ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и деветтата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 9 април 2019 година

Скопје, април 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и деветтата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 9 април 2019 година

Седницата започна во 9:55 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, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи и заменикот на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска
и членовите на Владата на Република Северна Македонија, д-р Рената Дескоска, министер за
правда, д-р Венко Филипче, министер за здравство, Мила Царовска, министер за труд и
социјална политика, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Асаф Адеми,
министер за култура, Сухејл Фазлиу, министер за локална самоуправа, Роберт Поповски,
министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Зорица
Апостолска министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и д-р Зоран Шапуриќ,
министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за
домашните претпријатија, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на Владата на
Република Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и
д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, д-р Агим Нухиу, заменик на министерот
за внатрешни работи, д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Благе Цветковиќ,
заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Јани Макрадули,
заменик на министерот за животна средина и просторно планирање, д-р Петар Атанасов,
заменик на министерот за образование и наука и Александар Бајдевски, заменик на министерот
за информатичко општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа, портпароли на Владата на
Република Северна Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија, Билјана Пецовска, нотар и Бранко
Арнаудов, претставник од Општина Охрид.
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Од седницата отсуствуваа 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, задолжен за спроведување на Рамковниот договор
и политички систем, Хазби Лика и членовите на Владата, м-р Никола Димитров, министер за
надворешни работи, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, д-р Арбер Адеми, министер за
образование и наука, Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, др Драган Тевдовски, министер за финансии, Љупчо Николовски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, Елвин
Хасан, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Музафер Бајрам, министер без
ресор, задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата
на Ромите во Република Северна Македонија и д-р Бардуљ Даути, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
 Усвојување на Записникот од 127-та седница
на Владата, одржана на 26 март 2019 година
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД


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

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) Гости
1. Информација со предлог за донесување на Одлука за давање согласност за
Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈП за стопанисување со државните
шуми „Македонски шуми” п.о. Скопје
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2. Информација за одобрување на Адендумот бр. 1 за продолжување на времето за
завршување на работите на Договорот за градба со Изведувачот на работите на
проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“
3. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за
утврдување на продажни цени за објектот ГП 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје
4. Иницијатива од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за потребата од
донесување одлука за преименување на Национална арена Филип II Македонски и
Информација од Канцеларијата на претседателот на Владата за средба со семејството
Проески во врска со Иницијативата
5. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на АД за аеродромски
услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна сопственост
6. Информација за понатамошно постапување по однос на промотивни материјали на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот
7. Годишен извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Северна
Македонија за 2018 година
8. Информација за реализација на Проектот за изградба на 14 пливачки базени во
Република Северна Македонија
9. Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на
Статутот на Агенцијата за филм на Република Македонија
10. Информација за одзивот на корисниците на пензија за користење на услугата за
бањско климатската рекреација за 2019 година
11. Информација за потребата од дислокација на средното угостителско училиште
„Ванчо Питошески“ на просторот на некогашната касарна ,,Генерал Михајло
Апостолски“ во Охрид
12. Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување
на недвижностите сопственост на Република Северна Македонија ДП.Бр.03-385/18 (КО
Тетово)
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13. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
14. 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 (Државна комисија за спречување на
корупција)
б) Економски систем и тековна економска политика
15. Информација за спроведувањето на активностите за поддршка на приватниот сектор
од страна на центрите за развој на планските региони - Регионални бизнис центри, во
надлежност на Министерството за локална самоуправа
16. Информација за потпишување на Акционен план за соработка во областа на
земјоделството помеѓу Народна Република Кина и Република Северна Македонија за
периодот 2020-2022, со Акциски план
17. Информација за состојбата со стопанската единица „Друштво за производство,
промет и услуги Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје“ и потребата за преземање на долг
од страна на Управа за извршувње на санкциите
в) Политички систем
18. Предлог-закон за Попис на населението, домаќинствата и становите во Реублика
Северна Македонија, 2020 година
19. Информација за учество на македонската делегација на 8-от Самит на шефови на
влади на процесот за соработка на Народна Република Кина со земјите од Централна и
Источна Европа
20. Информација за организирање на летниот камп „Ја сакам мојата татковина“ - 2019
21. Информација за можноста за изменување на Законот за парничната постапка
22. Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права
против Република Северна Македонија: Кузмановиќ против Република Северна
Македонија (А.бр.72408/14), со Предлог-одлука
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23. Информација за работењето на Работната група за следење на постапувањата по
барањата, претставките и предлозите на органите на државната управа преку проверка
и прибирање на факти и докази, согласно заклучоците по точка 26 од Шеесет и осмата
седница на Владата на Република Северна Македонија, за период од 15.5.2018 (од
формирањето) до 27.3.2019 година
г) Човечки ресурси и одржлив развој
24. Предлог-закон за управување со природното и културното наследство во
Охридскиот Регион
25. Информација со барање за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка
и акционен план за реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа
болница Кичево - Втора фаза
26. Информација за имплементација на Работниот план за преглед на занимања 20182021 година
27. Информација за учество на Делегација на Република Северна Македонија на 108-та
сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2019 година

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) Економски систем и тековна економска политика
28. Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати
29. Предлог-одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на
планските региони за 2019 година
30. Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за
угостителство и игри на среќа „ТХЕ-СЛОТС“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.
„Илинденска“ бр.17 во Гевгелија
31. Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото
за приредување на игри на среќа „МАКС БЕТ“ ДОО Скопје за деловната просторија на
бул.„Јане Сандански“ бр.79А/001 кат, ПР-број 010 Аеродром, Скопје
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б) Политички систем
в) Човечки ресурси и одржлив развој
32. Предлог-одлука за одобрение за вршење на високообразовна дејност на странска
високообразовна установа Великотрновски универзитет „Св. Кирил и Методиј“ од
Велико Трново, Република Бугарија на територијата на Република Северна Македонија
33. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈНУ Институт
за духовно културно наследство на Албанците - Скопје
г) Предлози по кои Владата дава мислење
(а) По барање на Собранието на Република Северна Македонија
34. Статут на Универзитетот во Тетово (I Фаза)
35. Регулаторна стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од
2019 до 2023 година
36. Извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на
Законот за еднакви можности на жените и мажите
37. Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен
во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
38. Барање за давање на автентично толкување на член 15 став 2 и став 3 од Законот за
извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година, поднесено од
Градоначалникот на Општина Сарај
39. Барање за давање на автентично толкување на член 372 во врска со член 373 став (1)
од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, поднесено од пратеникот Никола
Мицевски
40. Барање за давање на автентично толкување на член 418-д од Кривичниот законик,
поднесено од пратеникот Никола Мицевски

7

(б) По барање на органи, организации и други правни лица
41. Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.50/2019 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на Правилникот за формата, содржината и начинот
на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2019); Законот за изменување и
дополнување на Законот за Управата за јавни приходи во целост („Службен весник на
Република Македонија “ бр.7/19) и член 17, 17а, 17б, 17в од Законот за Управата за јавни
приходи („Службен весник на Република Македонија “ бр.43/2014, 61/2015, 27/16,
35/2018, 83/2018, 7/2019).
42. Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.49/2019 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1 во делот: „се
поведува само по службена должност“ од Законот за помилување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.20/1993 и 99/2016), член 5 став 1 и став 2 во делот: „кои не
започнале со издржување на казната затвор“ од Законот за амнестија („Службен весник
на Република Македонија “ бр.11/2018) и член 457 во делот: „Јавниот обвинител на
Република Македонија“ и член 458 став 1 во делот: „поднесено од Јавниот обвинител на
Република Македонија“ од Законот за кривичната постапка („Службен весник на
Република Македонија “ бр.150/2010, 100/2012 и 142/2016).
43. Иницијатива поднесена од адвокат Снежана Станковиќ од Скопје, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.43/2019 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 и став 2 од Законот за
трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република Македонија“
бр.20/2015)
44. Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.46/2019 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 19 ставови 2 и 10 од Законот за аудио и
аудио визуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“
бр.184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018 и
248/2018)
45. Иницијатива поднесена од адвокат Трајче Торов од Штип, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр.3/2019 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 449 став 2 од Законот за облигационите односи
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008,
81/2009 и 161/2009
46. Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на идеален дел со Имотен
лист бр.2164 за КО Сингилиќ-1 на КП бр.4087, дел 1 викано место/улица Стар пат СК КУВО
47. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.26771 за КО-Сингелиќ -1 на КП бр.1614 викано место/улица
Јужноморавски Бригади 1
48. Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за првенствено купување на идеални
делови на Јованчев Нинослав и Димиќ Татјана од Скопје (недвижен имот со ИЛ 103005
за КО Ѓорче Петров 4-Влае)
49. Известување од извршител Снежана Андреевска под И.бр.259/18 за Налог за
извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) за КО
Ѓорче Петров 6
50. Известување и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност доставени од
извршител Снежана Андреевска од Скопје, И. бр. 453/18
д) Други предлози
51. Кадровски прашања
52. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
53. Информација за прогресот на постапката во врска со предметот кој се однесува на
Рибникот ПЕКОМ (од Пехчево)
54. Информација со анализа и предлог мерки за подобрување на рангот на индикаторот
Регистрирање на имот во делот на Индексот на квалитет на администрацијата која управува
со земјиштето
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55. Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на
концесионерите утврдени во договорот за давање концесија на риби за организирање на
рекреативен и стопански риболов за период јули -декември 2018 година
56. Информација во врска со постапување по забелешките дадени од страна независниот
ревизор односно за преземените мерки и активности за отстранување на констатираните
недостатоци
57. Информација за распределба на средства од Програма за распределба на средства од
игри на среќа и забавни игри за 2019 година за финансирање на националните спортски
федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во
Република Северна Македонија
58. Годишен извештај за работата на Советот за стручно образование и обука за 2018 година
59. Извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, во 2018
година
60. Извештај со предлог мерки/барања до надлежните институции, за состојбите со говор
на омраза и нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка
61. Извештај за реализација на Буџетските средства за 2018 година наменети за реализација
на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички
превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата за период
2017-2019
62. Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката
инфраструктура за 2018 година
63. Информација за Ажурирање на Акцискиот план за Проект: Енергетска ефикаснострехабилитација на работилниците за одржување на железнички возила, за период од 1.131.12.2018 година
64. Информација за ослободување од обврската за плаќање на учество (партиципација) при
користење на здравствените услуги од страна на повредените патници во сообраќајната
несреќа која се случи на 13.2.2019 година на патот Скопје-Тетово
65. Информација за мерки и активности за спроведување на децентрализација на дел од
националните установи во областа на културата
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66. Информација за примена на Законот за правда за децата во постапувањето на
овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи во периодот од јули
до декември 2018 година
67. Информација за имплементацијата на Националниот план за управување со квалитет во
јавниот сектор за периодот 2018-2020 година

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
68. Информација за потпишување на Протокол кон Спогодбата за меѓународен повремен
превоз на патници со автобус (Спогодба Интербус) во однос на меѓународниот редовен и
посебен редовен превоз на патници со автобус
69. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство на лековити
растенија, трговија, промет и услуги „МИКЕСИ“ ДОО увоз-извоз - Зелениково за вршење на
дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
70. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги
КИНГ ФИЛД ДОО Охрид за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели,
со Предлог-одлука
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 127-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 26 март.2019 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


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

Владата ја разгледа Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
период 1.1.-30.6.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република

11

Македонија за 2019 година (9.4.2019 година), која е доставена до Собранието на Република
Северна Македонија и притоа заклучи:
1. Законодавната агенда согласно доставениот допис од Министерството за култура, да се
измени и тоа:
-

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и
сродните права, кој треба да се достави во владина постапка до 15.6.2019 година, да
се измени рокот, односно истиот да се достави до 31.12.2019 година и

-

Предлог-законот за заштита на културното наследство, кој треба да се достави во
владина постапка до 15.6.2019 година, да се измени рокот, односно истиот да се
достави до 31.12.2019 година.

