ЗАПИСНИК
од Сто четириесет и третата седница на Владата
на Република Северна Македонија, одржана на 9 јули 2019 година

Скопје, јули 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто четириесет и третата седница на Владата
на Република Северна Македонија, одржана на 9 јули 2019 година
Седницата започна во 13:45 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 и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,
Садула Дураки, членовите на Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска, министер
за правда, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р
Арбер Адеми, министер за образование и наука, Мила Царовска, министер за труд и социјална политика,
Горан Милевски, министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили, министер за култура, м-р Горан
Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно
планирање, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Музафер Бајрам,
министер без ресор, задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на
состојбата на Ромите во Република Северна Македонија, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции и Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, д-р Драги
Рашковски и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, Тахир
Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот за
законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и д-р Агим
Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи, м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за
надворешни работи, д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Благе Цветковиќ, заменик на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Дејан Павлески, заменик на министерот за
локална самоуправа и Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко општество и
администрација.
На седницата присуствуваа и Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна Македонија,
Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи, Иљми Селами, директор на АД
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост - Скопје и Биљана Пецовска,
нотар.
Од седницата отсуствуваа членовите на Владата на Република Северна Македонија, м-р Никола
Димитров, министер за надворешни работи, Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, Роберт
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Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми,
министер без ресор, задолжен за дијаспора,
*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД

 Усвојување на Записниците од 137-та и 141-та
седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржани на 28.5.2019 и 25.6.2019 година
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

-

Предлог-одлука за формирање на работни групи за подготовка на Националната програма за
усвојување на правото на Европската Унија, скрининг и подготовка на преговарачките позиции
за преговори за членство во Европската Унија;

-

Предлог-одлука за формирање на Секретаријат на структурата за скрининг и
преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската
Унија;

-

Предлог-одлука за формирање на Канцеларија на Главниот технички преговарач за скрининг и
преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија;

-

Предлог-одлука за формирање на Група за скрининг и преговори за пристапување на Република
Северна Македонија кон Европската Унија;

-

Предлог-одлука за формирање Државна делегација за процесот скрининг и преговори за
пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија;

-

Предлог-одлука за формирање на Координативно тело за процесот на скрининг и преговори за
пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија и

-

Предлог-одлука за формирање на Работен комитет за европска интеграција.



Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
- Информација за реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна
Македонија во периодот 1.1.2019 - 5.7.2019 година
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Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.7. - 31.12.2019
година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна
Македонија за 2019 година

