ЗАПИСНИК
од Сто триесет и деветтата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 11 јуни 2019 година

Скопје, јуни 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто триесет и деветтата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 11 јуни 2019 година
Седницата започна во 12:35 часот.
На седницата претседаваa претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран
Заев, како и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори д-р
Кочо Анѓушев и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи и членовите на Владата на Република
Северна Македонија д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, д-р Рената Дескоска,
министер за правда, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Љупчо Николовски,
министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Крешник Бектеши, министер за
економија, Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, Сухејл
Фазлиу, министер за локална самоуправа, Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации,
отчетност и транспарентност, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р
Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р Зоран Шапуриќ,
министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за
домашните претпријатија, Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација
на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна
Македонија и Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, како и генералниот
секретар на Владата на Република Северна Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа и Владимир Лазовски, заменик на
министерот за култура и д-р Петар Атанасов, заменик на министерот за образование и наука,
како и Магдалена Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи и др Владимир Милошев, државен секретар во Министерството за здравство.
На седницата присуствуваа и Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна
Македонија и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија.
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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 спроведување на Рамковниот
договор и политички систем, Хазби Лика, м-р Никола Димитров, министер за надворешни
работи, д-р Венко Филипче, министер за здравство, Мила Царовска, министер за труд и
социјална политика, Асаф Адеми, министер за култура и д-р Арбер Адеми, министер за
образование и наука.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
Пред преминување на Дневен ред
 Информација за одржаниот Петнаесетти состанок и подготовка за Шеснаесеттиот состанок
на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и
Европската Унија


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
Македонија за 2019 година (11.6.2019 година)



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

A) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) гости
1.

Информација за Годишна сметка и Годишен извештај за работата на Јавното претпријатие
за берзанско работење Агро-берза Скопје за 2018 година, со Предлог-одлука

2. Предлог-уредба за стандардите на метаподатоците

3

3. Информација за статусот на реализација на Проектот за воспоставување на електронска
платформа за регистрирање на фирма, регистрација за ДДВ цели и регистрирање на
вработени
4. Информација за настанатата ситуација во поглед на одредени недоследности и
неправилности утврдени во зградата 1 во студентската населба „Стив Наумов“ во Скопје, при
извршен инспекциски надзор од страна на Државниот просветен инспекторат
5. Информација во врска со потребата од престанок на користење на недвижна ствар во
државна сопственост за која во Катастарот на недвижности е запишано право на користење
на правно лице основано од државата и пренесување на трајно користење на Општина
Кавадарци, со Предлог-одлуки
6. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната
здравствена установа Здравствен дом Тетово
7. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружение Доброволно противпожарно друштво Свети Николе
8. Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија во 2018 година
9. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Општа болница Велес)
10. Предлог-одлука за продажба на движна ствар (Мерцедес 124Т) и Предлог-одлука за
продажба на движна ствар (Цимос Цитроен)
11. Предлог-одлука за продажба на движни ствари од Јавната здравствена установа Општа
болница Велес
б) економски систем и тековна економска политика
12. Предлог-уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на
нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви
13. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2019 година
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14. Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за
оргaнизирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони и за
вршење на стопански риболов на риболовни подрачја, со Предлог-одлуки
15. Информација по барање за размена на шума и шумско земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија со шума и шумско земјиште во приватна сопственост на
Слободан Димовски, со Предлог-одлука и Договор
16. Информација за добивање согласност на Владата на Република Северна Македонија за
склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз
кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно
објекти во стопанскиот двор, со предлог-одлуки
17. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
објект со намена А4-времено сместување за КО Сопиште - вонградежен, Општина Сопиште,
со предлог-одлуки
18. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на бензиска
пумпна станица, гасна електроцентрала и објекти за спорт и рекреација КО Сарамзалино,
Општина Лозово, со Предлог-одлука
19. Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за
2019 година, со ревидиран Стратешки маркетинг план
20. Информација за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија за Општина Долнени, со Предлог-одлука
21. Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Дебрца
22. Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Валандово
23. Информација за моменталната состојба на рударскиот комплекс Казандол, со предлогмерки
24. Информација во врска со поднесено барање за издавање на овластување за изградба на нов
енергетски објект - Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ, со Предлог-одлуки
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25. Информација за текот на активностите за подготовка за Втората ревизија за преиспитување
на трговската политика на Република Северна Македонија согласно механизмот на
Светската трговска организација
26. Информација со предлог за донесување на одлуки за продажба на недвижен и движен имот
кој припаѓал на должникот Тутунски комбинат „Боро Петрушевски Папучар“ АД од
Куманово и е доделен на Република Северна Македонија, со Предлог-одлуки
27. Информација за воспоставување нов електронски систем за процесот на стратешко
планирање и за подготовка и следење на реализацијата на проекти, програми и
исполнување на заклучоци од Владата и Информација за поврзаност на
мултиплатформскиот систем за е - влада со системот за следење на трошоци, со план за
имплементација и пуштање во продукција на системот за евидентирање и одобрување на
трошоци
в) политички систем
28. Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Договор
помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за правна помош во граѓанските
предмети, со Нацрт-текст на Договор
29. Информација за учество на Република Северна Македонија на „EXPO Dubai 2020“, со
Предлог-решение
30. Информација за препораките упатени кон Република Северна Македонија во рамките на
третиот циклус на Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права на ОН
со Предлог-ставови во однос на нивната прифатливост
31. Информација за одржување на прва заедничка седница на Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово, со усогласени текстови на меморандуми и
договори
32. Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител
упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и
други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот јануари - март 2019
година
г) човечки ресурси и одржлив развој
33. Информација за постапување по препораките на УНЕСКО, во контекст на објавената Нацрт
одлука (43. COM 7B.36)
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34. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема
- апарати за хемодијализа, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија, ЈЗУ
ГОБ 8-ми Септември Скопје и ЈЗУ Завод за нефрологија Струга
35. Информација за давање одобрение на Министерството за здравство за започнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на медицинска опрема,
за потребите на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина - Скопје
36. Информација со Акциски план за проектот „Воведување на вакцинација против пневмокок
и рота вирус“
37. Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за
социјална заштита на стари лица на КП бр.1702/2, место викано Шуманица, катастарска
општина Добри Дол, со Предлог-одлука

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) економски систем и тековна економска политика
38. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
39. Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија
за 2019 година
40. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на
Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО Скопје
41. Предлог-одлука за одобрување средства од Буџетот на Владата на Република Северна
Македонија
б) политички систем
42. Барање на Петрит Менај за прием во државјанство на Република Северна Македонија по
член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
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в) човечки ресурси и одржлив развој
43. Предлог-одлука за одобрување на средства од буџетот на Министерството за образование
и наука за 2019 година
44. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната
здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Дебар
45. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено
- поправната установа - Затвор Прилеп
г) предлози по кои Владата дава мислење
(а) по барање на Собранието на Република Северна Македонија
46. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за празниците на Република
Македонија, поднесен од група пратеници
47. Барање за давање на автентично толкување на член 102 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, поднесено од градоначалникот на Општина Радовиш
48. Барање за давање автентично толкување на член 85 став 1 од Законот за административни
службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), поднесено од градоначалникот на Општина Карпош
49. Барање за давање на автентично толкување на член 83 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012,
166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016,
120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018)
(б) по барање на органи, организации и други правни лица
50. Иницијатива поднесена од Јованка Стојановска од Тетово, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.77/2019, за поведување на постапка за оценување
на уставноста на член 19 ставови 6 и 7 од Законот за судската служба („Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015 и 6/2016)
51. Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола, за продажба на 556/1586
сосопственички дел од недвижен имот - градежно земјиште, со Имотен лист бр.52034 за КО
Трново на КП 260, дел 1 место викано/улица Петровица
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52. Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за Заклучок за втора усна јавна
продажба на недвижност евидентирана во Имотен лист бр.2079 КП.бр.1080/3 за КО Г и Д
Оризари (која ќе се одржи на 18.6.2019 година)
д) други предлози
53. Записник од 12-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во
системот за управување со кризи, одржана на 10.6.2019 година, со Предлог-одлука за
изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна
состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на
Република Македонија
54. Повик за свикување на Собрание на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје,
закажано за 18 јуни 2019 година, во 10:00 часот
55. Барање за иницирање на постапка за автентично толкување нa член 12 став 1 алинеја 1 од
Законот за филмска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013,
18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016 и 11/2018), поднесено од Јавното радиодифузно претпријатие „Национална радио-телевизија“ Скопје
56. Кадровски прашања
57. Прашања и предлози