2. Согласно овој заклучок соодветно да се измени и Програмата за работа на Владата на
Република Македонија за 2019 година.
3. Пречистениот текст на Законодавната агенда на Владата на Република Северна
Македонија, за период 1.1.-30.6.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на
Владата на Република Македонија за 2019 година, да се достави до Собранието на Република
Северна Македонија врз основа на член 185 став (1), член 60 став (1) алинеја 6 и член 64
ставови (4) и (5) од Деловникот на Собранието на Република Македонија, а во врска со член
4 став (1) точки 11 и 13, член (11) став 2, член 20 став (10) и членови 24 и 103-а од Деловникот
за работа на Владата на Република Македонија.“
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата со предлог за донесување на одлука за давање согласност
за Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈП за стопанисување со државните шуми
„Македонски шуми” п.о. Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот
текст на Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на
Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” п.о. Скопје, во
предложениот текст.
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Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата за одобрување на Адендумот бр.1 за продолжување на
времето за завршување на работите на Договорот за градба со Изведувачот на работите на
проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII - фаза 1 делница Куманово - Бељаковце“, со текст на Адендум бр.1 и ја усвои со следниве заклучоци:
1.
Даде согласност на текстот на предложениот Адендум бр.1 на Договорот за градба со
Изведувачот на работите H.F. Wiebe GmbH Ko.KG.
2.
Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на
Република Северна Македонија - Скопје да го потпише Адендумот бр.1 на Договорот за градба
со Изведувачот на работите H.F. Wiebe GmbH Ko.KG.
Точка 3
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување
на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот ГП 3.9 Реонски центар Аеродром во
Скопје, во предложениот текст.
Точка 4
Владата ги разгледа Иницијативата за потребата од донесување одлука за преименување на
Национална арена Филип II Македонски и Информацијата за средба со семејството Проески
поврзана со иницијативата Националната арена Филип II Македонски во Скопје да го добие
името - Тодор Проески, со Предлог-одлука и притоа заклучи:
1. Ја прифати Иницијативата за потребата од донесување одлука за преименување на
Национална арена Филип II Македонски.
2. Ја усвои Информацијата за средба со семејството Проески поврзана со иницијативата
Националната арена Филип II Македонски во Скопје, да го добие името - Тодор Проески.
3. Ја донесе Одлуката за преименување на Националната арена Филип II Mакедонски, со
заклучок истата редакциски да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 5
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на
Акционерското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна
сопственост, во предложениот текст.
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Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за понатамошно постапување по однос на промотивните
материјали на Агенција за промоција и поддршка на туризмот, со дополнувањето и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Агенција за промоција и поддршка на туризмот од постојните програми во
својот буџет за 2019 година да пренамени финансиски средства потребни за печатење на
промотивни материјали за тековната 2019 година.
2. Се задолжува Министерството за финансии при следното буџетирање да предвиди
финансиски средства што Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот претходно со
пренамена ќе ги искористи за печатење на промотивни материјали за 2019 година.
Точка 7
Владата го разгледа и усвои новиот текст на Годишниот извештај за работата на Геолошкиот
завод на Република Северна Македонија за 2018 година.
Точка 8
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за реализација на Проектот за изградба на
14 пливачки базени во Република Северна Македонија и го усвои со следниве заклучоци:
1. Даде одобрение на Агенцијата за млади и спорт за започнување на постапка за склучување
договор за повеќегодишна јавна набавка за изградба на 14 пливачки базени во Република
Северна Македонија, со следниов начин и динамика на плаќање:
-

30.000.000,00 денари во 2019 година
55.000.000,00 денари во 2020 година
55.000.000,00 денари во 2021 година и
60.000.000,00 денари во 2022 година