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) гости
1. Информација за објавување на јавен повик за пренесување на правото на градење на објект за
потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна
Македонија - Скопје, со Предлог-одлука за давање на согласност на јавниот повик за пренесување на
право на градење
2. Информација за појавување на интерес од компанијата ЛОКО ТРАНС ЛТМ ЦЕО за изнајмување на
товарни вагони од серија Еас во сопственост на МЖ Транспорт АД - Скопје
3. Преглед за исплатени субвенции за анасон по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството
за 2018
4. Предлог-одлука за давање на 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 и Предлог-одлука за продажба на движни ствари
5. Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката
за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за државни патишта за 2019 година, со Предлог-одлука
6. Информација за донесување на Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор
на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
7. Информација со Предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје - Прошетка на посетители во
Националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор во Св. Наум
8. Информација со Предлог-одлукa за давање на трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија на Агенцијата за катастар на недвижности
9. Информација за финансиска поддршка на ЈП Агро - берза Скопје
10. Информација за долгорочно задолжување на Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, (рефинансирање) и
потребата од донесување на Одлука за одобрување на работењето на Одборот на Директори на
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на
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заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 9.13 Голем ринг и хипотека
на објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје (имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит
KR2019/12128) и Одлука за одобрување на работењето на Одборот на Директори на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право
над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје и хипотека на
објект Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје (имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит
KR2019/12131)
11. Информација за одобрување на ревидирана Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишниот
извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна
сопственост, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, со Предлог-одлука
12. Информација за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани
ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за период од
1.1.2018 година до 31.12.2018 година, со Предлог-одлука
13. Информација за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на
Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна
сопственост за 2018 година, со Предлог-одлуки
14. Информација за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен
простор во државна сопственост- Скопје за 2018 година, со Предлог-одлука
15. Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на
дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2018 година, со Извештај
од независниот ревизор и Предлог-одлуки
16. Барање согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на
вработените во АД „МИА“ Скопје, со Предлог-одлука
17. Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за изменување на Статутот на Агенција за промоција
и поддршка на туризмот
18. Информација во врска со просторното сместување на Државниот завод за индустриска сопственост
19. Информација за пролонгирање на рок и Барањето за склучување на Анекси на договори за заем
20. Информација со Барање за донесување на Закон за претварање на побарувањата на Република
Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на посебна
намена 11 Октомври-Еурокомпозит АД Прилеп
21. Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, Годишен извештај за работата
на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување
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на депозити за годината што завршува на 31.12.2018 година, со Извештај на независните ревизори на
Фондот за осигурување на депозити и со Предлог-одлуки
22. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за
производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY ДОО Тетово, за
изградба на МХЕ на река „Одранска“ со реф.бр. 105 во Општина Теарце
23. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за
производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY ДОО Тетово, за
изградба на МХЕ на река „Одранска“ со реф.бр. 106 во Општина Теарце
24. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република
Северна Македонија .ДП.Бр.03-327/19 (Струга)
25. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република
Северна Македонија .ДП.Бр.03-326/19 (Струга)
26. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Eтно астрономија/стара
небесна карта на македонскиот народ” за културно наследство од особено значење, поткатегорија
исклучително значење
27. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Велигденски игри во Порече”
за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
28. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во
Република Северна Македонија” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо
значење
29. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар
Камен” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
30. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Ѕвончарски занает во Битола”
за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
31. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Традиционален спорт и
вештина Пеливанството во Каршијак, општина Студеничани“ за културно наследство од особено значење,
поткатегорија големо значење
32. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „традиционалното знаење и
вештини на изработка и свирење на кавал” за културно наследство од особено значење, поткатегорија
исклучително значење
33. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Џоломарите од с.Бегниште,
Кавадаречко” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
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34. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро традиционалното знаење и
вештини на изработка и свирење на гајда за културно наследство од особено значење, поткатегорија
исклучително значење
35. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Дримкол” за
културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
36. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Песни со извикување во
македонскиот музички фолклор“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо
значење
37. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женската поворка Иванденка
од Ресен” за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
38. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Струшко Поле”
за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
39. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Обичајот Мартинки“ за
културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
40. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Машка поворка Мечкари од
Прилеп“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење
41. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Машка велигденска поворка
Кули во Македонски Брод“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително
значење
42. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женска обредна поворка
Водичарки од с.Беранци-Битолско” за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо
значење
б) економски систем и тековна економска политика
43. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во
сообраќајот
44. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - керамичка глина на локалитетот
„Бодевица“, Кучов рид општина Пехчево, со Предлог-одлука
45. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување
од Хотел Илинден, Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
46. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за
изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена А4
-времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево со Предлог-одлука
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47. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост со непосредна спогодба со Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлогодлука
48. Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за
2018 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид
49. Информација за текот на преговорите за натамошна либерализација на трговијата со земјоделско прехранбени производи по договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
в) политички систем
50. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит
51. Информација за примена на член 41 став (2) од Законот за извршување од страна на правните лица
кои водат регистри во Република Северна Македонија
52. Извештај за извршени преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
в) човечки ресурси и одржлив развој
53. Информацијата за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавната здравствена
установа Здравствен дом Скопје за промена/дополнување на дејноста на Јавната здравствена установа
Здравствен дом Скопје, со Предлог-одлука
54. Информацијата за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавната здравствена
установа Здравствен дом „Панче Караѓозов“ Штип за промена/дополнување на дејноста на Јавната
здравствена установа Здравствен дом „Панче Караѓозов“ Штип, со Предлог-одлука