В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
58. Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските
извештаи и ревизија на усогласеност на Регулаторна комисија за енергетика за 2017 година
59. Извештај за финансиското работење на ЈП за берзанско работење „Агро Берза“ Скопје, за
периодот јануари - март 2019 година
60. Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за
периодот јануари - март 2019 година
61. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Службен весник на Република
Северна Македонија“ за периодот јануари - март 2019 година
62. Извештај за работата на Информативното тело формирано, согласно Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Информативно тело за
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олеснување на трговијата на Владата на Република Македонија за Светската трговска
организација
63. Извештај за работата на Националното координативно тело за превенција, намалување на
ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали во
2018 година
64. Информација за работата на Националното координативно тело за следење на
имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020, за периодот
јануари - април 2019 година

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
65. Информација за Извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија петти круг на евалуација, на тема: „Спречување на корупција и промовирање на интегритет
кај централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на
законот“
66. Информација за одложена имплементација на наставните планови и програми за I (прва)
година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно образование и за
средното стручно тригодишно образование од учебната 2020-2021 година
67. Информација за барањата на компанијата Џонсон Контролс ДООЕЛ Штип, корисник на
ТИРЗ „Штип“, поврзани со одобрување на дополнителна инвестиција како оправдани
инвестициски трошоци со право за користење државна помош согласно Договорот за
доделување на државна помош склучен со Владата на Република Македонија
68. Информација за потребата од печатење н а нови дополнителни изданија на граматика на
ромски јазик и речник на македонски - ромски јазик
69. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на
недвижности сопственост на Република Северна Македонија
*
*
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*

Пред преминување на Дневен ред:


Информација за одржаниот Петнаесетти состанок и подготовка за Шеснаесеттиот
состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна
Македонија и Европската Унија

Владата ја разгледа Информацијата за одржаниот Петнаесетти состанок и подготовка за
Шеснаесеттиот состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република
Северна Македонија и Европската Унија и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува ко-претседавачот со Комитетот за стабилизација и асоцијација во координација
со ресорните министерства да го определи составот на Делегацијата која ќе учествува на 16-от
состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација, кој ќе се одржи на 20 јуни 2019 година
во Брисел.
2. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да ја координира подготовката на 16-от
состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација, кој ќе се одржи на 20 јуни 2019 година
во Брисел.
3. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да достави информација до Владата за
одржаниот 16-ти состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација, кој ќе се одржи на 20
јуни 2019 година во Брисел, најдоцна до 30 јули 2019 година.


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
Македонија за 2019 година (11.6.2019 година)

Владата ја разгледа Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
период 1.1.-30.6.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република
Македонија за 2019 година (11.6.2019 година), која е доставена до Собранието на Република
Северна Македонија и притоа заклучи:
1. Законодавната агенда согласно дописот од Министерството за финансии, да се измени и тоа:
- Предлог-закон за даноците на имот, кој треба да се достави во владина постапка до 30.6.2019
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.
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Извештај од Дванаесеттиот состанок на Меѓуресорската работна група за извршување
на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во

резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации,
за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за
воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Владата го разгледа Извештајот од Дванаесеттиот состанок на Меѓуресорската работна група
за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во
резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за
престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на
стратешко партнерство меѓу страните и го усвои со заклучок:

- се задолжува Министерството за правда во рок од седум дена да подготви и до Владата да
достави Предлог-закон за изменување на Законот за Македонската академија на науките и
уметностите, согласно новиот назив на Академијата на науките и уметностите на Република
Северна Македонија - МАНУ.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата за Годишна сметка и Годишен извештај за работата на
Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје за 2018 година, со Предлогодлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на
Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско
работење Агро-берза Скопје за 2018 година, во предложениот текст.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на Уредбата за стандардите на метаподатоците, во
предложениот текст.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за статусот на реализација на Проектот за воспоставување
на електронска платформа за регистрирање на фирма, регистрација за ДДВ цели и
регистрирање на вработени и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се укажува на Централниот регистар на Република Северна Македонија, во соработка со
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија да ги спроведат потребните
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организациски и техничко - технолошки прилагодувања за да може се операционализира
реформата за напредок во Извештајот на Светска банка - Doing Business и подобрувањето на
бизнис климата во Република Северна Македонија со финално воспоставување на Заедничката
платформа за отпочнување на бизнис, најдоцна до крајот на 2019 година.
2. Се укажува на Централниот регистар на Република Северна Македонија, во соработка со
Управата за јавни приходи да ги спроведат потребните организациски и техничко - технолошки
прилагодувања за да може се операционализира реформата за напредок во Извештајот на
Светска банка-Doing Business и подобрувањето на бизнис климата во Република Северна
Македонија со финално воспоставување на Заедничката платформа за отпочнување на бизнис,
најдоцна до крајот на 2019 година.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија да ја разгледаат можноста од укинување на
обврската за објава на оглас за првите вработени при иницијалната регистрација и истите да
можат да се пријавуваат преку Заедничката платформа за отпочнување на бизнис и за истото
да ја информираат Владата, најдоцна до 1.7.2019 година.
4. Се задолжува Министерството за финансии, во соработка со Управата за јавни приходи да ја
разгледаат можноста за намалување на рокот од 15 дена во кој Управата за јавни приходи
изготвува решение за ДДВ регистрација со што ќе се влијае на подобрување на бизнис климата
во земјата и рангирањето на Doing Business рангирањето во врска со индикаторот Започнување
бизнис и за тоа да ја информираат Владата, најдоцна до 1.7.2019 година.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за настанатата ситуација во поглед на одредени
недоследности и неправилности утврдени во зградата 1 во студентската населба „Стив Наумов“
во Скопје, при извршен инспекциски надзор од страна на Државниот просветен инспекторат и
го задолжи Министерството за образование и наука да спроведе постапка за реконструкција на
Студентскиот дом во студентската населба „Стив Наумов“ во Скопје, во најбрз можен рок.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид укажувањето на Министерството за
финансии фискалните импликации кои ќе произлезат со реализација на активностите кои ќе се
преземат со цел решавање на настанатата ситуација, да се обезбедат во рамки на максималните
лимити на расходи за соодветната фискална година.
Точка 5
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со потребата од престанок на
користење на недвижна ствар во државна сопственост за која во Катастарот на недвижности е
запишано право на користење на правно лице основано од државата и пренесување на трајно
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користење на Општина Кавадарци, со Предлог-одлуки, ја усвои Информацијата и ги донесе
најновите текстови на:
- Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, во предложениот текст.
- Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Кавадарци, во
предложениот текст.
Точка 6
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Тетово, во предложениот
текст.
Точка 7
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Здружение Доброволно противпожарно друштво Свети Николе (нов текст), во предложениот
текст.
Точка 8
Владата го разгледа и усвои Извештајот за работата на Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Северна Македонија во 2018 година.
Точка 9
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 10
Владата ги донесе најновите текстови на:
1. Одлуката за продажба на движна ствар (Мерцедес 124Т) и
2. Одлуката за продажба на движна ствар (Цимос Цитроен),
во предложените текстови.
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Точка 11
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за продажба на движни ствари од Јавната
здравствена установа Општа болница Велес (машини, перални и др.опрема), во предложениот
текст.
Точка 12
Владата ја донесе Уредбата за утврдување на висината на надоместокот за чување и
евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви, во предложениот текст.
Точка 13
Владата го донесе новиот текст на Уредбата за изменување на Уредбата за поблиските
критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот
на директните плаќања за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 14
Владата на предлог на предлагачот ги одложи од разгледување Предлог-одлуката за избор на
најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на
риболовното подрачје „Охридско Езеро“ и Предлог-одлуката за избор на најповолна понуда за
доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната
зона „Охридско Езеро“ за наредната седница на Владата.
Точка 15
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата по барање за размена на шума и шумско
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со шума и шумско земјиште во
приватна сопственост на Слободан Димовски, со Предлог-одлука и Договор, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за размена на шума и шумско земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија со шума и шумско земјиште во приватна сопственост, во
предложениот текст.
Точка 16
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за добивање согласност на Владата на Република Северна Македонија за
склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое
има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во
стопанскиот двор, со Предлог-одлуки.
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Точка 17
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување за КО Сопиште
- вонградежен, Општина Сопиште, со предлог-одлуки и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба
на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште- вонградежен, Општина Сопиште.
2. Ја донесе Одлуката за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште
вон град, Општина Сопиште, со заклучок во основот да Одлуката да се додаде и,,Службен весник
на Република Северна Македонија бр.98/19“.
3. На првата наредна седница да ја разгледа Предлог-одлуката за давање на согласноста за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиштевонградежен, Општина Сопиште.
Точка 18
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон
населено место за изградба на бензиска пумпна станица, гасна електроцентрала и објекти за
спорт и рекреација КО Сарамзалино, Општина Лозово, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за
изградба на бензиска пумпна станица, гасна електроцентрала и објекти за спорт и рекреација
КО Сарамзалино, Општина Лозово, во предложениот текст.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на
ТАВ Македонија за 2019 година, со ревидиран Стратешки маркетинг план и притоа ги донесе
следниве заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ
Македонија за 2019 година.
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2. Го одобри ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2019 година и
3. Го задолжи Министерството за транспорт и врски да го информира ТАВ Македонија за
одобрувањето на ревидираниот Стратешки маркетинг план за 2019 година.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Долнени, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за вршење на работите за
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина
Долнени, во предложениот текст.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Дебрца, ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Дебрца, во предложениот
текст.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Валандово,
ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за вршење на работите за располагање со
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Валандово, во
предложениот текст.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата за моменталната состојба на рударскиот комплекс
Казандол, со предлог-мерки, ја усвои и формира работна група со претставници од
Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Канцеларијата на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и заклучи во рок од
седум дена овие институции да номинираат членови на Работната група до Министерството за
економија.
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Точка 24
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со поднесено барање за
издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект - Парк на ветерни електрани
ЕУРОИНГ, со Предлог-одлуки, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се
разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика, поради
потребата Регулаторна комисија за енергетика да достави мислење по материјалот.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за текот на активностите за подготовка за Втората ревизија
за преиспитување на трговската политика на Република Северна Македонија согласно
механизмот на Светската трговска организација и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за економија до 5 јули да достави до Секретаријатот на СТО
Листа на делегацијата која ќе учествува на сесијата на Телото за ревизија на трговската
политика во СТО, која ќе се одржи во Женева од 15 до 17 јули 2019 година.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски до 20 јуни 2019 година до
Министерството за економија да достави номинација на двајца претставници, едниот
претставник задолжен за транспортната политика, а вториот претставник за патната
инфраструктура кои ќе учествуваат на сесијата на Телото за ревизија на трговската политика во
СТО, од 15 до 17 јули 2019 година во Женева.
3. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до 20 јуни 2019
година до Министерството за економија да достави номинација на двајца претставници, едниот
претставник задолжен за земјоделската политика, а вториот претставник за фито-санитарните
мерки кои ќе учествуваат на сесијата на Телото за ревизија на трговската политика во СТО, од
15 до 17 јули 2019 година во Женева.
4. Се задолжува Министерството за финансии до 20 јуни 2019 година до Министерството за
економија да достави номинација на двајца претставници, едниот претставник задолжен за
финансискиот систем, а вториот претставник за царинска и даночна политика кои ќе
учествуваат на сесијата на Телото за ревизија на трговската политика во СТО, од 15 до 17 јули
2019 година во Женева.
5. Се задолжуваат Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
Министерството за култура, Министерството за финансии-Царинска управа, Министерството за
финансии-Бирото за јавни набавки, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот завод за