2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт средствата потребни за реализација на јавната
набавка да ги предвиди во буџетскиот циркулар за наредните години, а Министерството за
финансии да ги има предвид.
3. Се препорачува на општинитe: Штип, Чаир, Струмица, Велес, Неготино, Прилеп, Битола,
Гостивар, Карпош, Аеродром, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Тетово и Кичево, да изберат и до
Агенцијата за млади и спорт и Агенцијата за катастар на недвижности да предложат локација,
за која треба дa побараат и обезбедат одобрение за градба, од надлежен орган најдоцна до 30
април 2019 година.
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4. Се препорачува на Агенцијата за катастар и недвижности, веднаш по добивањето на
податоците (локациите) од општините, до Агенцијата за млади и спорт да достави податоци за
сопственоста на земјиштето на кое ќе се градат пливачките базени.
5. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да подготви и најдоцна до 15 септември 2019
година до Владата да достави информација за прогресот за реализација на Проектот изградба
на 14 пливачки базени.
Истовремено, Владата ја задолжи Агенцијата за млади и спорт да подготви и за наредната
седница на Владата да достави информација со преглед на податоци во врска со подготвеноста
на секоја од општините, за реализација на Проектот за изградба на 14 пливачки базени во
Република Северна Македонија, која претходно ќе се разгледа на основните комисии на
Владата.
Точка 9
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за
изменување на Статутот на Агенцијата за филм на Република Македонија, во предложениот
текст.
Точка 10
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за одзивот на корисниците на пензија за
користење на услугата за бањско климатската рекреација за 2019 година и притоа заклучи
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија предлогот за
зголемување на просекот на пензионерите кои ја користат услугата за бањско климатска
рекреација да го актуелизира при подготовка на буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година.
Точка 11
Владата го одложи за некоја од наредните седници разгледувањето на Информацијата за
потребата од дислокација на средното угостителско училиште ,,Ванчо Питошески“ на просторот
на некогашната касарна ,,Генерал Михајло Апостолски“ во Охрид, поради потребата да се
изврши дополнително усогласување помеѓу Министерството за образование и наука,
Министерството за транспорт и врски, Секретаријатот за законодавство и генералниот секретар
на Владата на Република Северна Македонија.
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Точка 12
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на работите на премерот во
функција на запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, во
предложениот текст.
Точка 13
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, во предложениот текст.
Точка 14
Владата го донесе најновиот 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 15
Владата ја разгледа Информацијата за спроведувањето на активностите за поддршка на
приватниот сектор од страна на центрите за развој на планските региони - регионални бизнис
центри, ја усвои и го задолжи Министерството за локална самоуправа најдоцна до септември
2019 година да ја информира Владата за резултатите од спроведувањето на Проектот за
проширувањето на функциите на центрите за развој на планските региони за поддршка на
приватниот сектор преку воспоставување на регионалните бизнис центри.
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата за потпишување на акциски план за соработка во областа
на земјоделството помеѓу Народна Република Кина и Република Северна Македонија за
периодот 2020-2022, со Акциски план и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати Акцискиот план 2020-2022 за соработка помеѓу Министерството за земјоделство
и рурални работи на Народна Република Кина и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Северна Македонија.
2. Се овластува Виктор Димовски, државен секретар во Министерството за надворешни работи
да го потпише Акцискиот план 2020-2022 за соработка помеѓу Министерството за земјоделство
и рурални работи на Народна Република Кина и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Северна Македонија.
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Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за состојбата со стопанската единица Друштво за
производство, промет и услуги „Економија - Идризово“ ДООЕЛ Скопје и потребата за преземање
на долг од страна на Управа за извршување на санкциите, ја усвои и заклучи:
- се овластува и задолжува Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, во
име и за сметка на Владата на Република Северна Македонија да ги потпише спогодбите, да ги
преземе и подмири обврските на Друштвото за производство, промет и услуги „Економија Идризово“ ДООЕЛ - Скопје, согласно проценката од Бирото за судски вештачења, заради
обештетување на доверителите кои произлегуваат од Правосилната судска одлука од
Основниот суд Скопје 2, бр.162/16 од 3.5.2017 година и Декларациите за плати за вработените
во „Економија - Идризово“ ДООЕЛ, Скопје, издадена од Управата за јавни приходи за: 2015
година (07/2015, 11/2015 и 12/2015), 2016 година (01/2016, 04/2016, 07/2016, 09/2016,
10/2016, 11/2016 и 12/2016) и 2017 година (од 01/2017 до 12/2017).
Точка 18
Владата на предлог на д-р Рената Дескоска, министер за правда го одложи од разгледување
Предлог-законот за Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна
Македонија, 2020 година.
Точка 19
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за учество на македонската делегација на
8-от Самит на шефови на влади на процесот за соработка на Народна Република Кина со
земјите од Централна и Источна Европа го усвои и го задолжи Министерството за надворешни
работи во соработка со Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските
ресори, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството
за финансии, Министерството за здравство, Министерството за земјоделство шумарство и
водостопанство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството
за образование и наука, Министерството за култура и Министерството за локална самоуправа,
во рок од два дена, да ги усогласат ставовите во однос на документот „Водич од Дубровник“ кој
треба да се усвои на 8-от Самит на шефови на влади на процесот за соработка на Народна
Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за организирање на летниот камп „Ја сакам мојата
татковина“ - 2019 и ја усвои со следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Министерството за надворешни работи да го реализира Летниот камп „Ја сакам
мојата татковина“ - 2019, од 15-22 јули 2019 година во Охрид и воедно, за истото да ја
информира Владата најдоцна до 30 септември 2019 година.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да изврши избор на соодветен хотел во
Охрид или околината на база на полн пансион за сите учесници на Летниот камп, најдоцна до
крајот на мај 2019 година.
3. Се задолжува Министерството за надворешни работи најдоцна до 15 април 2019 година преку
дипломатско-конзуларните претставништва да ги извести Друштвата и заедниците на
Македонците во Република Албанија, Република Грција, Република Бугарија, Република Србија,
Република Косово, Република Словенија, Република Австрија, Италијанската Република, С.Р.
Германија, Кралството Шведска, Француската Република и Велика Британија, за предвидениот
број на учесници на летниот камп, како и за начинот на избор на истите согласно досегашната
пракса.
4. Се задолжува Министерството за надворешни работи во соработка со Општина Охрид,
најдоцна до 10 јуни 2019 година да обезбеди наставно-научен кадар од основните училишта на
подрачјето на Општината.
Точка 21
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за можноста за изменување на Законот за
парничната постапка и го усвои со следниот заклучок:
- Се задолжува Министерството за правда до септември 2019 година да формира работна група
која ќе изготви предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за парничната
постапка и до 31 март 2020 година да го достави до Владата.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови
права против Република Северна Македонија: Кузмановиќ против Република Северна
Македонија (А.бр.72408/14), 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.
Точка 23
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за работењето на Работната група за
следење на постапувањата по барањата, претставките и предлозите на органите на државната
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управа преку проверка и прибирање на факти и докази, за период од 15.5.2018 (од
формирањето) до 27.3.2019 година и го усвои со следниве заклучоци:
1.
Се препорачува на државните органи, првенствено на Министерството за внатрешни
работи:
• да ги почитуваат законските рокови при постапувањето по поднесените претставки и барања
на граѓаните - жртви на политичко мотивираните и полициско монтираните случаи и притоа да
го имаат предвид квалитетот, процесната форма и сила на податоците и информациите кои се
доставуваат во одговорите на претставките, како и целите кои треба да се остварат, согласно
процесните закони;
• да ја преиспитаат потребата од класифицирање на информациите и да ги отстранат сите
пречки настанати со незаконско класифицирање со највисок степен на тајност или надвор од
роковите за траење на класификација на податоците и информациите од важност за квалитетно
постапување по претставките и барањата и
• повредите на човековите права по постапувањето на овластени службени лица, со
злоупотреба на службените овластувања и положба, кои ќе бидат констатирани при
постапувањето по претставките и предлозите, итно да бидат процесуирани во форма на
кривична пријава против сторителите, согласно законот, видот и карактерот на повредите на
законот и подзаконските прописи.
2.
Се продолжува периодот за кој е формирана Работната група, за уште една година,
сметано од 15 мај 2019 година во иднина.
Точка 24
Владата на предлог на министерот за култура го одложи за наредната седница разгледувањето
на Предлог-законот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот
Регион.
Точка 25
Владата ja разгледа Информацијата со барање за доделување на повеќегодишен договор за
јавна набавка со Акциски план за реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ
Општа болница Кичево - Втора фаза“ и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Даде одобрение на Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување
на повеќегодишен договор за јавна набавка за реконструкција, пренамена и адаптација и
доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево - Втора фаза, во вкупна вредност од 298.000.000,00
денари без ДДВ, со следниов начин и динамика на плаќање и тоа:
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- 115.000.000,00 денари во 2019 година
- 93.000.000,00 денари во 2020 и
- 90.000.000,00 денари во 2021 година.
2. Се задолжува Министерството за здравство средствата потребни за реализација на јавната
набавка да ги предвиди во буџетскиот циркулар за наредните години, а Министерството за
финансии да ги има во предвид.
3. Се задолжува Министерството за здравство за текот и прогресот на активностите во врска со
ова прашање да ја информира Владата на секои шест месеци, се до конечна реализација на
набавката.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата за имплементација на Работниот план за преглед на
занимања 2018-2021 година и ја усвои со заклучок:
- се задолжуваат Државниот завод за статистика и Државниот инспекторат за труд, а се укажува
на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, ЈУ Центар за образование на
возрасните и Центарот за стручно образование и обука, да ги доставуваат податоците наведени
во точката 3 од оваа информација до Министерството за труд и социјална политика до крајот на
февруари 2020 година и 2021 година за календарските 2019 година и 2020 година, согласно
Заклучокот од 63-та седница на Владата, одржана на 10 април 2018 година.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата за учество на делегација на Република Северна
Македонија на 108-та сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2019
година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена да номинира
двајца претставници од Министерството, кои ќе учествуваат на Меѓународната конференција
на трудот во Женева во јуни 2019 година, а министерот за труд и социјална политика да ја
предводи Делегацијата на Конференцијата.
2. Се укажува на Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на
Македонија, во рок од 10 дена, да номинираат по еден претставник, кој ќе учествува на
Меѓународната конференција во Женева во јуни 2019 година, а номинациите да ги достават до
Министерството за труд и социјална политика, кое ќе ги подготви и испрати акредитациите за
сите членови на Делегацијата, до Канцеларијата на МОТ во Женева.
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Точка 28
Владата ја донесе Одлуката за забрана на продажба на одделни нафтени деривати, во
предложениот текст.
Точка 29
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување средства за финансирање на
проекти за развој на планските региони во 2019 година, во предложениот текст.
Точка 30
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-лиценцата за приредување на игри на сре С ќа
во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „Тхе-Слотс“ ДОО Скопје за
деловната просторија на ул.„Илинденска“ бр.17 во Гевгелија, со заклучок да се разгледа по
завршувањето на изборниот процес.
Точка 31
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-лиценцата за приредување на игри на среќа во
обложувалница на Друштвото за приредување на игри на среќа „МАКС БЕТ“ ДОО Скопје за
деловната просторија на бул.„Јане Сандански“ бр.79А/001 кат, ПР-број 010 Аеродром, Скопје,
со заклучок да се разгледа по завршувањето на изборниот процес.
Точка 32
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за давање одобрение на Проектот за
отварање кампус на Великотрновски универзитет „Св.Кирил и Методиј“ од Велико Трново,
Република Бугарија во Свети Николе поради потребата Министерството за образование и наука
да го достави мислењето на Одборот за акредитација и банкарска гаранција согласно
укажувањето на Секретаријатот за законодавство.
Пред да се разгледа Предлог-одлуката на седница на Влада истата да биде разгледана на
седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 33
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни
ствари на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје, во предложениот
текст.
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Точка 34
Владата го разгледа Статутот на Универзитетот во Тетово (I Фаза) и притоа го утврди следново
мислење:
1.
Во Статутот на Универзитетот во Тетово во член 131 во точката 2 зборовите „за избор на
наставници во единиците на Универзитетот и“ да изостанат, од причини што е во спротивност
со член 114 став 3 точка 7 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/2018) каде е регулирано дека деканот на факултетот распишува конкурс за
избор на лица во наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања.
2.
Во Статутот во член 158 во став 1 во точката 8 зборот „предлог-“ да изостане од причини
што е во спротивност со член 114 став 3 точка 7 од Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.82/2018) каде е регулирано дека деканот на факултетот
распишува конкурс за избор на лица во наставно-научни, наставно-стручни, научни и
соработнички звања.
3.
Во Статутот во член 158 во став 1 точките 9 и 10 да се усогласат со член 110 став 1 точка
8 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018)
каде е регулирано дека наставно-научниот совет нa факултетот врши избор во наставно-научни
звања: доцент, вонреден професор и редовен професор, во наставно-стручни звања: лектор и
виш лектор, во научни звања, во соработнички звања и демонстратори.
4.
Во Статутот, членот 163 да се дополни со нова точка, која гласи: „распишува конкурс за
