат
увид и опсервација на вардарскиот речен слив и да ги нотираат сите места со назив и
координати секаде каде што постојат индиции дека се врши ископ без дозвола или е
злоупотребена добиената дозвола за чистење на речните корита,
- Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање до Владата на
Република Северна Македонија да ги достават сите издадени дозволи, како и од кого се
изготвени Геодетските елаборати за секоја од нив.
Истовремено, Владата заклучи:
- Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да ги
разгледа законските можности оваа област наведена во Конечниот извештај да се врати на
почеток т.е. да се укинат сите издадени дозволи и договори за експлоатација на чакал и песок
од речните сливови.
- Се задолжуваат Министерството за економија и АД Водостопанство на Република Северна
Македонија во рок од 15 дена да подготват и до Владата да достават информација за
наплатените средства за 2018 година од издавање на концесии или дозволи за експлоатација
на песок и чакал заради чистење на речните корита и канали.
Точка 3
Владата по Барањето согласност на Статутарната oдлука за изменување на Статутот на Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта „Македонијапат“
ц.о. Скопје, со Предлог-одлука, го донесе најновиот текст на Одлуката за давање согласност на
Статутарната oдлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и
заштита на магистрални и регионални патишта „Македонијапат“ ц.о. Скопје, во предложениот
текст.
Точка 4
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Владата по Барањето за давање на согласност за изменување на Статутот на Јавната установа
Национален парк Пелистер - Битола, со Предлог-одлука го донесе новиот текст на Одлуката за
давање согласност на најновиот текст на Статутарната oдлука за изменување на Статутот на
Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, во предложениот текст.
Точка 5
Владата го донесе најновиот текст на Статутарната одлука за изменување и дополнување на
Статутот на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во
државна сопственост, во предложениот текст.
Точка 6
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за покренување на постапка за измена на
Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Статутот на
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, во предложениот текст.
Точка 7
Владата го разгледа Барањето за давање гаранција за превоз на стока со железница за
користење на хартиен товарен лист ЦИМ како транзитна декларација го усвои и го задолжи
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД веднаш да изврши депонирање на
финансиски средства во износ од 10.000.000 денари во соодветна банка со цел обезбедување
на предметната гаранција и надминување на ова прашање, а пак Министерството за транспорт
и врски од своите програми да обезбеди финансиски средства во истиот износ и да ги префрли
на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД.
Точка 8
Владата ја разгледа Информацијата за состојбата на акумулација „Прилеп“, и ја усвои со
следниов заклучок:
- Се укажува на ЈП Студенчица - Кичево вишокот на вода кој го испушта во река Треска после
задоволувањето на потребите за водоснабдување на градовите, енергетските потреби и
биолошкиот минимум да го пренасочи и отстапи во акумулација „Прилеп“ за потребите на
Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје - подружница Прилепско Поле - Прилеп, до обезбедување од минимум
1.000.000м3 вода, без надомест доколку за тоа се создадат хидролошки услови.
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Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај
за работата и Финансискиот извештај за 2018 година на Друштвото за производство, промет и
услуги Препород ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлуки, ја усвои Информацијата и ги донесе новите
текстови на:
1. Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за производство, промет и услуги
Препород ДООЕЛ Скопје за 2018 година,
2. Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за производство,
промет и услуги Препород ДООЕЛ Скопје за 2018 година и
3. Одлуката за усвојување на Финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и
услуги Препород ДООЕЛ Скопје за 2018 година, во предложените текстови.
Истовремено, Владата заклучи да се преземат активности за намалување на загубата и
подобрување на финансискиот резултат на Друштвото.
Исто така се задолжуваат Министерството за правда и Управата за извршување на санкции да
одржат координативен состанок со Друштвото за производство, промет и услуги Препород
ДООЕЛ Скопје и до Владата во рок од 30 дена да достават информација во која ќе бидат
разгледани можностите за ставање во функција на Препород ДООЕЛ Скопје за да може да
истото да функционира во рамките на можностите за деловна работа.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај
за работата и Финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и услуги Економија
- Идризово ДООЕЛ Скопје за 2018 година, со Предлог-одлуки и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за
производство, промет и услуги Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје за 2018 година, во
предложениот текст.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај на Друштвото за
производство, промет и услуги Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје за 2018 година, во
предложениот текст.
3. Го донесе новиот текст на Одлуката за усвојување на Финансискиот извештај на Друштвото
за производство, промет и услуги Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје за 2018 година, во
предложениот текст.
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Истовремено, Владата заклучи да се преземат активности за намалување на загубата и
подобрување на финансискиот резултат на Друштвото.
Исто така се задолжуваат Министерството за правда и Министерство за правда -Управа за
извршување на санкции да одржат координативен состанок со Друштвото за производство,
промет и услуги Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје и во рок од 30 дена до Владата да достават
информација со цел разгледување на можностите за ставање во функција на Друштвото за да
може да истото да функционира во рамките на можностите за деловна работа.
Точка 11
Владата го разгледа и усвои новиот текст на Извештајот за реализираната Програма за работа
на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2018 година.
Точка 12
Владата по Годишниот извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на
ревизијата на Република Северна Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука ја донесе
Одлуката за давање на согласност на Годишниот извештај за работењето на Советот за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2018 година (нов
текст), во предложениот текст.
Точка 13
Владата ја донесе 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 (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 14
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности,
во предложениот текст.