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) економски систем и тековна економска политика
55. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар
Жупа
56. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебар
57. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебрца
58. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Зрновци
59. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево
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60. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Карбинци
61. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово
62. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Старо
Нагоричане
63. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково
64. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Ранковце
65. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива
Паланка
66. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово
67. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Теарце
68. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Желино
69. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
70. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште
71. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Брвеница
72. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен
73. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
74. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово
75. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Боговиње
76. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Маврово и
Ростуше
77. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Јегуновце
78. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга
79. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пласница
80. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево
81. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид
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82. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Штип
83. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Чешиново
Облешево
84. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина
Македонска Каменица
85. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани
86. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина
Македонски Брод
87. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Вевчани
88. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип
89. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево
90. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница
б) политички систем
91. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/468 на
Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки
против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет
92. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП)
2019/351 на Советот од 4 март 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за
рестриктивни мерки против Сирија
93. Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и
Република Ерменија
94. Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Северна Македонија во Малта, со
седиште во Корми
95. Предлог-решение за именување на Почесен конзул на Република Северна Македонија во Малта, со
седиште во Корми
96. Барање на Амин Резмех за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11 од
Закон за државјанство
97. Барање на Кренар, Елда, Орик и Ронела Крајку за прием на државјанство на Република Северна
Македонија по член 11 од Закон за државјанство
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98. Барање на Алла Ал Карболи за прием на државјанство на Република Северна Македонија по член 11
од Закон за државјанство
в) човечки ресурси и одржлив развој
99. 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
г) предлози по кои Владата дава мислење:
(а) по барање на Собранието на Република Северна Македонија
100. Предлог на закон за дополнување на Законот за правда за децата, по скратена постапка
101. Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2018
година
102. Годишен извештај на Ректорот на Универзитетот во Тетово за работата на Универзитетот во Тетово
во академската 2017/2018 година
103. Извештај за реализација на годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно
воздухопловство за 2018 година
104. Барање за давање на автентично толкување на член 266 став (2) од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија" број 43/2012; 145/2012; 87/2013; 164/2013;
39/2014; 43/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016;
20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), поднесено од пратеникот
Бетиане Китев
105. Барање за давање на автентично толкување на членови 250, 251 и 252 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија" број 43/2012; 145/2012; 87/2013; 164/2013;
39/2014; 43/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016;
20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), поднесено од пратеникот
Бетиане Китев
106. Барање за давање на автентично толкување на член 10 став 1 од Законот за државните награди
(„Службен весник на Република Македонија“ број 52/06, 54/07, 74/12,99/18), поднесено од пратеникот
Трајчо Димков
107. Барање за давање на автентично толкување на член 166 став 1 од Законот за високото образование
(„Службен весник на Република Македонија“ број 82/2018), поднесено од пратеникот Џеват Адеми
108. Барање за давање на автентично толкување на член 48 став 2 од Законот за организација и работа
на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија" број 58/2000, 44/2002,
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82/2008, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), поднесено од
пратениците Снежана Калевска Ванчева и Диме Велковски
(б) по барање на органи, организации и други правни лица
109. Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр.81/2019 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем
и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република
Македонија“ бр.53/2016)
110. Иницијатива поднесена од адвокат Бранко Колев од Кавадарци, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.83/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста
на член 240 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018) и член 2 од Правилникот за начинот на
спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и
материјално-техничката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со
спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар,
формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар („Службен весник на Република
Македонија“ бр.139/2016).
111. Понуда од Нотар Иљхам Исмани од Скопје за купопродажба на имот со Имотен лист бр.94946 за КО
Чаир на КП бр.1159 за КО Чаир, Имотен лист бр.94931 на КП бр.1154 за КО Чаир, Имотен лист бр.94882 на
КП 1158 за КО Чаир, Имотен лист бр.94878 на КП 1148 за КО Чаир и Имотен лист бр. 94037 на КП 1153 за
КО Чаир
д) други предлози
112. Кадровски прашања
113. Прашања и предлози