избор на лица во наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања“, што е во
согласност со член 114 став 3 точка 7 од Законот за високото образовааие („Службен весник на
Република Македонија“ бр.82/2018) каде е регулирано дека деканот на факултетот распишува
конкурс за избор на лица во наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања.
5.
Во Статутот во член 255 во членот 1 зборовите „се распишува“ да се заменат со зборовите
„деканот на факултетот распишува“, што е во согласност со член 114 став 3 точка 7 од Законот
за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018) каде е
регулирано дека деканот на факултетот распишува конкурс за избор на лица во наставнонаучни, наставно-стручни, научни и соработнички звања.
6.
Членовите 387, 388 и 389 од Статутот да се усогласат со одредбите од Законот за
класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2004,
113/2007, 145/2010, 80/2012, 41/2014, 21/2018 и 83/2018), односно истите да гласат:
„За класифицирани информации на Универзитетот се сметаат документи и податоци кои се
заштитени од неовластен пристап или употреба“.
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„Ректорот или лице овластено од него може да им ги соопшти документите и податоците што се
сметаат за класифицирани информации на лица кои поседуваат безбедносен сертификат, како
документ со кој се потврдува дека правното или физичкото лице има право на пристап и
користење на класифицирана информација во Република Северна Македонија“.
„Универзитетот е должен да создаде услови неопходни за заштита на класифицирани
информации и да преземе мерки за елиминирање на негативните последици, ако дојде до
откривање на класифицираните информации“.
7. Членовите од 398, заклучно co 401 да изостанат од причини што истите не претставуваат
преодни, односно завршни одредби.
Точка 35
Владата ја разгледа Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелна дејност за
период од 2019 до 2023 година и притоа го утврди следново мислење:
Во точката 10 „Аудио и аудиовизуелни услуги и нови технологии“ од Регулаторната стратегија
за развој на аудио и аудиовизуелната област за периодот од 2019 до 2023 година, наведено е
дека во тек е изработка на стратегија за воведување на широкопојасен пристап од петта
генерација, кој се уште не е точно дефиниран. Владата на Република Северна Македонија на 1
април 2019 година, го усвои Националниот оперативен бродбенд план (НОБП), кој јасно ги
прецизира националните бродбенд таргети, имајќи ги предвид бродбенд таргетите на ЕУ,
извршеното мапирање, како и идните најавени инвестиции на операторите во следните три
години. Врз основа на тоа, целите кои треба да се исполнат во процесот на имплементација на
НОБП се следните:
- до крајот на 2023 година, најмалку еден град да биде покриен со 5G сигнал,
- до крајот на 2025 година, главните коридори согласно Договорот за основање на транспортна
заедница на основната и сеопфатна патна мрежа во државата да бидат покриени со непрекинат
5G сигнал,
- до крајот на 2027 година, сите градови во државата да бидат покриени со непрекинат 5G
сигнал,
- до крајот на 2029 година, секој да има можност за пристап до интернет преку 5G со минимална
брзина на пристап до интернет од најмалку 100 Mbps,
- до крајот на 2029 година, сите јавни институции (училишта, универзитети, истражувачки
центри и други образовни установи здравствени установи, министерства, судови, локални
самоуправи и други државни органи и тела), да имаат симетричен пристап до интернет со
брзина од најмалку 1Gbps,
- до крајот на 2029 година најмалку 50% од вкупниот број на претплатнички договори на
домаќинствата во цела држава, да бидат за пристап до интернет од најмалку 100 Mbps,
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- до крајот на 2029 година, сите домаќинства по прифатлива цена да имаат можност за пристап
до мрежа која овозможува брзина за download од најмалку 100 Mbps со можност за надградба
на гигабитна брзина.
Исполнувањето на целите од планот, особено за пристапот до мрежите со брзина од најмалку
100 Mbps на сите домаќинства, ќе влијае на медиумскиот пазар во државата и Регулаторната
стратегија треба да ги има предвид во целиот текст на документот.
Во однос на 5G технологијата, која е анализирана во Регулаторната стратегија за развој на аудио
и аудиовизуелната област за периодот од 2019 до 2023 година, се напоменува дека тој дел
треба да биде усогласен со Планот за воведување и развој на 5G содржан во Националниот
оперативен бродбенд план (НОБП).
Согласно ова и поради неусогласеноста на предложената стратегија со веќе усвоениот
Национален оперативен бродбенд план, Владата на Република Северна Македонија смета дека
во оваа содржина истата не може да се усвои и упатува на ревизија на предложената
Регулаторна стратегија согласно дадените забелешки.
Точка 36
Владата го разгледа Извештајот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз
основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите и притоа го утврди следново
мислење:
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го доставува истражувањето за "Родот
на ТВ во 2018-Зад екранот и на него" во насока на исполнување на обврските на органите на
државната управа од Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Владата на Република Северна Македонија нема забелешки во однос на Извештајот од
истражувањето, ниту во однос на анализата за структурата на вработените во медиумите за
2017 година, бидејќи двата документа ја прикажуваат состојбата во медиумите по однос на
родовото прашање.
Точка 37
Владата го разгледа Годишниот извештај за работа на Државната комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2018 година и
притоа го утврди следново мислење:
Годишниот извештај претставува исполнување на законската обврска од членот 6 став (1) од
Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на
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инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.130/14, 53/16 и 11/18).
Имено, согласно горенаведениот законски основ, Државната комисија за своето работење
поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија до крајот на
март во тековната година за претходната година, за усвојување. Предметниот извештај во
целост ги содржи и елементите од член 6 став (3) на Законот. Имено, Годишниот извештај за
работа на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка за 2018 година содржи податоци за: број на примени
предмети; број на решени предмети (отфрлени, одбиени и прифатени жалби); број на нерешени
предмети; број на предмети за кои е покренат управен спор (одбиени и прифатени предмети) и
статистичка анализа на постапките на правна заштита.
Оттука, Владата на Република Северна Македонија дава позитивно мислење по Годишниот
извештај за работа на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2018 година.
Точка 38
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 15 став 2 и став 3 од
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година, поднесено од
градоначалникот на Општина Сарај и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија, Собранието на
Република Северна Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите.
Согласно член 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.91/08, 119/10 и 23/13), барање за автентично толкување на закон
може да поднесе секој пратеник, Владата на Република Северна Македонија, Уставниот суд на
Република Северна Македонија, Врховниот суд на Република Северна Македонија, Јавниот
обвинител на Република Северна Македонија, Народниот правобранител, градоначалниците на
општините и на Градот Скопје и советите на општините и на Градот Скопје, доколку потребата
од автентично толкување настанала во врска со примената на законите во нивното работење.
Согласно член 176 од Деловникот, барањето за давање на автентично толкување на закон се
поднесува до претседателот на Собранието, кое доколку Законодавно-правната комисија оцени
дека е оправдано и изготви предлог на автентично толкување, расправа и одлучува по
предлогот на иста седница.
Според истиот член од Деловникот, автентичното толкување се објавува во Службен весник на
Република Северна Македонија.
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Имајќи предвид дека одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република
Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/2018) се
однесуваат на извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, а
буџетот на општините се извршува согласно одредбите од Одлуката за извршување на буџетот
на општината донесена од страна на Советот на општината, Владата на Република Северна
Македонија укажува дека одредбите од предметниот закон за кој се бара автентично толкување
не се применуваат во работењето на општините.
Согласно горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Собранието на Република Северна Македонија да не даде автентично толкување на член 15 став
2 и став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.238/2018).
Точка 39
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за давање на автентично толкување на член
372 во врска со член 373 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,
поднесено од пратеникот Никола Мицевски, за наредната седница на Владата, откако
претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за политички систем, поради потребата
Министерството за внатрешни работи да достави мислење по материјалот.
Точка 40
Владата го разгледа Барањето за давање автентично толкување на член 418-д од Кривичниот
законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04,
81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13,
14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 226/15, 97/17 и 248/18), поднесено од
пратеникот Никола Мицевски и притоа го утврди следново мислење:
Во членот 175 од Деловникот на Собранието е пропишано дека барање за давање на автентично
толкување на закон може да поднесе секој пратеник, Владата, Уставниот суд, Врховниот суд,
Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, народниот правобранител,
градоначалниците на општините и на градот Скопје и советите на општините и на градот Скопје,
доколку потребата од автентично толкување настанала во врска со примена на законите во
нивното работење“.
Во член 176 од наведениот деловник е утврдено дека барањето за давање на автентично
толкување на закон се поднесува до претседателот на Собранието и содржи назив на законот,
одредбите на кои се бара толкување и причините за тоа. Барањето за давање на автентично
толкување на закон, претседателот на Собранието го упатува до Законодавно-правната
комисија и до Владата. По барањето за давање на автентично толкување на закон, Законодавноправната комисија може да бара мислење од матичното работно тело на Собранието.
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Законодавно-правната комисија, откако ќе прибави мислења од Владата и од матичното
работно тело, оценува дали барањето за давање на автентично толкување е оправдано. Ако
Законодавно-правната комисија оцени дека барањето за давање на автентично толкување е
оправдано, изготвува предлог на автентично толкување и го доставува до Собранието. По
предлогот за автентично толкување на закон и евентуално по поднесени амандмани,
Собранието расправа и одлучува на иста седница. Предлогот на автентичното толкување се
усвојува со истото мнозинство со кое се донесува законот на кој се дава автентичното
толкување. Автентичното толкување се објавува во "Службен весник на Република Северна
Македонија". Ако Законодавно-правната комисија оцени дека барањето за давање на
автентично толкување не е оправдано, ќе поднесе извештај на Собранието, кое одлучува по
барањето. За одлуката на Собранието се известува подносителот на барањето.
Во член 418-д од Кривичниот законик е пропишано:
„Злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската
унија и на Шенгенскиот договор
Член 418-д
(1) Тој што врбува, поттикнува, организира, засолнува или превезува лица во
држава членка на Европската унија и на Шенгенскиот договор, заради стекнување или
остварување на социјални, економски или други права, спротивно на правото на Европската
Унија, на прописите на државите членки на Европската Унија и Шенгенскиот договор и на
меѓународното право, ќе се казни со затвор најмалку четири години.
(2) Ако сторителот од ставот (1) бил должен и можел да знае дека превезувањето се врши заради
стекнување или остварување на правата од ставот (1), спротивно на правото на Европската
унија, на прописите на државите членки на Европската унија и Шенгенскиот договор и на
меѓународното право, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Ако делото е сторено од користољубие сторителот, ќе се казни за делото од ставот (1) со
затвор најмалку осум години, а за делото од ставот (2) со затвор
најмалку четири години.
(4) Ако делото го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(5) Предметите и превозните средства употребени за извршување на делото се одземаат.“
Ова кривично дело е вградено во Кривичниот законик по стекнувањето на безвизниот режим за
нашите граѓани со државите членки на Европската Унија и злоупотребите на овие погодности
кои започнаа по воспоставувањето на овој режим. Ова кривично дело содржи три облици: еден
основен и два квалифицирани облика. Сметаме дека во ова кривично дело се јасно дефинирани
дејствието на извршување и објектот на заштита. Во однос на примената на оваа одредба и
наводите во барањето за автентично толкување кои се однесуваат на проблемите на судската
практика во врска со ова дело, укажуваме дека прашањето со судската практика го решаваат
повисоките судови, а особено Врховниот суд кој, меѓу другото, е надлежен за воедначување на
судската практика на судовите.
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Согласно горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека членот 418-д
од Кривичниот законик е јасен и не е потребно да се дава автентично толкување за наведената
одредба.
Точка 41
Владата ја разгледа Иницијативата од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.50/2019 за поведување
постапка за оценување на уставноста на Правилникот за формата, содржината и начинот на
доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица („Службен весник
на Република Македонија“ бр.26/2019), Законот за изменување и дополнување на Законот за
Управата за јавни приходи во целост („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019) и
член 17, 17а, 17б, 17в од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018, 7/2019) и притоа го утврди
следново мислње:
Со поднесената Иницијатива, подносителот му предлага на Уставниот суд да поведе постапка
за оценување на уставноста на Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување
на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 26/2019), затоа што истиот „не е во согласност со Законот за Управата за јавни
приходи и член 112 од Законот за банки и Уставот на Република Северна Македонија, поточно е
во противност со член 17, член 18, член 33, член 51 од Уставот на Република Северна Македонија
и член 52 став 4 од Уставот на Република Северна Македонија“; Законот за изменување и
дополнување на Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/2019) од причина како што има наведено во иницијативата: „предвидува
повратно дејство на примена со што се нарушува правната сигурност“ и член 17, член 17а, член
17б, член 17в од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019). Подносителот на
Иницијативата за уставност наведува дека оспорениот закони се во спротивност со член 17, член
18, член 33, член 51 и член 52 став 4 од Уставот на Република Северна Македонија.
1. По однос Иницијативата за оценување на уставноста на Правилникот за формата, содржината
и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица,
Владата на Република Северна Македонија го дава следното мислење:
Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на
средства на сметки на физички лица, e донесен согласно член 17 став 4 од Законот за Управaта