Точка 15
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности
(недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4423, во мeсто викано Плавило, КО Герман), во
предложениот текст.
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Точка 16
Владата 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 17
Владата по Барањето за добивање согласност за расход на движни ствари кои се застарени и
неупотребливи за понатамошна употреба, со Предлог-одлука ја донесе 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
(нов текст), во предложениот текст.
Точка 18
Владата го разгледа Барањето за расходување на движна ствар-камп приколка, доставено од
Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, со Предлог-одлука 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 19
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на
Владата на Република Северна Македонија во 2020 година, со заклучок стратешкиот приоритет
„Интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија“ да се измени, во насока
да се преформулира како „Успешно водење преговори со Европската Унија“ и соодветно на овој
приоритет да се преформулираат и стратешките цели и мерки.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата во врска со статусот на реализација на договорите за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за Концесионерот ХЕЦ 277
ДОО Скопје за локацијата бр. 277 Воденешница и ја усвои со следниов заклучок:
- Се задолжува Министерството за економија писмено да го извести Концесионерот ХЕЦ 277
ДОО Скопје за локацијата бр. 277 Воденешница дека разумниот рок за почеток со комерцијална
работа му се продолжува до 30 април 2019 година, во кој е должен да ги исправи пропустите во
однесувањето и да отпочне со комерцијална работа.

22

Соодветно на овој предлог Концесионерот да ја продолжи важноста на банкарската гаранција
за изведба најмалку до 30 мај 2019 година.
Точка 21
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари - моторни возила на АД Водостопанство на Република Северна
Македонија - Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни ствари на АД Водостопанство на Република
Северна Македонија - Скопје (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и
прогласување на Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светска
Рамсарска Листа и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со
Општина Охрид, Општина Дебарца и Општина Струга до крај на 2019 година да изнајдат
финансиски средства преку тековни проекти за заштита на природата за изготвување на студија
за валоризација на природни вредности за Охридско Езеро, како и средства за изработка на
апликација за номинација на Охридско Езеро во Светска Рамсарска Листа во висина до
6.000.000 денари.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со
Општина Охрид, Општина Дебарца и Општина Струга да подготвуваат и на секои шест месеци
до Владата да доставуваат информации за статусот на реализирани активности во врска со ова
прашање.
Точка 23
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за формирање Комисија за управување
со отпад од пакување, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, поради потребата
Министерството за животна средина и просторно планирање да ја дополни Информацијата со
тоа на кој начин и по кои критериуми е извршен изборот на предложените членови на
Комисијата за управување со отпад од пакување.
Точка 24
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за организација и работа на органите на државната управа, го утврди и заклучи,
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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
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и Александар
Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и администрација, а за
повереници м-р Јахи Јахија, државен секретар во Министерството за информатичко општество
и администрација и Ана Малцева, раководител на сектор во Министерството за информатичко
општество и администрација.
Точка 25
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување на Законот за вработените
во јавниот сектор и го утврди со следните заклучоци:
1. Во членот 2, во група II, подгрупа 2 да се измени во смисла да се однесува на овластени и
службени лица од надлежната организациона единица за воена безбедност и разузнавање во
Министерството за одбрана.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување на Законот за вработените во јавниот
сектор да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и Александар
Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и администрација, а за
повереници м-р Јахи Јахија, државен секретар во Министерството за информатичко општество
и администрација и Билјана Николовска - Жагар, државен советник во Министерството за
информатичко општество и администрација.
Точка 26
Владата го разгледа Предлог-законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на
Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки
дозволи, 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, Оливер Спасовски, министер за
внатрешни работи, м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи и д-р
Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи а за повереници Наташа Дескоска,
директор во Министерството за надворешни работи, Звонимир Поповиќ, директор во
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Министерството за надворешни работи и Весна Доревска, помошник на министерот за
внатрешни работи.
Точка 27
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потребата од изменување и
дополнување на Законот за заштита и спасување и на подзаконските акти со кои се уредува
процената и утврдување на висината на штетата предизвикана од елементарни и други
непогоди и ја усвои со следниов заклучок:
- Се задолжува Министерството за одбрана да формира работна група со претставници од:
Министерството за финансии, Министерството за внатрешни работи, Министерството за
здравство, Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, со цел
изработка на Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување
во делот со кој се уредува процената и утврдување на висината на штетата предизвикана од
елементарни и други непогоди и најдоцна до октомври 2019 година да го достави до Владата.
Точка 28
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови
права против Република Северна Македонија: Спировски против Република Северна
Македонија (А.бр.60266/14), со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката
за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, во
предложениот текст (средства во вкупен износ од 6.050 евра во денарска противвредност по
средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на плаќањето на
начин што 3.025 евра треба да се исплатат на трансакциската сметка на Ирена Спировска, а
3.025 евра на трансакциската сметка на Игор Спировски, најдоцна до 14 јуни 2019 година).
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата за подготовка на Четиринаесеттиот состанок на
Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција кој ќе се одржи на 22 мај 2019 година во
Скопје и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се назначува Блерим Златку, државен советник во Министерството за економија, за копретседавач на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција.
2. Се задолжува претседавачот на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција Блерим
Златку, во соработка со Секретаријатот за европски прашања, да ја утврди финалната листа на
учесници на состанокот на Поткомитетот и истата да биде доставена до Европската Комисија
преку Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 7 мај 2019 година.