индустриска сопственост, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, Фондот
за иновации и технолошки развој, Комисијата за заштита на конкуренцијата до 20 јуни 2019
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година до Министерството за економија да достават номинација на претставник кој ќе
учествува на сесијата на Телото за ревизија на трговската политика во СТО, од 15 до 17 јули 2019
година во Женева.
6. Се задолжува Министерството за надворешни работи до 5 јули 2019 година да ја заврши
постапката во однос на депонирање на инструментот на ратификација на Спогодбата за
трговија со цивилни воздухоплови, која е објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 96 во 2005 година.
7. Се задолжува министерот за економија да ја предводи македонската делегација на сесијата
на Телото за ревизија на трговската политика во СТО, од 15 до 17 јули 2019 година во Женева.
Точка 26
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата со предлог за донесување на одлуки за
продажба на недвижен и движен имот кој припаѓал на должникот Тутунски комбинат „Боро
Петрушевски Папучар“ АД од Куманово и е доделен на Република Северна Македонија, со
Предлог-одлуки и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го донесе најновиот текст на Одлуката за продажба на недвижни ствари, во предложениот
текст.
2. Го донесе најновиот текст на Одлуката за продажба на движни ствари, во предложениот текст.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да
спроведе постапка на продажба на имотот во целина (недвижен и движен-три машини) преку
електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува Министерство за финансии-Управа
за имотно - правни работи.
4. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
огласот со утврдените посебни услови и начинот на распоредување на уплатените сретства од
продажбата, вклучително и износот во висина од 100% од продажбата на движните ствари над
кои е воспоставено законско заложно право во корист на Република Северна Македонија со
стекнато разлачно право во предметната стечајна постапка, пред објавата на огласот да го
достави на разгледување и одобрување до Владата на Република Северна Македонија.
5. Остварените средства во износ од 100% од продажбата на движните ствари над кои е
воспоставено законско заложно право во корист на Република Северна Македонија со стекнато
разлачно право во предметната стечајна постапка, да се распределат и да се пренесат во корист
на депозитната сметка на Управата за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра
725939, програма 20.
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6. Остварените средства од продажбата на недвижниот имотот од пакет V кој е во сосопственост
на Република Северна Македонија и Централна кооперативна банка АД Скопје, да се
распределат сразмерно на учеството на секој сосопственик и соодветните делови како
намирување на побарувања.
Точка 27
Владата ги разгледа Информацијата за воспоставување нов електронски систем за процесот на
стратешко планирање и за подготовка и следење на реализацијата на проекти, програми и
исполнување на заклучоци од Владата и Информацијата за поврзаност на мултиплатформскиот
систем за е - влада со системот за следење на трошоци, со план за имплементација и пуштање
во продукција на системот за евидентирање и одобрување на трошоци и ги усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да го
воспостави новиот електронски систем за процесот на стратешко планирање и за подготовка и
следење на реализацијата на проекти, програми и исполнување на заклучоци од Владата
најдоцна до 31 август 2019 година.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да го
координира процесот на имплементирање и примена на новиот електронски систем за
процесот на стратешко планирање и за подготовка и следење на реализацијата на проекти,
програми и исполнување на заклучоци од Владата, во соработка со сите министерства и
Секретаријатот за европски прашања.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во
процесот на имплементирање на новиот електронски систем за процесот на стратешко
планирање и за подготовка и следење на реализацијата на проекти, програми и исполнување
на заклучоци од Владата, да организира и спроведе обуки за административните службеници
во институциите корисници на системот во периодот од 1 септември до 30 септември 2019
година.
4. Се задолжуваат сите министерства, Секретаријатот за европски прашања, сите институции
кои вршат јавни овластувања, јавните претпријатија кои имаат законски обврски за
постапувања по барања по граѓаните и се препорачува на единиците на локалната самоуправа
во рок од 60 дена да ги внесат податоците за сите постапки/процедури кои ги вршат согласно
законските обврски во eSDP системот со кој управува Министерството за информатичко
општество и администрација.
5. Се задолжуваат сите министерства, Секретаријатот за европски прашања, сите институции
кои вршат јавни овластувања, јавните претпријатија кои имаат законски обврски за
постапувања по барања по граѓаните и се препорачува на единиците на локалната самоуправа
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да ги внесат податоците за сите вработени со работни позиции и потребните контакти во
Информациониот систем за управување со човечки ресурси (HRMIS).
Точка 28
Владата го разгледа Предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за
склучување на Договор помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за правна
помош во граѓанските предмети, со Нацрт-текст на Договор и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати Нацрт-текстот на Договорoт меѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Косово за правна помош во граѓанските предмети, како основа за водење
на преговорите.
2. Се задолжуваат шефот и членовите на Делегацијата при водењето на преговорите да се
придржуваат кон ставовите наведени во Предлогот за поведување на постапка за водење на
преговори за склучување на Договор помеѓу Република Северна Македонија и Република
Косово за правна помош во граѓанските предмети.
3. Се овластува шефот на Делегацијата на Република Северна Македонија да го парафира
текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република
Косово за правна помош во граѓанските предмети, доколку се постигне согласност на
преговорите.
4. Се задолжува Делегацијата на Република Северна Македонија по завршените преговори во
рок од 30 дена до Владата да поднесе писмен извештај за завршените преговори.
Точка 29
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за учество на Република Северна
Македонија на „EXPO Dubai 2020“, со Предлог-решение и ја усвои Информацијата со следните
заклучоци:
1. Го донесе Решението за назначување на Генерален комесар и заменик на Генералниот
комесар на Република Северна Македонија за „EXPO Дубаи 2020“, со заклучок истото пред
потпишување предлагачот да го усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за економија да
назначат по едно лице за асистенти на Генералниот комесар во рок од пет дена.
3. Се задолжува Министерството за надворешни работи во рок од седум дена да ја информира
Владата на Обединетите Арапски Емирати дека Република Северна Македонија ќе учествува на
„EXPO Дубаи 2020“.
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Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата за препораките упатени кон Република Северна
Македонија во рамките на третиот циклус на Универзалниот периодичен преглед на Советот за
човекови права на ОН со Предлог-ставови во однос на нивната прифатливост и ја усвои со
следниов заклучок:
- се задолжува Министерството за надворешни работи до 12 јуни 2019 година да го информира
Советот за човекови права за прифатливоста на препораките и да го презентира ставот по
препораките за време на 41-та сесија на Советот за човекови права на ОН во Женева на 4 јули
2019 година.
Во текстот на Информацијата да стои „Република Северна Македонија“.
Точка 31
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за одржување на прва заедничка
седница на Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово, со
усогласени текстови на меморандуми и договори и ја усвои Информацијата со следните
заклучоци:
1. Претседателот на Владата на Република Северна Македонија со претседателот на Владата на
Република Косово да одредат датум и место на одржување на првата заедничка владина
седница.
2. Се задолжуваат сите министри во Владата на Република Северна Македонија кои имаат
соодветни хомолози на Владата на Република Косово, да земат учество на првата заедничка
седница на Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово.
3. Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
да го финализира Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Косово, во делот на спречување на насилниот екстремизам и радикализмот и
борбата против тероризмот што води кон тероризам, со цел да се потпише од страна на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија и претседателот на Владата на
Република Косово.
4. Владата врз основа на член 14 од Спогодбата за гранично регулирање на железничкиот
сообраќај ратификувана на 15.9.2011 година и објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр.25 од 20.2.2012 година, ги задолжи надлежните гранични државни органи на
Република Северна Македонија, односно Царинската управа, Агенцијата за храна и
ветеринарство и Државниот инспекторат за земјоделство, да ги финализираат
имплементационите договори, најкасно во рок од седум дена и да ги достават на усвојување до
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Владата и истите да бидат подготвени за потпишување на првата заедничка владина седница
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово.
5. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за соработка помеѓу Министерство за
економија на Република Северна Македонија и Министерство за трговија и индустрија на
Република Косово во врска со контролата на стратешки стоки.
6. Го овласти министерот за економија, да го потпише Меморандумот за соработка помеѓу
Министерството за економија на Република Северна Македонија и Министерството за трговија
и индустрија на Република Косово, во врска со контролата на стратешки стоки.
7. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за
иновации и претприемништво на Република Косово и Министерството за економија на
Република Северна Македонија.
8. Го овласти министерот за економија, да го потпише Меморандумот за соработка помеѓу
Министерството за економија на Република Северна Македонија и Министерството за
иновации и претприемништво на Република Косово.
9. Го прифати усогласениот текст на Договорот помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на дијаспората.
10. Го определи министерот без ресор задолжен за дијаспора, во име на Владата на Република
Северна Македонија, да го потпише Договорот помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на дијаспората.
11. Го прифати усогласениот текст на Договорот меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово за правна помош во граѓанските предмети.
12. Го определи министерот за правда, во име на Владата на Република Северна Македонија, да
го потпише Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за правна
помош во граѓанските предмети.
13. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за
земјоделство, шумарство и рурален развој на Република Косово и Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија.
14. Го овласти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да го потпише
Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и рурален
развој на Република Косово и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопантво на
Република Северна Македонија.