за јавни приходи и со истиот се доуредуваат прашањата сврзани со доставувањето на
податоците за приливите на средствата на сметките на физичките лица, кои се доставуваат од
страна на носителите на платниот промет,што како обврска за носителите на платниот промет
утврдена е во член 17 став 3 од истиот закон.
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Тргнувајќи од ова, неспорна е законската основа за донесување на правилникот, при што
посебно нагласуваме дека со овој правилник не е востановена обврската за доставување на
податоците за приливите на физичките лица, како што е наведено во иницијативата за
поведување постапка за оценување на уставноста на правилникот во целина, туку се уредени
само прашањата сврзани со начинот и образецот преку кој ќе се доставуваат податоците.
Обврската за доставување на податоците и видот на подaтоци се утврдени со Законот за
Управата на јавни приходи.
Од овие причини се смета дека наводот на подносителот во Иницијативата дека предметниот
правилник е во спротивност со Законот за Управата за јавни приходи е неоснован, бидејќи,
напротив, основот за донесување на овој правилник е утврдена во овој закон а исто така
содржината на Правилникот е во согласност со Законот. Со правилникот се само доуредени
прашањата за начинот на доставување на податоците утврдени во Законот за управата на јавни
приходи и образецот преку кој ќе се доставуваат.
Неосновани се наводите на подносителот на Иницијативата и во однос на неусогласеност на
Правилникот и со член 112 од Законот за банките. Ова затоа што во член 112 од Законот за
банките поточно во член 112 став 3 точка 2-а и точка 3 изрично е утврдено дека за лицата со
посебни права и обврски и вработените обврската за чување на банкарската тајна (дефинирана
во член 111 од Законот за банките) за овие лица не се однесува кога податоците за приливите на
средствата на сметки на физичките лица се соопштуваат на:
-Управата за јавни приходи во согласност со закон (во случајов тоа е согласно член 17 од Законот
за Управата за јавни приходи), и
- кога податоците утврдени како банкарска тајна се соопштуваат по писмено барање на
Управата за јавни приходи за водење на постапки кои се во рамките на надлежностите на
Управата за јавни приходи.
Тргнувајќи од наведеното, односно посочената одредба се смета дека наводите на
подносителот на Иницијативата дека Правилникот за формата, содржината и начинот на
доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица е во спротивност
со член 112 од Законот за банките е неоснован, бидејќи напротив посочените одредби упатуваат
на усогласеност на истиот со овој закон, од причина што со истиот допуштено е истите да се
доставуваат до Управата за јавни приходи за целите во рамките на надлежностите на Управата
за јавни приходи.
Од овие причини се смета дека во случајов не е повреден ни член 51 од Уставот на Република
Северна Македонија според кој законите мора да бидат во согласност со Уставот а сите други
прописи со Уставот и закон, бидејќи предметниот правилник врз основа на понапред
наведеното може да се види дека не е во спротивност со Уставот на Република Северна
Македонија ниту со посочените закони понапред наведени.
Неосновани се наводите во поднесената Иницијатива и во однос на неусогласеност на
Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на
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средства на сметки на физички лица и со член член 18 од Уставот на Република Северна
Македонија, со кои се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци и член 33 од
Уставот на Република Северна Македонија во кој е утврдено дека секој е должен да плаќа данок
и други јавни давачки.
Ова од причина што во Законот за управата за јавни приходи во член 17-а изрично е утврдено е
дека Управата за јавни приходи податоците ги собира и обработува во согласност со закон и
Законот за заштита на личните податоци, што значи дека истите ги собира и обработува доколку
тоа е утврдено со закон, при што во однос на личните податоци при обработка на прибраните
податоци ги применува сите мерки и активности утврдени во Законот за заштита на личните
податоци и подзаконските акти донесени согласно овој закон во однос на заштитата на личните
податоци, така што во никој случај не е направена повреда на член 18 од Уставот на Република
Северна Македонија со кои се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци.
Неоснован е наводот во Иницијативата и за неусогласеноста на Правилникот со член 33 од
Уставот на Република Северна Македонија, бидејќи во истиот е утврдена обврска секој да плаќа
данок и други јавни давачки, па тргнувајќи од надлежностите на Управата за јавни приходи и
посебно целите за кои се собираат и обработуваат личните податоците согласно Законот за
Управата за јавни приходи утврдени во член 17-б, а тоа се пред сè заради утврдување на статус
на даночен обврзник, утврдување на остварените приходи на лицата кои подлежат на
оданочување, утврдување, контрола и наплата на даноците и сл. неспорно е дека правилникот
како подзаконски акт донесен согласно Законот за Управата за јавни приходи не е во
спротивност со член 33 од Уставот на Република Северна Македонија.
2. По однос Иницијативата за неусогласеност на Законот за изменување и дополнување на
Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2019)
и член 17, 17-а, 17-б и 17-в од Законот за Управата за јавни приходи, Владата го дава следното
мислење:
Со Законот за Управата за јавни приходи се уредува организацијата, делокругот на работа,
начинот на вршење на работата и раководењето со Управата за јавни приходи, даночните
надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите при
собирањето, евидентирањето, обработката и заштитата на податоци во врска со работите на
Управата за јавни приходи.
Подносителот на Иницијативата ги оспорува членот 3, членот 4 и членот 5 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/2019), според кои, согласно член 3: „Подзаконскиот акт утврден
со овој закон ќе се донесе во рок од осум дена од денот на влегување во сила на овој закон“,
согласно член 4: „(1) Податоците од член 17 став (3) од овој закон кои се однесуваат на 2018
година ќе се достават до Управата за јавни приходи најдоцна до 28 февруари 2019 година; (2)
Податоците од член 17 став (3) од овој закон кои се однесуваат за месеците јануари, февруари и
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март 2019 година, ќе се достават до Управата за јавни приходи најдоцна до 30 април 2019
година“, и согласно член 5: „Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2019
година.“
Имено, подносителот на Иницијативата во истата наведува дека со овие одредби е предвидено
„ретроактивно - повратно важење на законот“, од причина што „Законот е донесен на 14.1.2019
година, а ќе се применува од 1.1.2019 година“. Воедно во Иницијативата се истакнува дека со
оспорениот член 4 се предвидува ретроактивно, повратно да се има увид во личните податоци
на физичките лица и нивните приливи но нивните приливи се поврзани со одливите на други
физички и правни лица и личните податоци за нив па така се предвидува повратно дејство на
законот за сите граѓани и правни лица во Република Северна Македонија што во никој случај не
може да се смета за поповолно решение за граѓаните, затоа што ваквото законско решение е
спротивно на член 17, член 18, члeн 33, член 51 од Уставот на Република Северна Македонија и
член 52 став 4 од Уставот на Република Северна Македонија.
Ваквите наводи на подносителот на иницијативата посебно посочените одредби од Уставот на
Република Северна Македонија, кој смета дека се повредени со донесување на Законот за
изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи се неосновани и тоа
поради следното:
Во член 17 од Уставот на Република Северна Македонија утврдено е дека ,,Се гарантира
слободата и тајноста на писмата и на сите други облици на општење. Само врз основа на одлука
на суд може да се отстапи од начелото на неповредливост на тајноста на писмата, ако тоа е
неопходно за водење на кривична постапка или тоа го бараат интересите на одбраната на
Републиката“.
Тргнувајќи од содржината на посочената одредба ова во релација со посочените одредби од
Законот за Управата за јавни приходи за кој се однесува иницијативата, сметаме дека
подносителот погрешно ги квалификувал податоците што согласно Законот за управата на
јавни приходи носителите на платниот промет ги соопштуваат/доставуваат до Управата за
јавни приходи. Во случајов не станува збор за повреда на тајноста на писмата и другите облици
на општење како општо гарантирано право на граѓаните со Уставот на Република Северна
Македонија, туку за соопштување/доставување на податоци утврдени со закон и за целите во
рамките на остварување на надлежностите на Управата за јавни приходи.
Неосновани се наводите во Иницијативата и за неусогласеност на посочените одредби од
Законот за Управата за јавни приходи и со член 18 од Уставот на Република Северна Македонија,
со кој се гарантира сигурност и тајност на личните податоци и член 33 од Уставот на Република
Северна Македонија во кој е утврдено дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки.
Ова од причина што во Законот за управата за јавни приходи во член 17-а изрично е утврдено
дека Управата за јавни приходи податоците ги собира и обработува во согласност со закон и
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Законот за заштита на личните податоци, што значи дека истите ги собира и обработува доколку
тоа е утврдено со закон, при што во однос на личните податоци при обработка на прибраните
податоци ги применува сите мерки и активности утврдени во Законот за заштита на личните
податоци и подзаконските акти донесени согласно овој закон во однос на заштитата на личните
податоци и обезбедување на сигурност и тајност на податоците.
Неоснован е наводот во Иницијативата и за неусогласеноста на посочените одредби од Законот
за Управата за јавни приходи со член 33 од Уставот на Република Северна Македонија, бидејќи
во истиот е утврдена обврска секој да плаќа данок и други јавни давачки. Тргнувајќи од ова и
посебно надлежностите на Управата за јавни приходи и целите за кои се собираат податоците
согласно Законот за Управата за јавни приходи, утврдени во член 17-б, а тоа се пред сè заради
утврдување на статус на даночен обврзник, утврдување на остварените приходи на лицата кои
подлежат на оданочување, утврдување, контрола и наплата на даноците и сл. неспорно е дека
посочените одредби не се во спротивност со член 33 од Уставот на Република Северна
Македонија, туку напротив, истите се во функција на доследно спроведување на обврската за
утврдување и плаќање на даноци и други јавни давачки во надлежност на Управата за јавни
приходи.
Во прилог на ова се укажува на член 4 од Законот за Управата за јавни приходи, во кој се уредува
на делокругот на работа на Управата за јавни приходи, односно дека Управата ги извршува
управните и други стручни работи кои меѓу другото се однесуваат и на: спроведување на
законите и други прописи за даноците, утврдување на даноците во согласност со закон, наплата
на даноците, водење нa даночна евиденција, следење и анализирање на даночните приходи,
следење и анализирање на примената на прописите за даноците и функционирањето на
даночниот систем,соработка со даночни органи на други држави и проучување на даночни
системи, следење и примена на меѓународните договори од областа на даноците.
Тргнувајќи од ова сметаме дека во случајов не е повреден член 51 од Уставот на Република
Северна Македонија во кој е утврдено дека законите мора да бидат во согласност со Уставот на
Република Северна Македонија, бидејќи од понапред наведеното може да се види дека не
постои неусогласеност на посочените одредби од Законот за Управата за јавни приходи со
наведените во иницијативата одредби од Уставот на Република Северна Македонија.
Исто така се смета дека не постои неусогласеност на посочените решенијата во Законот за
Управата за јавни приходи со кој е утврдено дека податоците од член 17 став (3) од овој закон
кои се однесуваат на 2018 година ќе се достават до Управата за јавни приходи најдоцна до 28
февруари 2019 година а податоците од член 17 став (3) од овој закон кои се однесуваат за
месеците јануари, февруари и март 2019 година, ќе се достават до Управата за јавни приходи
најдоцна до 30 април 2019 година, со член 52 став 4 од Уставот на Република Северна
Македонија. Во член 52 став 4 утврдено е дека законите и другите прописи не можат да имаат
повратно дејство освен по исклучок во случаи кога тоа е поповолно зa граѓаните. Тргнувајќи од
содржината на оваа одредба од Уставот на Република Северна Македонија, се смета дека во
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случајов со посочените решенија од Законот за Управата за јавни приходи нема повратно
дејство на законот, бидејќи обврската за доставување на податоците согласно овој закон
започнува да важи и да се применува по влегување во сила на Законот за изменување и
дополнување на Законот за управата за јавни приходи, а прибраните податоци Управата за јавни
приходи ќе ги користи за остварување на надлежностите по влегување во сила на овој закон.
Oва дотолку повеќе што законодавецот во конкретниов случај смета дека оваа одредба не
предизвикува никакво негативно и неповолно дејство за граѓаните од причина што согласно
член 33 од Уставот на Република Северна Македонија секој е должен да плаќа данок и други
јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со Закон.
Дополнително, посочените одредби во поднесување на иницијативата се основа за изготвување
на претпополнетата годишна даночна пријава од страна на Управата за јавни приходи, која ја
заменува досегашната годишна даночна пријава. Со претпополнетата годишна даночна пријава
граѓаните се ослободуваат од обврската да ја пополнуваат годишната даночна пријава и истата
да ја доставуваат во Управата за јавни приходи, затоа што сите работи поврзани со ова сега ќе
ги прави Управата за јавни приходи, по автоматизам. Оттука, конкретната законска одредба
всушност предизвикува поповолно дејство за граѓаните, а не помалку поволно, како што тврди
предлагачот на оваа иницијатива и е во функција на спроведување на член 33 од Уставот на
Република Северна Македонија со кој е утврдена обврска секој да плаќа данок или други јавни
давачки.
Повратно дејство на одделни одредби кои се однесуваат на даночните обврски не е предвидено
со оваа одредба. Имено, оваа одредба не може да биде предмет на ваков вид на Иницијатива
од причина што во Законот за Управата за јавни приходи кој е предмет на оваа иницијатива за
уставност јасно е наведено дека: Управата ги извршува управните и други стручни работи кои
меѓу другото се однесуваат и на утврдување на даноците во согласност со закон, наплата на
даноците, водење нa даночна евиденција, следење и анализирање на даночните приходи,
следење и анализирање на примената на прописите за даноците и функционирањето на
даночниот систем, соработка со даночни органи на други држави и проучување на даночни
системи, следење и примена на меѓународните договори од областа на даноците. Понатаму, со
одредбата која гласи: „Управата за јавни приходи собира, обработува, анализира, проценува,
оценува, користи, чува и брише лични податоци и податоци под услови и на начин утврдени со
овој закон и прописите за заштита на лични податоци, и води евиденции за личните и податоци
за чие собирање е овластена со закон, исклучиво за даночни цели“, јасно се гледа интенцијата
на законодавецот за потенцирање на приоритетната дејност на Управата за јавни приходи и
нејзината основна дејност, а тоа е прибирање на даноците.
Понатаму, подносителот на Иницијативата истакнува дека со ова решение во Законот се
повредува членот 17 и членот 18 од Уставот на Република Северна Македонија со кој се
гарантираат сигурноста и тајноста на писмата и на сите други облици на општење и сигурноста,
но и тајноста на личните податоци за што сметаме дека истите не се нарушени од проста
причина што банките во Република Северна Македонија и Управата за јавни приходи го