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3. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, добиените пишани материјали на
англиски јазик согласно точките на Дневниот ред на состанокот на Поткомитетот, да ги достави
до службите на Европската Комисија, веднаш по усвојувањето на истите од страна на работните
тела на Владата на Република Северна Македонија, а најдоцна до 7 мај 2019 година.
4. Се препорачува на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување, преку Секретаријатот за европски прашања, да достави до Европската Комисија
информација за датумот за отстранување на ограничувањата за вложувањата на пензиските
фондови во недомашни хартии од вредност, најдоцна до 7 мај 2019 година.
Точка 30
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-законот за
управување со природното и културното наследство во Охридскиот Регион, за некоја од
наредните седници на Владата.
Точка 31
Владата го разгледа Извештајот за преземени мерки и активности за 2018 година со најнов
текст на Оперативен план за 2019 година за спроведување на Националната стратегија за стари
лица 2010-2020 година и притоа заклучи:
1. Го прифати Извештајот за преземени мерки и активности за 2018 година за спроведување на
Националната стратегија за стари лица.
2. Го прифати најновиот текст на Оперативниот план за 2019 година за спроведување на
Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година.
3. Се задолжува Националното координативно тело за следење и евалуација на
имплементацијата на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година, да обезбеди
механизми за координација на регулирањето и практикувањето на политиките коишто
директно или индиректно ги засегаат старите лица, со цел поедноставување на акциите и
мерките во одделни сектори и одделни нивоа.
Точка 32
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со пилотирање нов модел за
проценка на дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на дете и младинец,
базиран на Меѓународната класификација на функционирање и го усвои со следните
заклучоци:
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1. Се задолжуваат Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство
и Министерството за образование и наука активно да учествуваат и да дадат поддршка на
процесот на пилотирање на новиот модел на проценка за дополнителна образовна, здравствена
и социјална поддршка на дете или младинец, базиран на Меѓународната класификација на
функционирањето.
2. Се задолжува Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН
за правата на лицата со попреченост при Владата на Република Северна Македонија да ја
координира работата на Националната комисија и регионалните комисии за проценка на
функционалноста на деца и младинци со попреченост, за време на периодот на пилотирањето
од една година.
3. Се задолжува Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН
за правата на лицата со попреченост при Владата на Република Северна Македонија на
квартално ниво до Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална
политика и Министерството за здравство да доставува извештаи за работата на Националната
комисија и регионалните комисии за проценка на функционалноста на деца и младинци со
попреченост, за време на периодот на пилотирањето од една година.
4. Се задолжува Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН
за правата на лицата со попреченост при Владата на Република Северна Македонија да изготви
детална анализа на целиот процес и во рок од еден месец од завршување на периодот на
пилотирање да ја информира Владата.
Точка 33
Владата ја разгледа Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за пошти (I
фаза), со Предлог-одлука и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 16 алинеја 1 од Законот за поштенските услуги, Комисијата е надлежна да
донесува статут по претходно добиена согласност од Собранието на Република Северна
Македонија.
Оттука, со оглед дека со Статутарната одлука се предлагаат измени на постојниот Статут, се
укажува дека за да може Владата на Република Северна Македонија да се произнесе по истата
ќе треба во прилог да биде доставен основниот текст на Статутот и неговите измени.
По однос на текстот на Согласноста на Статутарната одлука за измена на Статутот на Агенцијата
за пошти, начелно се укажува дека во основот за донесување на истата, наместо член 16 став (1)
ќе треба да се наведе член 16 алинеја 1 од Законот за поштенските услуги, а насловот ќе треба
да се преработи, во смисла дека се работи за Предлог-одлука за давање согласност на
Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за пошти.
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Точка 34
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2018 година и
притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 12 став (2) од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 127/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018,
248/2018 и 27/2019 година), Агенцијата за пошти за својата работа е должна до Собранието на
Република Северна Македонија да достави годишен извештај за работата за претходната
година и годишната програма за наредната година. Исто така, согласно член 16 став 1 алинеја 6
од истиот закон, Комисијата го одобрува годишниот извештај за работа за претходната година
на Агенцијата и годишната сметка.
Согласно доставеното, Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти во 2018 година
содржи осум поглавја.
Првото поглавје дава преглед на позицијата на Агенцијата за пошти како регулаторно тело,
односно на Комисијата и директорот како органи на Агенцијата за пошти и тоа од аспект на
надлежностите и активностите кои тие ги имаат, a се во согласност со Законот за поштенските
услуги и подзаконските акти кои произлегуваат од него.
Второто поглавје се однесува на правната рамка, при што, имајќи ги предвид двете измени на
Законот за поштенските услуги во текот на 2018 година, од кои: едната во однос на условите кои
треба да ги исполнуваат кандидатите за избор на директор на Агенцијата и на временото
престанување со примената на постојните одредби за условот за познавање на странски јазик и
втората во однос на одложувањето на датумот на ексклузивното право за обезбедување на
резервираната поштенска услуга, истите немале импликации во работењето на Агенцијата.
Во однос на подзаконските акти, од страна на Агенцијата за пошти која има надлежност да
донесува подзаконски и други акти за спроведување на Законот за поштенските услуги во текот
на извештајниот период во примена биле 17 правилници и три одлуки.