23

15. Го прифати усогласениот текст на Договорот помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово во областа на ветеринарната политика и
безбедност на храната и го задолжи Министерството за земјоделство шумарство и
водостопанство во рок од четири дена да го измени текстот на Договорот согласно уставните
измени со кои името на државата се менува во Република Северна Македонија.
16. Го определи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во име на Владата на
Република Северна Македонија, да го потпише усогласениот текст на Договорот помеѓу
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово во областа на
ветеринарната политика и безбедност на храната, на првата заедничка владина седница помеѓу
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово.
17. Го прифати усогласениот текст на Протоколот за соработка меѓу Министерството за култура
на Република Северна Македонија и Министерството за култура, млади и спорт на Република
Косово.
18. Го овласти министерот за култура да го потпише Протоколот за соработка меѓу
Министерството за култура на Република Северна Македонија и Министерството за култура,
млади и спорт на Република Косово.
19. Го овласти заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за внатрешни работи, да го потпише Протоколот меѓу Министерството за внатрешни
работи на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република
Косово за вршење на гранични проверки на железнички сообраќај „Блаце - Хани Елезит“.
20. Се задолжува Министерството за образование и наука да ја ревидира Спогодбата
потпишана меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за
соработка во областа на образованието и науката, склучена за период 2015 - 2018, согласно
насоките на Министерството за надворешни работи и ревидираниот текст да го достави како
финален текст за потпишување на заедничката седница меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово.
21. Го определи министерот за образование и наука во име на Владата на Република Северна
Македонија, да го потпише усогласениот текст на Спогодбата меѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието
и науката, на заедничката владина седница помеѓу Република Северна Македонија и Република
Косово.
22. Се задолжува Министерството за локална самоуправа во рок од пет дена да го финализира
текстот на Меморандумот за соработка и размена во областа на регионалниот развој помеѓу
Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија и Министерството
за регионален развој на Република Косово.
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23. Го овласти министерот за локална самоуправа да го потпише Меморандумот за соработка и
размена во областа на регионалниот развој на првата заедничка владина седница помеѓу
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за надворешни работи да достави мислење
во врска со текстот на Договорот помеѓу Владата на Република Косово и Владата на Република
Северна Македонија, во врска со статусот на припадниците на Косовските безбедносни сили и
Вооружените сили на Република Северна Македонија при нивниот престој на територијата на
предметните држави (SOFA) и доколку истиот е усогласен да се разгледа на наредната седница
на Владата.
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата за постапување по обраќањата и препораките на
Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на
државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот
јануари - март 2019 година и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за внатреши работи, Министерството за правда - Управа за
извршување на санкциите, Министерството за финансии, Министерството за образование и
наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски и
Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а се укажува на
центрите за социјална работа, Државното правобранителство на Република Северна
Македонија, Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочната постапка, Државната комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен, Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија и ЈРП Национална радиотелевизија Скопје, во рок од пет дена да постапат по
барањата, укажувањата и препораките до нив од Народниот правобранител во текот на јануари,
февруари и март 2019 година, по кои се уште не постапиле и за тоа во рок од пет дена да ги
известат Народниот правобранител и Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија.
2. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои немаат
статус на органи на државната управа, да праќаат известување до Народниот правобранител и
до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, кога ќе биде
целосно завршено постапувањето по барањата и препораките на Народниот правобранител.
3. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои немаат
статус на органи на државната управа, извештаите, односно табеларните прегледи за
постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител за април и мај 2019
година во рок од пет дена, а за јуни 2019 година до 5 јули 2019 година, да ги достават до
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Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, заедно со копија од
одговорот на секоја претставка, доставен до подносителот на претставката и до Народниот
правобранител.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата за постапување по препораките на УНЕСКО, во контекст на
објавената Нацрт одлука (43. COM 7B.36) и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, во соработка со
Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, да формира
работна група составена од лицата кои раководат со Министерството за транспорт и врски,
Министерството за надворешни работи, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Министерството за култура - Управа за културно наследство, ЈП за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, Јавно претпријатие за
државни патишта, како и од други институции за потребите на работната група, која ќе постапи
по забелешките на УНЕСКО за анализа за алтернативна рута на железничката пруга долж
Коридорот 8, како и рутата од автопатот А2 Требеништа-Струга, согласно наодите на
Реактивната мониторинг мисија и релевантните препораки на УНЕСКО, најдоцна до 15 јануари
2020 година.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски, во соработка со Националниот парк
Галичица и општините Охрид, Струга и Дебрца, да изработи инвентар на нелегални градби во
Регионот и за истиот да ја информира Владата, најдоцна до 3 септември 2019 година.
3. Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање и
Министерството за култура да изработат предлог план за управување со природното и културно
наследство во Охридскиот Регион, усогласен со Центарот за светско наследство на УНЕСКО и
истиот да биде доставен до Владата за донесување, најдоцна до 3 декември 2019 година.
4. Се задолжува Министерството за култура да овласти стручно лице кое ќе ја координира
изработката на планот за управување најдоцна до јули 2019 година и да го координира процесот
на изработка на планот за управување.
5. Се задолжува министерот за култура секој месец, почнувајќи од септември 2019 година да
доставува краток извештај за прогресот на изработка на планот до Владата како претточка на
седница на Владата.
6. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање веднаш да
отпочне со реализирање на Препораката 10 од Реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО и до
Владата да достави предлог за контактна зона на доброто, најдоцна до 3 декември 2019 година.
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7. Се укажува на Агенцијата за катастар на недвижности да пристапи кон изработка на премер
на катастарските подлоги во старото градско јадро на градот Охрид и неговата контактна зона,
со цел усогласување на подлогите со реалната ситуација на терен и отворање на можност за
изработка на детални урбанистички планови за 19-те споменични целини, најдоцна до октомври
2019 година и за истото да ја извести Владата.
8. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, како надлежен
буџетски корисник, во соработка со ЈП Колекторски систем, при следното буџетирање да
алоцира соодветни средства за отпочнување на санација на колекторскиот систем, а
Министерството за финансии да ги обезбеди истите средства, вклучувајќи и дополнителни
средства за премерот на катастарските подлоги во старото градско јадро на градот Охрид.
9. Се препорачува на Општина Струга да ги следи препораките на УНЕСКО кои се во нејзина
надлежност и да ги реализира наодите во определениот рок од координираниот инспекциски
надзор спроведен од Инспекцискиот совет во периодот март-април 2019 година, долж
крајбрежниот појас на Охридското Езеро и за истото да ја информира Владата.
10. Се препорачува на Општина Охрид да продолжи со исполнување на препораките на УНЕСКО,
со посебен акцент на препораките 7, 9, 18 и 19 од Реактивната мисија на УНЕСКО и за истото да
ја информира Владата.
11. Се задолжува Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, во
координација со Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, во рок од еден месец, да изготват предлог за подобрување на составот и работата
на Националната комисија за УНЕСКО, со цел подобрување на работата на телото и
комуникацијата на Република Северна Македонија со УНЕСКО.
12. Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија да состави листа на владина делегација која ќе учествува на 43-тото заседание на
Комитетот за светско наследство во Баку, Азербејџан, најдоцна до 17 јули 2019 година.
13. Се задолжуваат Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, да ја
следат имплементацијата на заклучоците од оваа информација и најдоцна до 15 септември 2019
година да ја известат Владата за прогресот.
Точка 34
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање одобрение на
Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен
договор за јавна набавка на медицинска опрема - апарати за хемодијализа, за потребите на ЈЗУ
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Универзитетска клиника за нефрологија, ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември Скопје и ЈЗУ Завод за
нефрологија Струга, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе биде разгледана на
седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, со заклучок Министерството за