33

гарантираат сето погоре наведено, па така и според член 15 од Законот за Управата за јавни
приходи, Управата е должна, под условите пропишани со овој или со друг закон, да ги презема
сите мерки и активности што ги смета за неопходни заради обезбедување на правилна примена
на законите и другите прописи за даноците.
Врз основа на горенаведеното, се смета дека членот 3, членот 4 и членот 5 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи (“Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 7/2019), е во согласност со Уставот на Република Северна
Македонија и во случајов не настапува повратно дејство на законот, ниту пак се доведува во
прашање правната сигурност на граѓаните, дополнително со фактот што тие имаат обврска да
ги пријават во целост своите приходи за оданочување. Во тој контекст органот за јавни приходи
има право да ги преземе сите неопходни мерки, за наплата на даночната обврска која со Устав
е предвидена. Дополнително, со споменатите одредби не се предвидува помалку поволно
дејство за граѓаните, туку, напротив, поповолно, затоа што истите се донесени со цел Управата
за јавни приходи да може да ја изготвува претпополнетата годишна даночна пријава, со која
граѓаните се ослободуваат од обврската да пополнуваат и поднесуваат годишна даночна
пријава, затоа што тоа сега за нив ќе го прави Управата за јавни приходи.
Оттука, Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република
Северна Македонија да донесе решение со кое предметната иницијатива по однос на овие
членови ќе ја отфрли како неоснована.
Подносителот на Иницијативата ги оспорува член 17, член 17-а, член 17-б и член 17-в од Законот
за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 43/2014,
61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019) и истиот смета дека „освен од банките
законодавецот утврдил и обврска и за меѓународните организации, давателите на услуги брз
трансфер на пари, домашни и странски правни лица, странски даночни органи, јавни институции
и државни органи. Во Иницијативата подносителот вели дека сите овие погоре цитирани
одредби се во спротивност со членот 33, членот 17 и членот 18 од Уставот на Република Северна
Македонија. Имено, подносителот вели дека: „не е јасно и на кој начин со спорните законски
решенија Република Северна Македонија сака да се наметне и во законодавството на
странските правни и физички лица и меѓународни организации, со повратно дејство, и како овие
да имаат доверба при било каква комуникација со субјекти во Република Северна Македонија
и во правниот систем на Република Северна Македонија кога со оспорените одредби се
воведува обврска за обработка на личните податоци и упад во комуникациите помеѓу сите
субјекти кој дошле во допир со банките во Република Северна Македонија, во корист на
Управата за јавни приходи“.
Од друга страна кога на Управата и се дадени со закон ингеренции кои се однесуваат на водење
на првостепена даночна постапка, таа и во пракса мора да ја спречува и појавата на нелојална
конкуренција, односно на еден начин да ја гарантира слободата на пазарот и еднаквата правна
положба на сите субјекти, бидејќи јасно е дека таквата обврска е во функција на обезбедување
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поголема фискална дисциплина во однос на плаќањето на даноците како општа обврска на сите
субјекти, која основот го црпи од член 33 од Уставот на Република Северна Македонија.
Се смета дека на овој начин не се нарушува еднаквоста на граѓаните и владеењето на правото
туку напротив, се влијае врз нееднаквоста, се обезбедува нејзино остварување во однос на сите
граѓани подеднакво и се почитува владеењето на правото. Имајќи го предвид наведеното, се
смета дека со оспорената одредба не се повредени темелните вредности на уставниот поредок
на Република Северна Македонија кои се наведени во Иницијативата.
Како што е наведено и погоре во нашиот одговор на поднесената Иницијатива за уставност, каде
подносителот на Иницијативата истакнува дека со ова решение во Законот се повредува членот
17 и членот 18 од Уставот на Република Северна Македонија со кој се гарантираат сигурноста и
тајноста на писмата и на сите други облици на општење и сигурноста, но и тајноста на личните
податоци, сметаме дека истите не се нарушени од проста причина што банките и Управата за
јавни приходи го гарантираат сето погоре наведено, па според член 15 од Законот за Управата
за јавни приходи, Управата е должна, под условите пропишани со овој или со друг закон, да ги
презема сите мерки и активности што ги смета за неопходни заради обезбедување на правилна
примена на законите и другите прописи за даночни цели, а тука јасно е дека спаѓа и заштитата
на личните податоци на граѓаните, додека пак банките во своето работење задолжително ги
применуваат меѓународните принципи на деловно работење.
Врз основа на горенаведеното, се смета дека член 17, член 17-а, член 17-б и член 17-в од Законот
за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015,
27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019) е во согласност со Уставот на Република Северна
Македонија, затоа што банките и Управата за јавни приходи со закон ги гарантираат сигурноста
и тајноста на писмата и на сите други облици на општење и сигурноста, како и тајноста на
личните податоци и Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд
на Република Северна Македонија да донесе решение со кое предметната иницијатива по однос
на овие членови ќе ја отфрли како неоснована.
Поради понапред наведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за
поведување на постапка за оценување на уставноста на Правилникот за формата, содржината
и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2019), Законот за изменување и
дополнување на Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/2019) и член 17, член 17а, член 17б, член 17в од Законот за Управата за јавни
приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018,
83/2018 и 7/2019) поднесена од страна на адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје.
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Точка 42
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од
Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.49/2019 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1 во делот: „се поведува
само по службена должност“ од Законот за помилување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.20/1993 и 99/2016), член 5 став 1 и став 2 во делот: „кои не започнале со
издржување на казната затвор“ од Законот за амнестија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.11/2018) и член 457 во делот: „Јавниот обвинител на Република Македонија“ и
член 458 став 1 во делот: „поднесено од Јавниот обвинител на Република Македонија“ од
Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010,
100/2012 и 142/2016) и притоа го утврди следново мислење:
Во членот 9 од Уставот на Република Северна Македонија е пропишано дека граѓаните на
Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата,
бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување,
имотната и општествената положба.
Во членот 50 од Уставот на Република Северна Македонија е пропишано дека секој граѓанин
може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред
Уставниот суд на Република Северна Македонија во постапка заснована врз начелата на
приоритет и итност. Се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на
државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.
Во членот 51 од Уставот на Република Северна Македонија е пропишано дека во Република
Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи
со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Во членот 2 став 1 од Законот за помилување е пропишано дека постапката за помилување се
поведува по молба на осуденото лице или по службена должност.
Во членот 6 од Законот за помилување е пропишано дека молбата за помилување може да се
поднесе по правосилноста на пресудата.
Во членот 3 став 1 од Законот за помилување е пропишано дека постапката за помилување за
ослободување од кривично гонење се поведува само по службена должност.
Имено, аболицијата е ослободување на сторител од казнено гонење по пат на амнестија или
помилување. Со давање на аболиција се оневозможува започнување на кривична постапка
против сторител на казнено дело или се оневозможува нејзино продолжување. Аболицијата
може да се даде во секоја фаза од постапката се до правосилност на истата. Станува збор за акт
на милост главно за постигнување на одредени политички цели и секогаш и во сите општества
се дава само по службена должност, а не по молба од барателот.
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Во членот 5 став 1 од Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“ број
11/2018) е пропишано дека постапката за примена на овој закон за осудените лица кои се
наоѓаат на издржување на казната затвор, се поведува по службена должност од страна на
казнено-поправната установа, а во членот 5 став 2 постапката за примена на овој закон за
осудените лица кои не започнале со издржување на казната затвор, ја поведува судот што ја
донел првостепената пресуда по службена должност, по барање на јавен обвинител или по
барање на осуденото лице.
Амнестијата и помилувањето претставуваат акт на политичката милост на највисоките органи
на државната власт, тие се институти од јавноправна природа бидејќи нивното постоење се зема
во предвид од надлежните органи по службена должност без оглед на тоа дали сторителот на
кривичното дело се согласува со нивното дејство или има оправдан правен интерес во кривична
постапка да ја утврдува својата невиност.
Постапката за примена на Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија“
број 11/2018) е пропишана во членот 5 став 1 и 2 од овој закон, при што не се прави разлика на
оние кои започнале и не започнале да издржуваат казна затвор и при тоа оние кои се повиниле
на судската одлука и започнале да издржуваат казна затвор ги става во понеповолна положба правото со закон дозволено барање за амнестија да мораат да го искористат единствено преку
затворската управа, но не и изворно преку нивниот бранител или лично, поради тоа што
амнестијата согласно Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република
Македонија бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15, 1/16, 21/18 и 209/18) се
однесува за осудените лица кои се наоѓаат на издржување на казната затвор и за осудените
лица кои од оправдани причини не започнале со издржување на казната затвор. Постапката за
примена на Законот за амнестија е пропишана на овој начин со цел за брзо и ефекисно
спроведување на истата, со користење на евиденцијата од казнено-поправните установи,
основните судови и основните јавни обвинителства.
Согласно член 5 став 4 од Законот за амнестија против решението за амнестија жалба можат да
поднесат осуденото лице и лицето кое во корист на осуденото лице може да изјави жалба, во
рок од 24 часа од приемот на решението.
Во членот 457 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 150/2010, 100/2012 и 142/2016) е пропишано дека против правосилни судски одлуки
јавниот обвинител на Република Северна Македонија може да поднесе барање за заштита на
законитоста ако е повреден Уставот на Република Северна Македонија, законот или
меѓународен договор, ратификуван согласно со Уставот на Република Северна Македонија, а
во член 458 став 1 од овој закон барањето за заштита на законитоста поднесено од Јавниот
обвинител на Република Северна Македонија во смисла на 457 од овој закон се поднесува до
Врховниот суд на Република Северна Македонија.
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Согласно член 5 од Законот за јавното обвинителство, јавниот обвинител функцијата ја врши
законито, непристрасно и објективно, ги почитува и заштитува слободите и правата на човекот
и граѓанинот и правата на другите правни субјекти и во рамките на своите надлежности, во име
на општеството се грижи за ефикасност на кривичноправниот систем. Во вршењето на
функцијата обезбедува еднаквост на граѓаните пред законот, независно од полот, расата, бојата
на кожа, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување и имотната и
општествената положба.
Имајќи го во предвид наведеното, се смета дека уставната иницијатива за поведување на
постапка за оценување на уставноста во однос на член 3 став 1 во делот: „се поведува само по
службена должност“ од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“
број 20/1993 и 99/2016), член 5 став 1 и став 2 во делот: „кои не започнале со издржување на
казната затвор“ од Законот за амнестија („Службен весник на Репиблика Македонија“ број