Третото поглавје содржи податоци за регулацијата на пазарот на поштенски услуги, издавањето
и ревидирањето на дозволи за вршење на поштенски услуги, надзорот над давателите на
поштенски услуги, управни постапки пред Агенцијата и други активности.
Во оваа насока, според обемот и видот на издадени општи овластувања во 2018 година,
продолжил трендот на појава на нови старт-ап компании со претпазлив настап на пазарот,
локално, на пазарот на писма, но и со минимална техничка и кадровска опременост и ниски
цени.
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Согласно Извештајот активните оператори полека го проширувале работењето со нови услуги
за писма, но и во сегментот на услуги за пакети.
Како и насекаде, така и на домашниот поштенски пазар, најзначајниот тренд забележан во
изминатите години е падот на побарувачката на писмоносни услуги, па следствено и на
вкупниот обем на писма. Спротивно на писмата, вкупниот обем во сегментот услуги за пакети и
експрес услугите кај нас забележувал континуиран раст, но со значително помал процент од
европскиот, од просечни 13% годишно.
При тоа, заклучно со 31.12.2018 година, во Република Северна Македонија работеле вкупно 34
лиценцирани даватели на поштенски услуги, вклучително со АД Македонска пошта. Од тука,
овластени да работат на целата територија на Република Северна Македонија се 15 поштенски
компании, a седум од нив вршат давање на поштенски услуги и во меѓународниот поштенски
сообраќај. Во текот на 2017 година, Агенцијата за пошти постапувала по 64 управни предмети
од нејзина надлежност и најголемиот дел од нив се поведени пo службена должност.
Во однос на заштитата на правото на корисниците од поштенските услуги, во Агенцијата за
пошти пристигнале 34 претставки и приговори од корисници на поштенските услуги,
незадоволни од услугите на лиценцираните поштенски оператори и тоа: 26 се од физички лица,
шест поднесоци се од правни субјекти, една е анонимна и една е од група граѓани. Деветнаесет
од нив се поднесени писмено на адресата на Агенцијата за пошти, 14 преку електронска пошта
и една е поднесена усно со Записник. Согласно Извештајот за работењето, Агенцијата за пошти
по сите претставки има навремено и соодветно постапено.
Четвртото поглавје содржи статистички извештај за состојбата на пазарот на поштенските
услуги од аспект на обемот на пратки, типови на пратки, поштенската мрежа, односно за бројот
на точки за пристап и возила на даватели на поштенски услуги на слободниот поштенски пазар.
Исто така, во четвртото поглавје се содржани показатели за бројот на вработени во поштенскиот
сектор, при што има и констатација дека има раст на бројот на вработени лица и дека овој сектор
покажува големо значење за социјално-економскиот живот во државата.
Бројот на вработени во поштенскиот сектор во 2018 година кај сите даватели на поштенски
услуги изнесува вкупно 2.971 лице, од кои 2.141 вработени кај давателот на универзалната
услуга, а останатите 830 во компаниите на останатите даватели на поштенски услуги.
Бројот на вработени во Македонска пошта вo 2018 година е намален во однос на претходната
година за 4,6%, а кај останатите даватели на поштенски услуги за 0,7%.
Петтото поглавје, се однесува на транспарентноста и меѓународната соработка. Односно, во
насока на транспарентно работење и известување на јавноста за преземените активности и
идните планови, Комисијата на Агенцијата за пошти на крајот на 2018 година го одржала
Тринаесеттиот јавен состанок. Исто така, активно работела на соработката со сродни
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регулаторни тела во регионот и во Европа и согласно Извештајот соработките биле во насока
на стекнување знаења и меѓународни искуства во областа на поштенските услуги.
Кон ова, во Извештајот е наведено и дека во декември 2018 година е започнато спроведување
на проект со наслов „Јакнење на капацитетите на Агенцијата за пошти“. Проектот е со гранд од
600 илјади евра, финансиран од ИПА и неговото времетраење е 18 месеци.
Исто така, меѓународната соработка на Агенцијата за пошти се одвивала во повеќе насоки и тоа:
соработка со Европската комисија, Светскиот поштенски сојуз, Европскиот комитет за
поштенска регулација и други меѓународни организации, развивање на билатерални соработки,
учества на меѓународни настани од областа на поштенската регулација и сл.
Шестото поглавје го опфаќа јакнењето на институционалните капацитети на Агенцијата за
пошти за чија цел вработените во Агенцијата за пошти имаат учествувано на вкупно 11 обуки, од
кои четири специјализирани, две генерички обуки, две советувања, два семинари и една
работилница, финансирани од буџетот на Агенцијата за пошти.
Седмото поглавје содржи извештај за состојбата на компензацискиот фонд. Согласно член 32
од Законот за поштенски услуги давателот на универзалната услуга има право на надоместок
на нето трошоците што настанале со обезбедувањето на универзалната услуга доколку докаже
дека трошоците се повисоки од приходот остварен од обезбедувањето на универзалната услуга
во претходната година.
Заклучно со 31 декември 2018 година, АД Македонска пошта како давател на универзална
услуга нема поднесено барање за остварување на надоместок на нето трошоците.