В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
114. Конечни извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските
извештаи со ревизија на усогласеност за 2017 година на Министерството за здравство, Сметка на основен
буџет (637-10), Сметка на Буџетот на заеми (786-72), Сметка на Буџетот на заеми (786-68) и Сметка за
сопствени приходи (787-19)
115. Извештај за финансиското работење за период од 1.10.2018 до 31.12.2018 година на Акционерското
друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија
116. Информација за Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна
сопственост-Скопје за период од 1.1.2019 година до 31.3.2019 година
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117. Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република
Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година
118. Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република
Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година
119. Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република
Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година
120. Извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година
121. Информација во врска со работата на работна група за координација и следење на процесот на
измените на Договорот за основање на енергетската заедница
122. Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец Април 2019 година
123. Информација за имплементација на Акциски план за вработување 2018-2020 година
124. Информација за примена на Законот за нотаријатот за 2018 година
125. Информација за „Средношколско демократско организирање“, „Сеопфатно сексуално образование“
и „Студентско демократско организирање“

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
126. Предлог-закон за основното образование
127. Предлог-закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
128. Предлог-одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово за 2019 година
129. Информација од Претседавачот на Координативното тело во врска со ангажирање на правни
застапници на Република Северна Македонија по повод поведена арбитражна постапка од страна на
ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна
Македонија како тужена и заведен под број 24112/ГР кај Меѓународниот арбитражен суд при
Меѓународната трговска комора во Париз
130. Информација за првиот состанок на меѓувладината комисија меѓу Република Северна Македонија и
Република Бугарија, основана врз основа на член 12 од Договорот за пријателство, добрососедство и
соработка помеѓу Република Македонија и република Бугарија, потпишан на 1 август 2017 година во
Скопје, одржан во Софија на 10 јуни 2019 година, потпишаниот протокол од овој состанок со неговите
прилози
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131. Извештај за извршени преговори и усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на Република Србија
и Владата на Република Северна Македонија за воспоставување заеднички контроли на граничниот
премин за меѓународен патен сообраќај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна
Македонија), со текст на Договор
132. Информација за потпишување на Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународни договори за
спогодување што произлегуваат од медијација (Сингапурска Конвенција за медијација)
133. Информација со предлог тендерска документација за јавна набавка, дел од постапката за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни
монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје
134. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги
КАНАБИНОИД ДОО Куманово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со
Предлог-одлука
135. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕТРА - ХИП
ДОО Кочани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.
136. Информација за распределба на средства од Буџетот на РСМ за 2019 година, алоцирани во раздел
13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма - поддршка на имплементацијата на Декадата
и Стратегијата за Ромите со Предлог-Одлука за распределба на средства за комунални инфраструктурни
проекти
137. Информација за одбележување на денот на Геноцидот врз Ромите од Втората светска војна - 2 август
138. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Агенција за
национална безбедност
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записниците од 137-та и 141-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржани на 28.5.2019 и 25.6.2019 година
*
*


*

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Владата ги разгледа Предлог-одлуката за формирање на работни групи за подготовка на Националната
програма за усвојување на правото на Европската Унија, скрининг и подготовка на преговарачките
позиции за преговори за членство во Европската Унија; Предлог-одлуката за формирање на Секретаријат
на структурата за скрининг и преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон
Европската Унија; Предлог-одлуката за формирање на Канцеларија на Главниот технички преговарач за
скрининг и преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија;
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Предлог-одлуката за формирање на Група за скрининг и преговори за пристапување на Република
Северна Македонија кон Eвропската Унија; Предлог-одлуката за формирање Државна делегација за
процесот скрининг и преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската
Унија; Предлог-одлуката за формирање на Координативно тело за процесот на скрининг и преговори за
пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија; и Предлог-одлуката за
формирање на Работен комитет за европска интеграција и имајќи ги предвид предлозите изнесени во
расправата на седницата на Владата, заклучи условно да ги донесе одлуките, со следниве изменувања и
дополнувања:
1.
Во текстот на одлуките да не се користи формулацијата „скрининг и преговори“, односно да се
користи само терминот „преговори“.
2. Во текстот на одлуките, институцијата „Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор“ да се
измени со „Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците“.
3. Со одлуките да се уреди и формира основната рамка за работата на работните групи и
претседателите на работните групи, заедно со заменикот на претседателот на Владата, задолжен за
европски прашања и главниот технички преговарач да достават предлози за составот на работните групи
и нивните секретари, согласно делокругот на надлежност на работата (соодветно да бидат опфатени сите
надлежни институции во нивниот делокруг на работа).
4. Предлог-одлуката за формирање на Координативно тело за процесот на скрининг и преговори за
пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија, да се измени во насока
терминолошки да не се користат зборовите „Координативно тело“, односно да биде „Комитет за
преговори со Европската Унија“.
5. Предлог-одлуката за формирање на Секретаријат на структурата за скрининг и преговори за
пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија, да се измени во насока што овој
дел ќе биде предвиден во секоја од одлуките одделно, односно Секретаријатот за европски прашања ќе
ги врши административно - стручните работи и ќе ја дава оперативно - техничката поддршка за сите
работни групи.
6. Да се изнајде соодветен начин каде и на кое ниво во работата на работните групи да бидат вклучени
и граѓанските организации, собраниските тела, опозициските политички партии, стопанските комори и
другите заинтересирани страни.
7. Дополнително претставници од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори да бидат вклучени и во други четири
поглавја, поглавје 6, 8, 17 и 18.
8. Секретаријатот за европски прашања, во соработка со посебниот советник на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, Бојан Маричиќ и Секретаријатот за законодавство да ги
усогласат текстовите на одлуките од содржински, формално - правен и редакциски аспект.
Согласно овие заклучоци, Секретаријатот за европски прашања да подготви и достави пречистени и
усогласени текстови на одлуките.
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Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Владата ја разгледа Информацијата за реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република
Северна Македонија во периодот 1.1.2019 - 5.7.2019 година, како материјал за информирање.


Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна
Македонија за 2019 година

Владата ја разгледа Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.7.31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2019
година (нов текст) и ја прифати со следниве заклучоци:
1.
Се задолжуваат сите министри да го следат реализирањето на Законодавната агенда, навремено да
ги планираат активностите во институциите, со цел доследно исполнување на обврските и роковите кои
произлегуваат од Законодавната агенда.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, по
доставување на Законодавната агенда до Собранието, да направи соодветни измени во Програмата за
работа на Владата на Република Македонија за 2019 година, согласно измените во Законодавната агенда.
Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.7.-31.12.2019 година,
утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2019 година, да се
достави до Собранието.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за објавување на јавен повик за пренесување на
правото на градење на објект за потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
„Железници на Република Северна Македонија“ - Скопје, со Предлог-одлука за давање на согласност на
јавниот повик за пренесување на право на градење, за наредната седница на Владата, поради потребата
Државното правобранителство на Република Северна Македонија да достави мислење по материјалот,
како и Министерството за транспорт и врски да достави ново попрецизно мислење.
Истовремено, Владата го задолжи Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на
Република Северна Македонија“ - Скопје, повикот за прибирање на понудите да не биде пократок од 60
дена.
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Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата за појавување на интерес од компанијата ЛОКО ТРАНС ЛТМ ЦЕО за
изнајмување на товарни вагони од серија Еас во сопственост на Железници на Република Северна
Македонија Транспорт АД - Скопје и ја усвои со заклучок:
се укажува на Одборот на директори на Железници на Република Северна Македонија Транспорт
АД - Скопје согласно закон да спроведе транспарентна постапка на јавна набавка со која што ќе обезбеди
ставање на вагоните во функција и нивно долгогодишно користење и по завршување на истата, во рок од
15 дена да ја информира Владата за целокупниот тек и преземените активности во врска со ова прашање.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата со Преглед за исплатени субвенции за анасон по Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2018 и притоа заклучи:
1. Се укажува на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно
законските надлежности да преземе соодветни мерки за сите констатирани неправилности наведени во
Прегледот.
2. Се задолжува Државниот инспекторат за земјоделство, постапувајќи по Заклучокот од 141-та седница
на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 јуни 2019 година, да даде и проценка на
принос на анасон кај правните лица и дел од физичките лица каде се констатирани неправилности.
3. Се задолжува Управата за јавни приходи, постапувајќи по Заклучокот од 141-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 25 јуни 2019 година во рок од седум дена да достави
Информација за финансиската придобивка од правните и дел од физичките лица од продажбата на
анасон, согласно Прегледот од Информацијата.
Точка 4
Владата ги донесе:
1. Новиот текст на Одлуката за давање на 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 и
2. Најновиот текст на Одлуката за продажба на движни ствари, во предложените текстови.
Точка 5
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за донесување на одлука за давање согласност на
Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2019 година,
со Предлог-одлука, го усвои и го донесе најновиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката
за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на
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платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2019 година, во предложениот
текст.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за донесување на Одлука за давање согласност за спроведување на
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со дополнување и Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување на
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлуки за давање на согласност на спогодби за
регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје Прошетка на посетители во Националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец
без мотор во Св.Наум, ја усвои Информацијата и ги донесе:
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-122/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-133/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-134/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-135/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-137/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-139/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-148/2 од
18.4.2019 година).
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-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-153/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-158/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (бр. 08-162/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-169/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-171/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-172/2 од