11/2018) и член 457 во делот: „Јавниот обвинител на Република Македонија“ и член 458 став 1
во делот: „поднесено од Јавниот обвинител на Република Македонија“ од Законот за кривичната
постапка („Службен весник на Репблика Македонија“ број 150/2010, 100/2012 и 142/2016), не
се во спротивност со член 9, 50 и 51 од Уставот на Република Северна Македонија и спротивни
на член 1 од Европската конвенција за човекови права, поради што Владата на Република
Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја
прифати иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на наведените
закони.
Точка 43
Владата ја разгледа Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на
член 2 став 1 и став 2 од Законот за трансформација во редовен работен однос („Службен весник
на Република Македонија“ бр.20/2015), поднесена од адвокат Снежана Станковиќ од Скопје и
притоа го утврди следново мислење:
Согласно членот 2 став 1 и став 3 од Законот за трансформација во редовен работен однос:
„(1) „Трансформирањето во работен однос на неопределено работно време ќе се искористи
исклучиво за лицата од членот 1 од овој закон, кои извршуваат работи врз основа на договор во
период од најмалку 3 месеци сметано до 30.11.2014 година, а кои исто така имаат важечки
договори и во моментот на трансформирањето на работниот однос.
(2) Лицата кои ги исполнуваат условите од ставот (1) на овој член можат да имаат прекин на
договорите во периодот по 30.11.2014 година, но не подолго од еден месец.“
Поднесувањето на Предлог-законот пред сè има за цел да го реши статусот на лицата кои
континуирано извршувале работа во органите на државната власт, установите од областа на
културата, образованието, здравството, детската и социјалната заштита основани од Република
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Македонија и единиците на локална самоуправа, како и јавните претпријатија, заводите,
фондовите и други правни лица чиј основач е Република Северна Македонија, а чиј работен
ангажман е регулиран со договор за волонтирање, договор на дело и/или авторски договор или
друг договор кои не го подразбираат статусот на вработени на тие лица.
Имајќи предвид дека работодавачите во континуитет за целите на работниот процес ги
ангажирале овие лица во подолг временски период, без притоа да го уредат нивниот работен
однос, се воспостави дека е неспорна потребата овие лица да бидат соодветно вклучени во тој
работен процес и да се преземат мерки со кои ќе се превенира натамошно искористување на
облигационите договори и другите договори кои се основаат на други закони како алтернатива
за регулирање на работен однос, а на штета на лицата кои ги извршуваат задачите од тој работен
процес. Со оглед на таквата состојба, беше предложен и усвоен Законот за трансформација во
редовен работен однос чија примарна цел е да го надмине наведениот проблем и со кој се
овозможи под изречно пропишани услови трансформација на нерегулираниот работен
ангажман на оваа категорија лица да го трансформира во редовен работен однос. Меѓу другото,
целта на Законот е во насока на овозможување овие лица да ги остваруваат правата од работен
однос вклучувајќи и адекватно социјално осигурување, со што едновремено ќе се зајакне и
нивната одговорност при извршувањето на работните обврски и задачи.
Притоа, за целите на Законот од аспект на превенирањето на продолжување и настанување на
нови состојби на нерегулиран работен ангажман се предвидоа одредби (член 6, 7, 8 и член 9) со
кои на сите засегнати институции правото на користење на овие договори им се ограничи под
определени услови и единствено во согласност со намената на секој од претходно користените
договори. Во оваа насока, се подигна и нивото на одговорност, така што при непочитување на
одредбите од Законот, што би подразбирало создавање на нова ситуација во која статусот на
одредени лица би бил манипулативно регулиран, се предвидува соодветно санкционирање.
Трансформирањето во работен однос на неопределено работно време, согласно членот 2 став
1 е предвидено да се искористи за лицата од членот 1 односно лица кои биле ангажирани во
работен однос кој не бил од траен карактер и кои извршуваат работи врз основа на договор во
период од најмалку три месеци сметано до 30.11.2014 година, а кои исто така имаат важечки
договори и во моментот на трансформирањето на работниот однос.
Предвидениот временски услов од три месеци, кои согласно автентичното толкување на
Законот („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/15) треба да се последователни, е
резултат на проценка за оптимален временски период во кој би се утврдила постојаната потреба
за одредено лице во конкретна институција.
Со цел објективно да се пристапи кон опфатот на лицата кои биле ангажирани од институциите,
а кои во континуитет ги извршуваат работите кои произлегуваат од тековните и секојдневни
потреби на работодавачот, како релевантен период за исполнување на еден од условите се
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определи период (пред 30.11.2014 година) во кој засегнатите институции не би имале можност
за манипулативно, фиктивно склучување на договори.
Во оваа насока, условот беше проширен и на последователен период, како и условеност со
постоење на такви договори и во моментот на трансформирањето на работниот однос.
Наведениот услов во целост е исполнет ако е во континуитет.
Од друга страна во ставот 2 од овој член, е направен исклучок од предвидениот континуитет:
„(2) Лицата кои ги исполнуваат условите од ставот (1) на овој член можат да имаат прекин на
договорите во периодот по 30.11.2014 година, но не подолго од еден месец.“
Овој исклучок, е резултат на поднесен Амандман на Законот, кој е вграден во Законот со оглед
дека станува збор за период кој има премин од една во друга календарска односно буџетска
година (декември 2014 година - јануари 2015 година) постои веројатност од административни
причини да настане одреден прекин во определени договори. За таа цел, од вакви причини да
не биде нарушен овој процес, предвидениот исклучок е токму утврден по 30.11.2014 година, а
не и пред тоа.
Определувањето пак на времетраењето на предвидениот прекин (не подолго од еден месец) е
со оглед дека за дел од договорите (привремените вработувања), Министерството за финансии
согласно Законот за буџети е надлежно да издава известувања за обезбедени финансиски
средства за секоја одделна буџетска година, во која постапка согласно тој Закон,
Министерството има рок за постапување од 30 дена.
Притоа, при определувањето на временската рамка од три месеци, се разгледуваа и имаа
предвид околностите на процесот при евентуално определување на подолги и пократки
периоди. При предвидување на подолг период од три месеци (на пример шест месеци) ваквиот
процес ќе добие рестриктивна димензија и отежнати околности, со што повторно поголема
група на засегнати лица би била обесправена. Од друга страна, при определување на пократок
период, (пример 1 или два месеца) ќе се опфатеа и оние лица за кои работодавачот „de facto“
нема трајна потреба, односно ќе се вброеја и лицата пример кои се сезонски работници или
ангажирани заради зголемен обем на работа, што покрај тоа што ќе претставуваа погрешен
индикатор за дадената цел, директно ќе противречеа на одредбата од Законот за работни
односи (членот 46 со кој е предвидена трансформација од определено на неопределено
работно време со изречно изземање од таа трансформација на сезонските работници).
Со оглед на наведеното, а имајќи предвид дека согласно членот 1 од Законот се опфатени сите
видови на ангажирања на лица за потребите на работен однос, овој закон не врши никаква
селекција, туку напротив е во согласност со членот 9 и членот 32 од Уставот. Исто така од
посочениот член 1 од Законот, кој ги опфаќа сите лица под еднакви и исти услови, овозможува
еднаква достапност до секое работно место и во целост во согласност со членовите 9 и 32 од
Уставот на Република Северна Македонија.
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Уште повеќе, а во насока на аргументирање на неселективноста и еднаквоста на граѓаните пред
овој закон укажуваат и одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за
трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република Македонија“ бр.
44/15), согласно кој се опфатени и лицата кои за погоре предвидениот период го остварувале
своето родителско право, односно со кој Закон се овозможува регулирање на
трансформирањето во работен однос на неопределено работно време и на лицата што имале
прекин на договорот со кој биле ангажирани за извршување на работа поради бременост и/или
раѓање, а кои имаат важечки договори во моментот на трансформирање на работниот однос,
под услов по завршување на прекинот повторно да се ангажирани во институцијата со договор
и го исполнуваат условот од став (2) на членот 2. Со цел пак изедначување на условите и
обезбедување на еднаков пристап до работното место за овие лица по исклучок на одредбите
од ставот (1) од овој член, трансформирање во работен однос на неопределено работно време
ќе се применува и за лицата кои имаат прекин на договорот со кој биле ангажирани за
извршување на работа поради бременост и/или раѓање во моментот на трансформирање на
работниот однос, а кои имале договори за ангажирање во институцијата за три последователни
месеци што непосредно претходат на прекинот поради бремености/или раѓање (член 2 став 5).
Согласно сè горенаведено јасна е усогласеноста на овој закон со Уставот и неговата тенденција
за поголема сигурност на граѓаните во правниот систем овозможувајќи им остварување на
правата од работен однос пропорционално со нивните работни задачи.
Притоа, во однос на тврдењето за дерогирање на одредбите на Законот за работните односи
наведено во иницијативата, се укажува дека предметниот Закон за трансформација во редовен
работен однос во најголем дел опфаќа лица кои се ангажирани во јавниот сектор, чиј статус не
би можел да се регулира согласно одредбите од Законот за работните односи со оглед дека за
нив ќе важат одредбите од посебните закони (Закон за вработените во јавниот сектор и Законот
за административни службеници), во кои закони не е предвидена трансформација на работен
однос.
Впрочем овој закон овозможува регулирање на односот на лицата кои со години не можеле да
го остварат своето право од работен однос бидејќи „de facto“ работниот однос не им бил
регулиран како таков и истите не би можеле да подлежат на примена на одредбите од Законот
за работните односи, со оглед дека истиот со членот 46 го уредува трансформирањето на
лицата кои имаат статус на вработени лица на определено време, а во овој случај се уредува
односот на лицата кои фактички работат и извршуваат работни задачи во континуитет односно
подлежат на обврските од определен работен однос, но заради својот „de jure“ статус на
невработени, односно ангажирани не се во можност да ги остваруваат правата од работен
однос. Имајќи го предвид наведеното, овој закон овозможува еднаква положба на сите граѓани
и претставува предуслов за еднаков третман на граѓаните, а согласно горенаведеното и
образложено во однос на бараните услови се оправдува целта на истиот и се исклучува
можноста за било каков евентуален нивни поповолен или нееднаков третман.
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Согласно горенаведеното Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот
суд на Република Северна Македонија да ја отфрли Иницијативата и да не поведе постапка за
оценување на уставноста на членот 2 став 1 и став 2 од Законот за трансформација во редовен
работен однос.
Точка 44
Владата ја разгледа Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на
член 19 ставови 2 и 10 од Законот за аудио и аудио визуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016,
132/2017, 168/2018 и 248/2018), поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје и притоа го
утврди следново мислење:
Со член 19 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18 и 248/18) се определуваат условите за избор на директор и на
заменикот на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои се
професионално ангажирани во Агенцијата со полно работно време.
Со член 4 став (2) од истиот закон е определено дека Агенцијата е самостојно и независно
непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Со член 5 став (2)
е уредено дека Агенцијата во својата работа е независна од друг државен орган или друго
правно лице и треба да биде непристрасна кон нив. Согласно Законот за политички партии, а
конкретно 26 став (1), политичката партија има својство на правно лице. Оттука е јасна потребата