И покрај тоа, Агенцијата за пошти донела Одлука за утврдување на висината на минимум бруто
приход за задолжени даватели, со која се утврдува висината на минимум бруто приход кој го
остваруваат давателите на поштенските услуги, потребна за стекнување статус на задолжен
давател кој подлежи на обврската за плаќање на компензацискиот фонд и донела Методологија
за утврдување на нето трошоците на давателот на универзалната услуга и начинот на нивното
пресметување, со која се утврдува структурата на потребните финансиски информации и
начинот на пресметувањето на нето трошоците за обезбедување на универзалната услуга што
претставува основа за плаќање на надоместокот за обезбедување на универзалната услуга.
Последното, осмо поглавје ги опфаќа финансиските извештаи за 2018 година, согласно кои,
Агенцијата има остварено приходи во вкупен износ од 25.202.448 денари, вкупни расходи во
износ од 21.927.332 денари и останати расположливи средства во износ од 3.275.116 денари.
Финансискиот извештај за 2018 година содржи структурна анализа на планираните приходи и
расходи во 2018 година и остварените приходи и расходи во истата година, како и споредбени
показатели со реализираните приходи и расходи во 2017 година.
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Во прилог е доставен Ревизорски извештај, согласно кој финансиските извештаи даваат
вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Агенцијата за пошти Скопје, заклучно
со 31 декември 2018 година, како и на нејзината финансиска успешност за годината која што
завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во
Република Северна Македонија за непрофитни организации.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија, нема
забелешки пo однос на Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2018 година.
Точка 35
Владата го разгледа Годишниот извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2018
година и притоа го утврди следново мислење:
Комисијата за заштита од дискриминација со Законот за спречување и заштита од
дискриминација е етаблирана како специјализирано тело кое треба да овозможи ефективна и
ефикасна заштита од дискриминација на граѓаните, да ја афирмира и промовира еднаквоста, да
ја превенира дискриминацијата и да работи на поттикнување на толеранција. Ова е нејзина
законска обврска која треба максимално професионално и непристрасно да ја спроведува.
Поднесувањето на овој Годишен извештај е во функција на исполнување на законската обврска
на Комисијата, согласно член 24 точка 4 од Законот за спречување и заштита од дискриминација,
според кој Годишниот извештај се доставува до Собранието на Република Северна Македонија.
Извештајот не дава целосна слика за состојбата со дискриминација имајќи ја во предвид дека
податоците кои се објавени не се вкрстени по повеќе параметри и покрај тоа што во него постои
податок за поголем процент поднесени претставки од страна на жените, сепак не може да се
констатира состојбата по однос на дискриминацијата по сите законски основи односно да се
види сегрегацијата на податоците.
Се констатира дека поради малиот број на претставки потребно е преземање на дополнителни
мерки од страна на Комисијата за промовирање на концептот на еднаквост и недискриминација
и превенција од дискриминација и подобро запознавање на граѓаните со нивните права.
Во извештајот недостасуваат податоци од кои може да се согледа следењето на предметите и
постапувањето по дадените мислења како и дали Комисијата има поведено прекршочна
постапка согласно нејзините законски ингеренции.
Во однос на финансиското работење и покрај тоа што во Извештајот се констатира дека
Комисијата имала недостаток на финансиски средства, сепак реализацијата на буџетот не е во
целост односно, буџетот на Комисијата за 2018 година изнесува 6.652.000 денари, а неговата
реализација изнесувала 5.270,228 денари.
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Согледувајќи ги финансиските показатели се укажува на потребата да се усогласат со
трезорската евиденција.
Генерално, се потенцира дека е потребно подобрување на ефикасноста во сите области на
работењето согласно надлежностите на Комисијата за заштита од дискриминација.
Точка 36
Владата го разгледа Извештајот за работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола за академската 2017/2018 година и Извештајот за финансиското работење
за 2018 година и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 99 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ број 82/2018), Ректорот е должен најмалку еднаш во годината до сенатот,
универзитетскиот совет и основачот, да поднесува Извештај за работата на Универзитетот.
Од Извештајот за календарска 2017/2018 година се констатира дека Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола продолжува со процесот на нормативно уредување на дејноста,
согласно со решенијата во Законот за високото образование.
Универзитетот има донесено и усвоено низа документи кои се битни за нормално
функционирање на Универзитетот и други подзаконски акти кои ќе допринесат во подобрување
на функцијата за остварување на интегративната дејност на единиците во состав на
Универзитетот.
Наставно образовната дејност во наведениот период кон остварување на интегративните
функции на Универзитетот е насочено кон усогласување на високообразовната дејност со
Законот за високото образование, како и кон унапредувањето на високообразовната дејност и
реализација на стратешките цели водени од принципите на Болоњската декларација.
Периодот на академската 2017/2018 година за Универзитетот го карактеризираат бројни
активности во доменот на наставно образовната дејност. Тоа особено станува евидентно со
донесување на нов Закон за високото образование, што обврзува прилагодување на сите
универзитетски акти коишто во најголем дел директно ја регулираат наставно образовната
дејност.
Покрај овие значајни активности, извештајниот период го карактеризираше и комплетирањето
на постапката за надворешна евалуација на Универзитетот од страна на експертски тим од
програмата ИЕП во рамки на ЕУА.