18.4.2019 година).
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-173/2 од
18.4.2019 година) и
-Одлуката за давање на согласност на новиот текст на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк „Галичица“ (08-175/2 од
18.4.2019 година), во предложените текстови.
Точка 8
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање на трајно користење на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Агенцијата за катастар на недвижности, со
Предлог-одлукa, поради потребата Агенцијата за катастар на недвижности да се усогласи со
Министерството за транспорт и врски.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата за финансиска поддршка на ЈП Агро - берза Скопје, со
дополнувањето и притоа заклучи:
1. Се укажува на ЈП „Национална радиодифузија“ - Скопје, во рок од седум дена до Владата да достави
Предлог-одлука за утврдување на вишокот на средства од акумулираната добивка на ЈП „Национална
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радиодифузија“ - Скопје, во висина од 2.000.000,00 денари и Предлог-одлука за обезбедување на
средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност на Јавно претпријатие за берзанско
работење „АГРО-БЕРЗА“ - Скопје.
2. Се укажува на ЈП за државни патишта, во рок од седум дена до Владата да достави Предлог-одлука за
утврдување на вишокот на средства од акумулираната добивка на ЈП за државни патишта, во висина од
2.000.000,00 денари и Предлог-одлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој
за вршење на дејност на Јавно претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ - Скопје.
3. Се укажува на ЈП „Службен весник на Република Северна Македонија“ - Скопје на седница на Управниот
одбор да донесе Одлука за изменување на Инвестиционата програма од која ќе бидат издвоени
2.000.000,00 денари за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на
дејност на Јавно претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ - Скопје и во рок од седум дена до
Владата да достави Предлог-одлука за давање согласност за изменување на Инвестиционата програма.
4. Се укажува на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево на седница на Управниот одбор да донесе
Одлука за изменување на Инвестиционата програма од која ќе бидат издвоени 1.500.000,00 денари за
обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност на Јавно претпријатие
за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ - Скопје и во рок од седум дена до Владата да достави Предлогодлука за давање согласност за изменување на Инвестиционата програма.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за долгорочно задолжување на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје,
(рефинансирање) и потребата од донесување на Одлука за одобрување на работењето на Одборот на
директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на
засновање на заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 9.13 Голем
ринг и хипотека на објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје (имотот дефиниран со Договорот за
долгорочен кредит KR2019/12128) и Одлука за одобрување на работењето на Одборот на директори на
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на
заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје и
хипотека на објект Катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје (имотот дефиниран со Договорот за долгорочен
кредит KR2019/12131) и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Владата се информира за постапката за рефинансирање на доглорочен кредит за изградба на Катна
гаража 9.13- Голем ринг и Катна гаража 5.13- Мал ринг.
2. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право над правото
на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 9.13 Голем ринг и хипотека на објект Катна гаража
9.13 Голем ринг во Скопје, во предложениот текст.
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3. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право над правото
на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 5.13 Мал ринг и хипотека на објект Катна гаража 5.13
Мал ринг, во предложениот текст.
Точка 11
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за одобрување на ревидираната Годишна сметка,
финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за
стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, за период 1.1.2018 година 31.12.2018 година, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за одобрување на
ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, за
период 1.1.2018 година до 31.12.2018 година, во предложениот текст.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и
консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар Скопје за период 1.1.2018 година - 31.12.2018 година, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја
донесе Одлуката за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани
ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за период од
1.1.2018 година до 31.12.2018 година, во предложениот текст.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата за одобрување на работењето и водењето на работењето со
Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост за 2018 година, со Предлог-одлуки и ја усвои со следните
заклучоци:
1.
Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на
членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во
државна сопственост - Скопје за 2018 година (нов текст), во предложениот текст.
2. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018