директорот и заменикот на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги да се самостојни и независни од друг државен орган или друго правно лице, во
конкретниот случај да не биле членови во органи и тела на политичкa партија во период од 10
години, засметано наназад од годината во којашто ја поднесуваат кандидатурата, при
извршувањето на својот професионален ангажман во Агенцијата.
Оттука и потребата во член 19 ставови (2) и (10) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги (184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18 и 248/18) да се определат
конкретни критериуми со кои се исполнуваат условите за независност и самостојност при
вршењето на функцијата директор или заменик на директор на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
Имено, не се работи за ограничување на уставно загарантираното право на здружување, во
смисла на членство во политичка партија, туку се работи за ограничување што се однесува на
партиските функционери. Во пракса, тоа значи дека партиски функционер, што подразбира
членство во органи или тела на политичка партија, да не смее да биде професионално
ангажиран во Агенцијата, која има својство на регулаторно тело. Партиските функционери,
односно членовите на органите и телата на политичките партии, имаат директно влијание врз
партиските одлуки. Дополнително, една од законски утврдените надлежности на Агенцијата за
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аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е следење на изборните кампањи за време на
изборните процеси. Оттука, а со цел да не се доведе директорот или заменикот на директорот
на Агенцијата во состојба на судир на интереси, јасна е намерата за професионализација на
регулаторот, а со тоа и доследна имплементација на законот.
Конечно, ова законско ограничување не се однесува на членството во политички партии,
воопшто, како што го интерпретирал подносителот на иницијативата, туку се однесува на
членство во органи и тела на политичкa партија, што е суштински сосема различно.
Врз основа на наведеното, се смета дека Иницијативата за оценување на уставноста на член 19
ставови (2) и (10) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18 и 248/18), поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје
е неоснована.
Поради ова Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на
Република Северна Македонија да не ја прифати предметната иницијатива.
Точка 45
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Иницијативата поднесена од
адвокат Трајче Торов од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија
под У.бр.3/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 449 став 2 од
Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001,
4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009), поради потребата Министерството за правда
да подготви заедничко мислење во соработка со Секретаријатот за законодавство и да се
разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 46
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на идеален
дел од недвижен имот со Имотен лист бр.2164 за КО Сингелиќ-1 на КП бр.4087, дел 1 викано
место/улица Стар Пат СК КУ-ВО и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното
Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 47
Владата ја разгледа Понудата за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.26771 за КОСингелиќ -1 на КП бр.1614 викано место/улица Јужноморавски Бригади 1, доставена од нотар
Лазар Козаровски од Скопје и не ја прифати Понудата имајќи гo предвид негативното Мислење
на Министерството за транспорт и врски.
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Точка 48
Владата ја разгледа Понудата од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за првенствено купување на
идеални делови на Јованчев Нинослав и Димиќ Татјана од Скопје (недвижен имот со ИЛ 103005
за КО Ѓорче Петров 4-Влае) и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење
на Министерството за транспорт и врски.
Точка 49
Владата го разгледа Известувањето од извршител Снежана Андреевска под И.бр.259/18 за
Налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) за КО
Ѓорче Петров 6 и по Известувањето утврди негативно мислење.
Точка 50
Владата ги разгледа Известувањето и Заклучокот за утврдување на вредност на недвижност
доставени од извршител Снежана Андреевска од Скопје, И. бр. 453/18 и по истите ги усвои
негативните мислења на Министерството за транспорт и врски и АД за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.
Точка 51
По оваа точка немаше предлози.
Точка 52
1. Владата заклучи Бирото за јавни набавки да спроведе бесплатни обуки (за институциите кои
извршиле уплата на средства согласно стариот Закон за јавни набавки, а истите не се
реализирани) и да ги ресертифицира лиценците согласно новиот Закон за јавни набавки за
лицата кои имаат важечки лиценци согласно стариот Закон за јавни набавки.
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 1 април 2019
година до 7 април 2019 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи
заклучи да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и Собранието на
Република Северна Македонија.
3. Владата по Известувањето од Министерството за труд и социјална политика за одложување
на рок за постапување по Заклучок донесен на 114-та седница на Владата, одржана на 8.1.2019
година (Точка 62) го донесе следниов заклучок:
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Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, најдоцна до 31 мај 2019
година, до Владата да достави информација за извршената анализа на бројот на осигуреници
на Министерството за внатрешни работи приматели на пензија со која се стекнале во периодот
од 1.1.1994 година до 20.3.2010 година, утврдените потребни финансиски средства за
реализација на барањето, како и начинот на обезбедување на истите, потребата од измена на
конкретни закони кои ја регулираат предметната материја со можност за усогласување на
пензиите од денот на стапување во сила на законот, а не со ретроактивна примена.
Согласно ова, да престане да важи обврската на Министерството за труд и социјална политика
за доставување информација до Владата, евидентиран во системот е-Влада, со рок за
доставување 31.3.2019 година (согласно Заклучок донесен на 114-та седница на Владата,
одржана на 8.1.2019 година).
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот на постапката во врска со предметот кој се
однесува на Рибникот Пеком (од Пехчево), како материјал за информирање.
Точка 54
Владата ja разгледа Информацијата со анализа и предлог-мерки за подобрување на рангот на
индикаторот - Регистрирање на имот во делот на Индексот на квалитет на администрацијата
која управува со земјиштето, со дополнување, како материјал за информирање.
Точка 55
Владата го разгледа Извештајот за извршен инспекциски надзор над спроведување на
обврските на концесионерите утврдени во договорот за давање концесија на риби за
организирање на рекреативен и стопански риболов, за периодот јули -декември 2018 година,
како материјал за информирање.
Истовремено, се укажува на Државниот инспекторат за земјоделство, во соработка со
Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството зa внатрешни работи, да изнајдат начин
да обезбедат пловно превозно средство (чамец) за заштита на Дојранското Езеро се до
завршувањето на изборниот процес и изборот на концесионер.
Точка 56
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со постапување по забелешките
дадени од страна на независниот ревизор односно за преземените мерки и активности за
отстранување на констатираните недостатоци, како материјал за информирање.
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Точка 57
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за распределба на средства од
Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2019 година за
финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт
за унапредување на спортот во Република Северна Македонија, како материјал за
информирање.
Точка 58
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Советот за стручно образование и
обука за 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 59
Владата го разгледа Извештајот за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор во 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 60
Владата го разгледа Извештајот со предлог-мерки/барања до надлежните институции, за
состојбите со говорот на омраза и делата од омраза и нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка
(нов текст), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата ги задолжи надлежните министерства и институции да ги имаат предвид
препораките содржани во информациите подготвени од Хелсиншкиот комитет за човекови
права.
Точка 61
Владата го разгледа Извештајот за реализација на Буџетските средства за 2018 година
наменети за реализација на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен
интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на
услугата за период 2017-2019 година, како материјал за информирање.
Точка 62
Владата го разгледа Извештајот за реализација на Годишната програма за финансирање на
железничката инфраструктура за 2018 година, како материјал за информирање.
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Точка 63
Владата ја разгледа Информацијата за Ажурирање на Акцискиот план за проектот „Енергетска
ефикасност-рехабилитација на работилниците за одржување на железнички возила“, за
периодот од 1.1 до 31.12.2018 година, како материјал за информирање.
Точка 64
Владата ја разгледа Информацијата за ослободување од обврската за плаќање на учество
(партиципација) при користење на здравствените услуги од страна на повредените патници во
сообраќајната несреќа која се случи на 13.2.2019 година на патот Скопје-Тетово, како материјал
за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за здравство, до 10 мај 2019 година, до
Владата да достави предлог-програма за изменување на соодветната програма со која би се
обезбедиле средства за оваа намена.
Точка 65
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за мерки и активности за спроведување на
децентрализација на дел од националните установи во областа на културата, како материјал за
информирање.
Точка 66
Владата ја разгледа Информацијата за примена на Законот за правда за децата во
постапувањето на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи во
периодот од јули до декември 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 67
Владата ја разгледа Информацијата за имплементацијата на Националниот план за управување
со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година, како материјал за информирање.
Точка 68
Владата ја разгледа Информацијата за потпишување на Протокол кон Спогодбата за
меѓународен повремен превоз на патници со автобус (Спогодба Интербус) во однос на
меѓународниот редовен и посебен редовен превоз на патници со автобус, со усогласен текст на
Протокол и ја усвои со следните заклучоци:
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1. Го прифати усогласениот текст на Протоколот кон Спогодбата за меѓународен повремен
превоз на патници со автобус (Спогодба Интербус) во однос на меѓународниот редовен и
посебен редовен превоз на патници со автобус, со тоа што во член 22 од Протоколот, наместо
ПЈР Македонија, да стои Република Северна Македонија.
2. Се определува м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи, во име
на Владата да го потпише Протоколот кон Спогодбата за меѓународен повремен превоз на
патници со автобус (Спогодба Интербус) во однос на меѓународниот редовен и посебен редовен
превоз на патници со автобус.
Точка 69
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство на
лековити растенија, трговија, промет и услуги МИКЕСИ ДОО увоз - извоз - Зелениково за
вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за давање на
одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на
лековити растенија, трговија, промет и услуги МИКЕСИ ДОО увоз - извоз - Зелениково, со
заклучок во текстот на Одлуката да се коригира датумот на донесување на Решението, наместо
8.4.2019, да биде 9.4.2019 година.
Точка 70
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство,
трговија и услуги КИНГ ФИЛД ДОО Охрид за вршење на дејност одгледување на канабис за
медицински цели, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински
цели на Друштво за производство, трговија и услуги КИНГ ФИЛД ДОО Охрид, во предложениот
текст.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 12:00 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Зоран Заев

д-р Драги Рашковски
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