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Во врска со запишување на студенти на единиците во состав на Универзитетот, во академската
2016/2017 година ги бележи следните податоци:
За првиот циклус студии биле утврдени 4.095 слободни места од кои 2.255 за редовни студенти
во државна квота, 950 за редовни студенти со кофинансирање и 890 за вонредни студенти, не
сметајќи ги посебните квоти предвидени за припадниците на безбедносните сили и за
припадниците на заедниците кои не се мнозинство. Овие слободни места беа понудени на 52
студиски програми од кои 46 универзитетски и 6 стручни студии. Од вкупниот број понудени
слободни места во академската 2016/2017 се запишани 1.667 студенти, од кои 1.383 редовни
студенти, 170 вонредни студенти и 114 студенти запишани по други разни основи.
Во академската 2017/2018 година новововедена поволност за запишување студенти чие
родителско право го врши еден родител што овозможува студирање со плаќање двојно
намалена партиципација.
Запишување студенти на втор циклус студии се реализира врз основа на Конкурс и Одлука. Во
Конкурсот на 52 универзитетски и 11 специјалистички стручни студиски програми се објавија
1.265 слободни места, и тоа 1.000 на студиските програми на универзитетски студии и 265 на
студиските програми стручни студии. Во однос на пополнувањето на слободните места, што се
всушност студии непосредно зависни од бројот на акредитирани ментори за втор циклус на
студии, во овој извештаен период се забележуваат нови 233 студенти.
На третиот циклус студии потенцијалните доктори имаа можност да се запишат на една од 17
понудени програми со 111 слободни места. Правото на запишување на трет циклус на студии,
според пропишаните критериуми во конкурсот, го искористија 44 кандидати.
Во текот на академската 2017/2018 година, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола
иницирал и реализирал бројни активности за унапредување на научно истражувачката работа.
Овој период опфаќа неколку значајни активности. Една од поважните активности е Интерна
конференција УКЛО21-УИК на тема Науката и УКЛО-искуство и перспективи.

Во делот на проектна соработка фокусот бил на промовирање, следење и реализација на
проекти подржани со средства од европските фондови во рамки на програмата Хоризонт 2020,
ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република
Македонија за периодот 2014 -2020 и Интеррег Програма за транснационална соработка
помеѓу Република Македонија и Балканско медитеранските земји: Грција, Кипар, Бугарија и
Албанија позната под акронимот Балкан Мед 2014-2020.
Издавачката дејност што е прикажана во Извештајот е целосно опфатена во однос на единиците
во состав на Универзитетот и вкупниот број на вработени наставници и соработници.
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Своето финансиско работење, во наведениот период, Универзитетот го има прикажано според
планираните активности во Програмата за работа на Универзитетот, Финансискиот план,
Статутот на Универзитетот, Законот за буџети на Република Северна Македонија, Законот за
извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, Законот за сметководство на
буџетите и буџетските корисници, како и Правилникот за сметководствениот план за буџетите
и буџетските корисници, Правилникот за класификација на приходите и расходите и други акти
кои ја регулираат оваа материја.
Бидејќи, Универзитетот и единиците во состав на универзитетот се буџетски корисници и се
финансираат од Буџетот на Република Северна Македонија, во Извештајот се прикажани
приходите и расходите на сметките од типот 637, 785, 788.
Согласно со Статутот на Универзитетот и единиците на Универзитетот учествуваат во
остварување на интегрираните и други дејности на Универзитетот, со процент од остварените
приходи.
Доставениот Извештајот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола претставува
ретроспектива на сите реализирани активности, кои се во насока на остварување на квалитетен
наставно образовен и научно истражувачки процес на студентите.
Во однос на Извештајот за финансиското работење на Универзитетот се укажува дека постои
неусогласеност на табеларните прегледи со трезорската евиденција.
Точка 37
Владата го разгледа Статутот на Европски универзитет - Република Македонија - Скопје, бр.03195/1 од 27.3.2019 година и притоа го утврди следното мислење:
Во Статутот на Европски универзитет - Република Македонија - Скопје бр.03-195/1 од 27.3.2019
година вградени се претходните забелешки дадени од страна на Владата.
Но, од страна на Европски универзитет - Република Македонија - Скопје не е постапено,
согласно Амандман XXXIII на Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/2019).
Со оглед на тоа, Владата на Република Северна Македонија не дава позитивно мислење на
горенаведениот Статут, односно му укажува на Европски универзитет - Република Македонија
- Скопје, одредбите од предложениот Статут да ги усогласи со Амандманот XXXIII на Уставот на
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019).
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Точка 38
Владата ја разгледа Иницијативата од адвокатите Владимир Стојкоски и Глигорие Ќатоски од
Струга, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.69/19 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.187/13) и притоа го утврди следното мислење:
Со поднесената Иницијатива, подносителите му предлагаат на Уставниот суд да поведе
постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13) од
причина што истиот не е во согласност со член 21, член 27 и член 172 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04) и член 55 од Уставот на
Република Северна Македонија.
Подносителите на Иницијативата истакнуваат дека Законот за даночна постапка е во колизија,
односно е спротивен со Законот за трговски друштва со оглед на тоа што Законот за трговските
друштва е донесен и се применува од 2004 година, додека пак оспорената одредба од Законот
за даночната постапка е пропишана и се применува од 2014 година, па оттука прекршено е
правото на гаранција на пазарот и претприемништвото како и правото на еднаквост на сите
субјекти на пазарот во Република Северна Македонија.