здравство текстовите на Информацијата и Предлог-заклучоците да ги усогласи со
Министерството за финансии, имајќи го предвид член 47 од Законот за буџетите.
Точка 35
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање одобрение на
Министерството за здравство за започнување на постапка за доделување на повеќегодишен
договор за јавна набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Институт за трансфузиона
медицина - Скопје, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на
седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, со заклучок Министерството за
здравство текстовите на Информацијата и Предлог-заклучоците да ги усогласи со
Министерството за финансии, имајќи го предвид член 47 од Законот за буџетите.
Точка 36
Владата ја разгледа Информацијата со Акциски план за проектот „Воведување на вакцинација
против пневмокок и рота вирус“ (нов текст) и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата со Акциски план за проектот „Воведување на вакцинација против
пневмокок и рота вирус“.
2. Го прифати Акцискиот план „Воведување на вакцинација против пневмокок и рота вирус” и
заклучи Министерството за здравство да го измени Планот, во насока, наместо воведување на
вакцинацијата во редовен календар за сите деца на одредена возраст како
редовна/задолжителна вакцинација против пневмокок и рота вирус, истото да се препорачува.
3. Се задолжува Министерство за здравство на секои шест месеци до Владата да доставува
информација за прогресот на активностите од Акцискиот план, се до конечна реализација на
проектот „Воведување на вакцинација против пнеумокок и рота вируси”.
Точка 37
Владата ja разгледа Информацијата по доставено Барање за одобрение за основање на
приватна установа за социјална заштита на стари лица на КП бр.1702/2, место викано
Шуманица, катастарска општина Добри Дол, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на одобрение за основање на приватна
установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица.
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Точка 38
Владата ја донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден
со Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 39
Владата ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 40
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп
на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна
спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ „Тополки“ ДОО Скопје (нов
текст) и ја донесе Одлуката со заклучок предлагачот да ја усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Притоа, заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен
за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, не
присуствуваше на седницата на Владата при расправата и одлучувањето по однос на овој
материјал и беше изземен, согласно доставеното Известување, врз основа на одредбите од член
73 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.
Точка 41
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за одобрување средства од Буџетот
на Владата на Република Северна Македонија, за наредната седница на Владата, поради
потребата од дополнителни усогласувања со Министерството за надворешни работи и
Секретаријатот за законодавство, имајќи предвид дека Владата на Република Северна
Македонија за 2019 година има донесено Програма за финансирање на проекти од областа на
дијаспората за 2019 година.
Точка 42
Владата го разгледа Барањето на Петрит Менај за прием во државјанство на Република
Северна Македонија по член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и врз
основа на мислењето на Министерството за култура утврди негативно мислење по Барањето.
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Точка 43
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за одобрување на средства од буџетот на
Министерството за образование и наука за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 44
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Дебар,
во предложениот текст.
Точка 45
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Казнено - поправната установа - Затвор Прилеп, во предложениот текст.
Точка 46
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за празниците
на Република Македонија, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следново мислење:
Со Законот за празниците на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 21/1998 ), кој е донесен во 1998 година на предлог на група пратеници, со член
2 утврдени се седум дена државни празници и пет дена кои се празнуваат и се неработни
денови, односно вкупно 12 дена, кои ги празнуваат сите граѓани на Република Северна
Македонија, без оглед на националната или верската припадност.
Со измените на Законот, односно на членот 4 („Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/2007), се утврдија празници за различни вероисповеди и заедници, согласно што се
дефинирани повеќе празници и неработни денови за припадниците на различните
вероисповеди и заедници.
Имено, со овој член, се утврдени неработните денови за верниците од различните вероисповеди
и заедници и тоа за:
- православната вероисповед (Бадник, ден пред Божиќ; 19 Јануари, Богојавление - Водици;
Велики Петок, Петок пред Велигден; 28 Август, успение на Пресвета Богородица - Голема
Богородица и Духов ден, петок пред Духовден), односно пет дена;
- муслиманската вероисповед (Курбан Бајрам, Првиот ден на Курбан Бајрам), односно еден ден;
- албанска заедница (22 Ноември, Ден на албанската азбука ), односно еден ден;
- турска заедница (21 Декември, Ден на настава на турски јазик), односно еден ден;
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- припадниците на еврејската заедница (Јом Кипур, првиот ден на Еврејската заедница), односно
еден ден;
- католичката вероисповед (Првиот ден на Божик, вториот ден на Велигден и Празникот на сите
светци, според Грегоријанскиот календар), односно три дена;
- српска заедница (27 Јануари, Свети Сава), односно еден ден;
- ромска заедница (8 Април, Меѓународен ден на Ромите), односно еден ден;
- влашката заедница (23 Мај, национален ден на Власите), односно еден ден и
- бошњачката заедница (28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците), односно еден ден.
Со доставениот Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за празниците на
Република Македонија, поднесен од група пратеници, се предлага дополнување на членот 4 со
нови неработни денови за припадниците од различни етнички заедници (словенечка, унгарска,
полска, балкански египќани, хрватска, црногорска, ерменска, бугарска, грчка и руска), со што ќе
се доведе до зголемување на бројот на неработни денови за горенаведените заедници во
Република Северна Македонија.
Ваквиот предлог би дал можност и наведените етнички заедници да имаат свој неработен ден.
Но, имајќи предвид дека бројот на празниците (државни и останати неработни денови) кои ги
празнуваат сите граѓани во Република Северна Македонија, а вклучително и неработните
денови за верниците од различните вероисповеди утврдени со Законот, е уреден на тој начин
што го овозможува негувањето на верските и националните чувства и го унапредува
мултиетничкиот карактер на државата и дава можност за обезбедување на чувство на
рамноправност и еднаквост на истите, поради што се смета дека нема потреба да се утврдуваат
дополнителни неработни денови за припадниците на словенечка, унгарска, полска, балкански
египќани, хрватска, црногорска, ерменска, бугарска, грчка и руска етничка заедница.
Имено, имајќи го предвид постоечкиот број на денови на празници и соодветно на тоа, со Закон
утврдените неработни денови, се смета дека предложеното изменување и дополнување на
Законот би било нецелисходно.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Собранието на Република Северна Македонија да не го донесе Законот за изменување и
дополнување на Законот за празниците на Република Македонија.
Точка 47
Во врска со Барањето за давање на автентично толкување на член 102 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, Владата смета дека не е потребно дополнително толкување
на погоре цитираниот член од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од причина
што, во него е точно наведено за кој, кога и како е забрането рекламирањето. Сепак, имајќи ги
предвид суштинските измени на овој закон, за што беа усвоени два закони за измени и
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дополнувања на истиот, одредени појаснувања се корисни во однос на усогласувањето на
активностите определени со членот 102.
Со член 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, објавен во „Службен весник на Република Македонија“, број 246/2018 на
31.12.2018 година, а кој стапи во сила на 8.1.2019 година, е прецизно наведено, дека се забранува
рекламирање на државни органи, органите на државната управа, јавните претпријатија,
единиците на локалната самоуправа, јавните институции, како и правните лица со јавни
овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост не смеат да предвидуваат
средства за информирање и запознавање на јавноста со свои услуги или активности преку
приватни радиодифузери.
Во член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, објавен во „Службен весник на Република Македонија“, број 27/2019, на
5.2.2019 година, е наведено дека на членот 46 се додава нов член 46-а, кој се однесува за
забраната на рекламирање определена со член 25 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република
Македонија“ број 246/2018). Членот 46-а гласи: „Договорите на државните органи, органите на
државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи
и институции како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна
државна сопственост склучени врз основа на членoт 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/2013, 13/2014,
44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017 и 168/2018), остануваат во сила се до истекот
на нивната важност, а по истекот на истите државните органи, органите на државната управа,
јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како
и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост
се должни да го усогласат своето работење со членот 25 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ број 246/2018).“
Оттука, а поради тоа што во периодот на донесувањето на Законот за изменување и
дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ број 246/2018), одредени органи за кои се однесува забраната за
рекламирање веќе имаа активни договори за рекламирање, кои доколку се раскинат ќе имаат
негативни финансиски влијанија врз нивните буџети, поради активирање на одредени казнени
пенали.
Оттука, со Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2019) забраната за
рекламирање има одложено дејство за оние органи кои се во опишаната ситуација и истите се
должни да ја почитуваат оваа забрана по истекот на веќе склучените договори.
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Точка 48
Владата го разгледа Барањето за давање автентично толкување на член 85 став 1 од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014,
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), поднесено од градоначалникот на
Општина Карпош и притоа го утврди следново мислење:
Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) ги уредува статусот,
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување,
мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните
службеници. Административен службеник е лице кое засновало работен однос заради вршење
на административни работи во органите на државната и локалната власт и другите државни
органи основани согласно со Уставот и со закон, како и во институциите кои вршат дејности од
областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и
заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а
организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од
Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот
Скопје.
Административни службеници се вработени кои вршат административни работи, односно:
стручно-административни, нормативно-правни, извршни, статистички, административнонадзорни, плански, информатички, кадровски, материјални, финансиски, сметководствени,
информативни и други работи од административна природа.
Во членот 4 од истиот закон е предвидено дека со овој закон се уредува статусот и други
прашања во врска со работниот однос на административните службеници.
По исклучок определени прашања во врска со работниот однос на административните
службеници во судството и јавното обвинителство, дипломатијата, царинската и даночната
администрација, инспекциските служби, државната ревизија и ревизијата на ИПА,
регулаторните тела и Народната банка на Република Македонија, во целост или делумно, можат
да бидат уредени со закон и со колективен договор, на начин различен од овој закон. Постапката
за вработување на административни службеници регулирана со овој закон е задолжителна и за
вработување на административни службеници во дипломатијата, царинската и даночната
администрација, инспекциските служби, државната ревизија и ревизијата на ИПА, како и
регулаторните тела. За административните службеници ќе се применуваат одредбите од овој
закон за сите прашањата кои се однесуваат на нивниот работен однос кои не се уредени со
посебните закони и со колективните договори. За прашањата кои се однесуваат на работниот
однос на административните службеници, а кои не се уредени со овој закон, со Законот за
вработени во јавниот сектор или со посебните закони и со колективните договори, се
применуваат општите прописи за работните односи.
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Во Глава XIV „Плата и надоместоци на плата на административните службеници” е утврдено
дека административниот службеник има право на плата и надоместоци на плата под услови и
критериуми утврдени со овој закон, освен ако со посебен закон и со колективен договор поинаку
не е уредено. Платите и надоместоците на плати на административните службеници се
обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, во буџетите на единиците на локалната
самоуправа, како и од други извори на средства утврдени со закон.
Платите на административните службеници се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат
во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец. Придонесите
и персоналниот данок од доход на административниот службеник ги плаќа институцијата со
исплата на платата во согласност со закон. Институцијата е должна да води евиденција на
платите, додатоците на платите, надоместоците на платите и исплатените придонеси од плата
и персоналниот данок од доход и за нив на административниот службеник му издава потврда
дека се исплатени, најдоцна до 1 февруари во тековната година, а за претходната година.
Со Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија„ бр.
27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018) се уредуваат општите начела,
класификацијата на работните места, евиденцијата, видовите на вработувања, општите права,
должности и одговорности, мобилноста, како и други општи прашања за вработените во јавниот
сектор. Со членот 25 е предвидено дека „Вработените во јавниот сектор за својата работа имаат
право на плата согласно со посебните закони, општите прописи за работните односи и
колективните договори.”
Членот 51 од Уставот на Република Северна Македонија предвидува дека „Во Република
Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи
со Уставот и со закон”.
Од анализата на претходно изнесените одредби, може да се заклучи вработените
административни службеници во основните училишта и јавните детски градинки се
административни службеници и за истите се применуваат одредбите од Законот за
административни службеници во делот на плата и надоместоци од плата, освен ако истото не е
регулирано на начин различен со посебен закон или колективен договор.
Врз основа на претходно изнесеното, Владата нa Република Северна Македонија смета дека
членот 85 став (1) од Законот за административни службеници е јасен и прецизен и му предлага
на Собранието на Република Северна Македонија да не дава автентично толкување.
Точка 49
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 83 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“
бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014,
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188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015,
27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018), поднесено од пратеникот Никола
Мицевски и притоа го утврди следново мислење:
Подносителот на барањето го поставува прашањето во врска со одредбите од член 85 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014,
160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015,
217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018), осигуреник кој има
најмалку 25 години пензиски стаж од кои најмалку 15 години ефективно поминати на работни
места за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење и 55 години (маж), односно
50 години живот (жена), може да оствари право на старосна пензија, ако работниот однос му
престане по потреба на службата.
Имено прашањето се однесува во врска со осигуреник коj има најмалку 25 години пензиски стаж
од кои 24 години ефективно поминати на работни места за кои стажот на осигурување се смета
со зголемено траење, а една година на работно место во друга институција од јавниот сектор со
што го исполнува бараниот пензиски стаж од најмалку 25 години вклучително и најмалку 15
години ефективно поминати на работни места за кои стажот на осигурување се смета со
зголемено траење.
Во Глава VII од Законот за пензиското и инвалидското осигурување е уредено стекнување и
остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови, каде се
уредени и осигуреници од внатрешни работи и од казнено-поправни установи и воспитнопоправни домови.
Одредбите од Глава VII од Законот за пензиското и инвалидското осигурување вклучително и
членот 83 се однесуваат на категоријата на работници осигуреници од внатрешни работи и од
казнено-поправни установи и воспитно-поправни домови.
Со овие законски одредби се уредуваат поповолни услови за стекнување на правата од
пензиското и инвалидското осигурување на овластените службени лица во наведените
институции.
Имајќи ги предвид специфичноста, значењето и интересот на должностите кои ги вршат
работниците од овие институции, условот од 25 години пензиски стаж утврден со членот 83 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување се однесува на навршен пензиски стаж на
работник во Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, казнено -
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поправна установа и воспитно поправен дом, односно 25 години пензиски стаж да е навршен во
наведената институција односно установа.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Собранието на Република Северна Македонија да не го прифати барањето за давање на
автентично толкување на одредбите од членот 83 од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013,
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016,
35/2018, 220/2018 и 245/2018), со оглед на тоа што одредбите на овој член се јасни и прецизни.
Точка 50
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Иницијативата поднесена од
Јованка Стојановска од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија
под У.бр.77/2019, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 ставови 6
и 7 од Законот за судската служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014,
33/2015, 98/2015 и 6/2016), откако претходно ќе се
Точка 51
Владата ја разгледа Понудата од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола, за
продажба на 556/1586 сосопственички дел од недвижен имот - градежно земјиште, со Имотен
лист бр.52034 за КО Трново на КП 260, дел 1 место викано/улица Петровица и не ја прифати
Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 52
Владата го разгледа Известувањето од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за Заклучок
за втора усна јавна продажба на недвижност евидентирана во Имотен лист бр.2079
КП.бр.1080/3 за КО Г и Д Оризари (која ќе се одржи на 18.6.2019 година) и по Известувањето
утврди негативно мислење врз основа на мислењата на АД за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и Министерството за
транспорт и врски.
Точка 53
Владата го разгледа Записникот од 12-та седница на Управувачкиот комитет за координација и
управување во системот за управување со кризи, одржана на 10.6.2019 година, со Предлогодлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на
кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на
Република Македонија и притоа ги донесе следниве заклучоци:

36

1. Го усвои Записникот од 12-та седница на Управувачкиот комитет за координација и
управување во системот за управување со кризи, одржана на 10.6.2019 година.
2. Ја утврди Предлог-одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на
рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на
мигранти низ територијата на Република Македонија (со која се предлага на Собранието на
Република Северна Македонија да одобри продолжување на рокот за постоење на кризна
состојба до 31 декември 2019 година, како и изменување на насловот согласно новото уставно
име на Република Северна Македонија) и заклучи да ја достави до Собранието на Република
Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за внатрешни работи, м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија и министер за одбрана, м-р Горан Сугарески,
министер за транспорт и врски, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, Мила
Царовска, министер за труд и социјална политика и д-р Венко Филипче, министер за здравство,
а за повереник м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи.
Точка 54
Владата го разгледа Повикот за свикување на Собрание на акционери на Македонски Телеком
АД - Скопје, закажано за 18 јуни 2019 година, во 10:00 часот и притоа заклучи:

1. Се овластува Тања Чачарова - Илиевска, согласно член 392 од Законот за трговските друштва,
во својство на полномошник на Владата на Република Северна Македонија, како акционер во
Македонски Телеком АД - Скопје, да присуствува на Собранието на акционери на Македонски
Телеком АД - Скопје, закажано за 18 јуни 2019 година, во 10:00 часот.
Издаденото полномошно да биде заверено кај нотар.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, да го
извести Македонски Телеком АД - Скопје за назначениот полномошник на Владата на
Република Северна Македонија на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје, закажано за 18 јуни 2019 година, во 10:00 часот.
3. Се овластува полномошникот на Владата на Република Северна Македонија да гласа „ЗА“ по
однос на Процедуралниот дел од Дневниот ред на Собранието на акционери на Македонски
Телеком АД - Скопје, закажано за 18 јуни 2019 година, во 10:00 часот.
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4. Се овластува полномошникот на Владата на Република Северна Македонија по однос на
Работниот дел од Дневниот ред на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје, закажано за 18 јуни 2019 година, во 10:00 часот:
4.1. Да гласа „ЗА“ по точка 1: Отповикување и избор на член на Одборот на директори на
Друштвото.
Точка 55
Владата го одложи за некоја од наредните седници разгледувањето на Барањето за иницирање
на постапка за автентично толкување нa член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за филмска дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015,
152/2015, 39/2016 и 11/2018), поднесено од Јавното радио-дифузно претпријатие „Национална
радио-телевизија“ Скопје, поради потребата од дополнително усогласување.
Точка 56
1. Владата го разреши Ѓоко Котевски од должоста директор на Казнено-поправна установа
Затвор Скопје, на негово барање.
1.1. Владата го именува Есад Рахиќ за вршител на должноста директор на Казнено-поправна
установа Затвор Скопје и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
2. Владата го именува Виктор Димовски за директор на Агенцијата за национална безбедност
на Република Северна Македонија.
Истовремено, Владата заклучи на наредната седница на Владата да се разгледа предлог за
утврдување на коефициент за пресметување на плата на директорот на Агенцијата за
национална безбедност на Република Северна Македонија.
Точка 57
1. Владата ја донесе Одлуката за престанување на важење на Одлуката за започнување на
постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку
формирање на современа модерна организација - платформа како ефикасен носител на
хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските
услуги за пребарување и спасување (SAR), во предложениот текст.
2. Владата ја донесе Одлуката за започнување постапка за доделување на договор за јавно
приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација - платформа како
ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна
Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR), во
предложениот текст.
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3. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за периодот од 3 јуни 2019
година до 9 јуни 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.
4. Владата на предлог на Министерството за економија, а заради успешна имплементација на
Законот за финансиска поддршка на инвестиции, заклучи да се формира нов состав на
Комисијата за евалуација на барањата за финансиска поддршка на инвестиции и во Комисијата
покрај по еден член од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и
Министерството за економија, да има и по еден член од кабинетите на Зорица Апостолска
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор,
задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија,
д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Елвин Хасан,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и д-р Драги Рашковски, генерален
секретар на Владата на Република Северна Македонија.
Согласно ова, потребно е сите институции во рок од три дена да достават номинација за членови
до Министерство за економија, а Министерството за економија согласно добиените номинации
да подготви соодветно предлог-решение, кое ќе се разгледа на наредната седница на Владата.
5. Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на постапка за изработка на
физибилити студија за воспоставување на електронски систем за Track & Trace кај акцизните
добра, ја усвои Информацијата и го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија да спроведе постапка за изработка на физибилити студија за
воспоставување на електронски систем за Track & Trace кај акцизните добра.
6. Владата по предлогот за дополнување на Заклучокот од Осумдесет и третата седница на
Владата (бр.44-7701/1) од 14.8.2018 година по Информацијата за реализација на Договорот
меѓу Република Македонија и Европравда (Eurojust), доставен од Министерството за правда,
заклучи истиот да се измени и дополни и да гласи:
„ - се задолжува Министерството за правда во рок од седум дена да ја извести Европравда
(Eurojust) дека лицата - контакт точки г-ѓа Гордана Милевска од Министерството за правда, гѓа Гордана Смаќоска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција, г. Ермон Незири, јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство Скопје и г-ѓа Сања Димовска, шеф на кабинет на Јавниот обвинител за гонење
на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на
комуникациите, остануваат непроменети, а дополнително се номинираат:
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- г. Влатко Георгиевски - Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Северна
Македонија како национален кореспондент за работи поврзани со тероризмот и
- г-ѓа Вилма Рускоска - Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење
организиран криминал и корупција како национален експерт за заеднички истражни тимови во
активностите на Мрежата за заеднички истражни тимови во која на Република Северна
Македонија треба да и се додели статус на набљудувач.
7. Владата на предлог на д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања, ги задолжи Министерството за
внатрешни работи и Министерството за правда во рамки на законските можности да подготват
и за првата наредна седница на Владата да достават заедничка информација во врска со
случувањата поврзани со државниот секретар во Министерството за информатичко општество
и администрација.
Точка 58
Владата го разгледа Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Регулаторна комисија за
енергетика за 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 59
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за берзанско работење „Агро
Берза“ Скопје, за периодот јануари - март 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 60
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на Јавното претпријатие за
државни патишта за периодот јануари - март 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 61
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник
на Република Северна Македонија за периодот јануари - март 2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 62
Владата го разгледа Извештајот за работата на Информативното тело формирано согласно
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Информативно тело за
олеснување на трговијата на Владата на Република Македонија за Светската трговска
организација, како материјал за информирање.
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Точка 63
Владата го разгледа Извештајот за работата на Националното координативно тело за
превенција, намалување на ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни
оружја и материјали во 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 64
Владата ја разгледа Информацијата за работата на Националното координативно тело за
следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020, за
периодот јануари - април 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 65
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за Извештајот на
ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија - петти круг на евалуација, на тема:
„Спречување на корупција и промовирање на интегритет кај централната власт (највисоките
извршни функции) и органите за спроведување на законот“, поради потребата д-р Рената
Дескоска, министер за правда во соработка со Оливер Спасовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија и министер за внатрешни работи, Дамјан
Манчевски, министер за информатичко општество и администрација и Роберт Поповски,
министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност да извршат
дополнително усогласување на Информацијата, во смисла општите препораки во Извештајот
да се преточат во конкретни препораки, односно да се операционализираат.
Точка 66
Владата ја разгледа Информацијата за одложена имплементација на наставните планови и
програми за I (прва) година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно
образование и за средното стручно тригодишно образование од учебната 2020-2021 година и
ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за образование и наука да го одложи започнувањето на
имплементација на новите наставни планови и програми по наставните предмети математика,
физика, хемија и биологија за I (прва) година на гимназиско образование, за I (прва) година на
средно стручно четиригодишно образование и за средно стручно тригодишно образование во
сите средни училишта.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука да ја извести Владата, најдоцна до 30
јуни 2019 година за реализацијата на првиот заклучок.
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Точка 67
Владата по Информацијата за барањата на компанијата Џонсон Контролс ДООЕЛ Штип,
корисник на ТИРЗ „Штип“, поврзани со одобрување на дополнителна инвестиција како
оправдани инвестициски трошоци со право за користење државна помош согласно Договорот
за доделување на државна помош склучен со Владата на Република Македонија, заклучи
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за
економски систем и тековна економска политика да ги преиспитаат барањата, имајќи ги
предвид елементите од Договорот и останатите аргументи и за истото до Владата да достават
соодветен предлог.
Точка 68
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од печатење на нови дополнителни изданија
на граматика на ромски јазик и речник на македонски - ромски јазик, ја усвои Информацијата и
го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да објави
повик за печатење на дополнителни изданија на граматиката на ромски јазик и речник на
македонски - ромски јазик.
Точка 69
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за утврдување
на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република
Северна Македонија, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика, поради потребата предлагачот да обезбеди мислење од
Агенцијата за катастар на недвижности и текстот на Предлог-одлуката номотехнички да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:20 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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