Во врска со наводите од Иницијативата, во конкретниот случај, нема основ за оценување на
уставноста на Законот за даночна постапка, со оглед на тоа што подносителите во
Иницијативата упатуваат на постоење на колизија помеѓу Законот за даночна постапка и
Законот за трговски друштва, а не дали Законот за даночна постапка е донесен во спротивност
со Уставот на Република Северна Македонија.
Од друга страна пак, со Законот за даночната постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.13/06....35/18), се уредува општото даночно право, постапката за утврдување на
данок, постапката на контрола на данок, постапката на наплата на данок, правата и обврските
на даночниот обврзник и други прашања од даночната постапка. Овој закон се применува на
даноците, другите јавни приходи, на споредните даночни давачки кои ги управува Управата за
јавни приходи, како и на паричните казни, односно глобите и трошоците изречени во
парничните, кривичните и управните постапки во корист на Република Северна Македонија.
Во оспорената одредба од член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13) кој претставува член
35-а од консолидираниот текст на Законот, се утврдува гаранцијата при откриен или неплатен
данок.
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Имено, според член 35-а од Законот, за даночниот долг на даночниот должник, утврден со
решение на Управата за јавни приходи или неплатен кај поведување на постапка за присилна
наплата, наплатата со сиот свој имот ја гарантира лицето кое со своите одлуки влијаело врз
стопанските активностите на даночниот должник, од кои произлегол даночниот долг. Лице чии
одлуки влијаат врз активностите на даночниот должник е лицето кое: има удел во даночниот
обврзник кој е должник, сразмерно на процентот на уделот, го застапува даночниот обврзник
кој е должник, во висина која одговара на товарот кој произлегува од даденото овластување за
застапување, има долг кон даночниот обврзник кој е должник, до висина на долгот кон него и го
презема долгот, до висина на преземениот долг даден во нотарски заверената изјава. По
исклучок за пристигнатиот, а неплатен долг на даночниот обврзник кој е должник, настанат по
основ на самооданочување или утврден од страна на Управата за јавни приходи, лицата не се
гаранти за неплатениот данок, доколку докажат дека биле оневозможени за плаќање на
пристигнатиот данок поради претходно нерешено правно прашање за кое е надлежен државен
орган или суд. Со решение донесено во постапка за утврдување на даночна гаранција од член
83 од овој закон, Управата за јавни приходи го определува лицето кое гарантира за даночниот
долг.
Според член 21 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр.28/04...239/18) основна главнина, удели и акции, содружници и акционери имотот создаден
со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува основната главнина
на друштвото. Основната главнина на трговското друштво гласи во денари или во странска
валута и задолжително се наведува во меморандумот. Правата и обврските што содружникот
ги стекнува врз основа на влогот во основната главнина на трговското друштво се негов удел во
друштвото (во натамошниот текст: удел). Правата и обврските што акционерот ги стекнува врз
основа на влогот во основната главнина на акционерското друштвото, односно на командитното
друштво со акции се негов удел во друштвото за којшто добива акции (во натамошниот текст:
акции). Лицата кои вложуваат во јавното трговско друштво, во командитното друштво, во
друштвото со ограничена одговорност и комплементарите во командитното друштво со акции
се содружници на друштвото (во натамошниот текст: содружници). Лицата кои вложуваат во
акционерското друштво и командиторите во командитното друштво со акции се акционери на
друштвото (во натамошниот текст: акционери).
По однос на одговорноста за обврските, во член 27 од Законот за трговските друштва стои дека
трговското друштво одговара за своите обврски со сиот свој имот. Содружниците на јавното
трговско друштво и комплементарите во командитното друштво и во командитното друштво со
акции, одговараат за обврските на друштвото неограничено и солидарно со сиот свој имот.
Содружниците на друштвото со ограничена одговорност и акционерите на акционерското
друштво како и командиторите во командитното друштво и командитното друштво со акции не
одговараат за обврските на друштвото, ако со овој закон поинаку не е определено.
Според член 172 од Законот за трговските друштва основната главнина на друштвото се состои
од збирот на влоговите на содружниците. Основната главнина не може да биде помала од 5.000
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евра во денарска противвредност, според средниот курс на таа валута којшто е објавен од
Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, освен ако основачите
не се договориле тоа да биде денот на потпишувањето на договорот за друштвото, односно на
изјавата за основање на друштвото. Износот на основната главнина мора да биде изразен со
цел број којшто е делив со бројот сто.
Член 55 од Уставот на Република Северна Македонија ги регулира основите на економските
односи со што се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Републиката
обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки
против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Слободата на пазарот и
претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на
Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.
Во контекст на горенаведеното, а по однос на владеењето на правото како темелна вредност
прецизирана во Уставот на Република Северна Македонија, како и фактот дека Законот за
даночна постапка е донесен во потполна усогласеност со Уставот на Република Северна
Македонија, а во врска со работењето на Уставниот суд на Република Северна Македонија со
донесување на Законот за даночна постапка во Република Северна Македонија е создаден
механизам кој треба да ја подобри фискална дисциплина, а во исто време да влијае во насока
на спречување на нелојалната конкуренција, пред се во однос на оние субјекти кои редовно ги
плаќаат своите давачки и навремено ги исполнуваат своите даночни обврски. Ова, следејќи го
примерот на даночната регулатива и даночната политика во земјите во регионот и пошироко.
Во таа насока, доколку се анализираат изнесените законски одредби може да се забележи дека
интенција на законодавецот во 2013 година била со оспорената одредба да се допринесе кон
подобра наплата на пристигнати и неплатени даночни долгови од страна на даночните
должници со гаранцијата при откриен или неплатен данок, како и заштита на даночните
побарувања кои ги има државата од страна на физички и правни лица. Затоа, во случај да не е
можно да се реализира даночната обврска, пропишана е оспорената законска норма со цел
темелно, целисходно и целосно да се заштити државата од неплаќачите и неплаќањето на
данок. Во конкретниот случај, Буџетот на Република Северна Македонија треба да биде
најмалку оптимално подмирен, како што е предвидено секоја година кога истиот се донесува од
страна на Собранието на Република Северна Македонија.
Затоа, пропишаното правно правило по однос на даночната гаранција при откриен или неплатен
данок не значи повреда на уставното начело на еднаквоста на сите субјекти на пазарот, бидејќи
јасно е дека пропишаното е во функција на обезбедување поголема фискална дисциплина во
однос на плаќањето на јавните давачки како општа обврска на сите субјекти, која основот го
црпи од член 33 од Уставот на Република Северна Македонија. Сето ова оди во насока на
потврдување на фактот дека Законот за даночна постапка воопшто не е во колизија со
одредбите на Законот за трговски друштва, туку напротив истиот го подобрува и надополнува
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во неговата имплементација по однос на одговорноста на друштвата при плаќање на своите
фискални обврски спрема државата.
Исто така, подносителите на Иницијативата го занемаруваат и воопшто не го споменуваат
фактот дека постојат лица кои се фискално одговорни и редовно ги плаќаат своите даночни
обврски во однос на оние субјекти кои не ги исполнуваат или нередовно ги исполнуваат истите,
така што Управата за јавни приходи има право да преземе мерки за фискална дисциплина и
редовна наплата на давачките. На овој начин не се нарушува еднаквоста на граѓаните туку
напротив се влијае и се обезбедува нејзино остварување во однос на сите граѓани и субјекти кои
вршат дејност на пазарот. Истовремено со тоа се спречува и појавата на нелојална конкуренција,
односно се гарантира еднаквата правна положба на сите субјекти.
Според сето горенаведено, јасна е оправданоста за постоење на ваков тип на механизам кој има
за цел да влијае позитивно врз наплатата на јавните приходи, па оттука Законот за даночна
постапка е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, така што Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна
Македонија да донесе решение со кое предметната Иницијатива ќе ја отфрли како неоснована.
Точка 39
Владата ја разгледа Понудата за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2508 за КО
Доброшане на КП 772 викано мести/улица Доброшане, доставена од нотар Мартин Божиновски
од Куманово и не ја прифати Понудата имајќи гo предвид негативно Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 40
Владата ја разгледа Понудата за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен Лист
бр.52708 за КО Визбегово на КП бр.671, доставена од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје и не ја
прифати Понудата имајќи гo предвид новото негативно Мислење на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 41
Владата ја разгледа Понудата за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95396 за КО
Битола на КП 8430 дел 2, доставена од нотар Луиза Христова од Битола и не ја прифати
Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 42
Владата ја разгледа Понудата од нотар Анета Петровска Алексовска од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 12060 за КО Ѓорче Петров 1, Ново Село на КП бр.746 и по
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Понудата, го усвои негативното Мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 43
Владата го разгледа Известувањето од извршител Гордан Станковиќ од Скопје, за заклучок за
втора усна јавна продажба (за недвижност запишана во ИЛ бр.1244 за КО Љубанци), која ќе се
одржи на 9 мај 2019 година и по истото го усвои Мислењето на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство и Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 44
По оваа точка немаше предлози.
Точка 45
1. По повод одбележувањето на 4-ти Мај, Денот на загинувањето на македонскиот
револуционер и борец за слобода, Гоце Делчев, Владата заклучи делегацијата предводена од
заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација на
економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, а во состав со: Зорица Апостолска, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции и Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура:
- во 10:00 часот, да положи цвеќе на саркофагот во кого се сместени посмртните остатоци на
македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје и
- во 19:00 часот да присуствува на концертот „Гоце 116“ на камерниот оркестар на Националната
установа Филхармонија на Република Северна Македонија.
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 22 април
2019 година до 29 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.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за донесената Стратегија за развој на ИКТ на Царинската
управа (2019 - 2023), како материјал за информирање.
Точка 47
Владата го разгледа Извештајот за работата на Советот на Институтот за акредитација на
Република Северна Македонија за 2018 година, како материјал за информирање.
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Точка 48
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот од Одборот за надзор на материјално финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за
2018 година, како материјал за информирање.
Точка 49
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за работата на Агенцијата на остварување на
правата на заедниците за 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 50
Владата го разгледа новиот текст на Акцискиот план на ЈЗУ - Општа болница „Куманово“ Куманово за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Државниот
завод за ревизија, како материјал за информирање.
Точка 51
Владата го одложи разгледувањето на Извештајот за текот на работата при изготвување на
Нацрт верзијата и акцискиот план за спроведување на Националната стратегија за развој на
концептот за Едно општество и интеркултурализамот, со Предлог-одлука, за наредната седница
на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој, со заклучок Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија предметниот материјал да го усогласи со Секретаријатот за законодавство.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 14:40 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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