година (нов текст), во предложениот текст.
3. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018
година (нов текст), во предложениот текст.
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4. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018
година (нов текст), во предложениот текст.
5. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018
година (нов текст), во предложениот текст.
6. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018
година (нов текст), во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата за распределба на добивката на Акционерското друштво за
стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2018 година, со Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за распределба на добивката на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2018
година, во предложениот текст
Точка 15
Владата по Годишниот извештај за работата на М-НАВ АД Скопје за 2018 година, Финансискиот извештај
со завршна сметка за 2018 година и Извештајот на независниот ревизор, со предлог-одлуки и
дополнувањето, ги донесе:
1. Одлуката за одобрување на Годишниот финансиски извештај со завршната сметка, Ревизорскиот
извештај и Годишниот извештај за работа за 2018 година на Акционерското друштво во државна
сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје и
2. Одлуката за распределба на добивката по Годишната сметка за 2018 година на Акционерското друштво
во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД
Скопје, во предложениот текст.
Министерот за правда, д-р Рената Дескоска се иззема од расправата и одлучувањето по овој материјал.
Точка 16
Владата по Барањето согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на
платите на вработените во АД „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, со Предлог-одлука, ја
донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување
на платите на вработените во Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во
државна сопственост, во предложениот текст.
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Точка 17
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување на
Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со просторното сместување на Државниот завод за
индустриска сопственост и ја усвои со заклучок:
се задолжуваат Државниот завод за индустриска сопственост и Министерството за финансии во
текот на оваа недела да одржат работна средба, со цел да изнајдат законско решение како да се
искористат средствата кои Државниот завод за индустриска сопственост ги има на сметка и да ги
употребат за купување на деловни простории.
Точка 19
Владата по Информацијата за пролонгирање на рок и Барање за склучување на анекси на договори за
заем ги донесе следните заклучоци:
1.
Се задолжуваат „11 Октомври - Еурокомпозит“ АД Прилеп и АД Електрани на Северна Македонија,
во државна сопственост - Скопје да склучат анекс на Договорот за заем, со цел пролонгирање на рокот за
враќање на заемот.
2. Се задолжува „11 Октомври - Еурокомпозит“, АД Прилеп да достави барање до АД МЕПСО во државна
сопственост - Скопје за пролонгирање на рокот за враќање на заемот по Договорот за заем солемнизиран
кај нотар Ана Брашнарска од Скопје под ОДУ бр.1154/18 на 11.7.2018 година за временски период од 11
месеци, притоа имајќи ја предвид Информацијата доставена од АД МЕПСО во државна сопственост Скопје под бр.02-3312/1 од 18.6.2019 година.
Точка 20
Владата по Информацијата со барање за донесување на закон за претворање на побарувањата на
Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштвото за производство
на производи со посебна намена „11 Октомври - Еурокомпозит“ АД Прилеп заклучи:
- Се задолжува Министерството за финансии да подготви и во рок од една недела до Владата да достави
Предлог-закон за претворање на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на јавни
давачки во траен влог во Друштвото за производство на производи со посебна намена „11 ОктомвриЕурокомпозит“ АД Прилеп
Точка 21
Владата по Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, Годишниот
извештај за работата на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, финансиски извештаи на
Фондот за осигурување на депозити за годината што завршува на 31.12.2018 година, со Извештај на
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независните ревизори и Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот, со Предлог-одлуки ги
донесе:
1. Одлуката за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година
и
2. Одлуката за потврдување на Одлуката за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување
на депозити за 2018 година, во предложените текстови.
Истовремено, Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Фондот за осигурување на
депозити за 2018 година, како материјал за информирање.
Точка 22
Владата го донесе најновиот текст на 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 на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY
ДОО Тетово, во предложениот текст.
Точка 23
Владата го донесе најновиот текст на 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 на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY
ДОО Тетово, во предложениот текст.
Точка 24
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП.Бр.03-327/19 (Струга) и ја
донесе Одлуката со заклучок предлагачот да го усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 25
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни
ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности, (ДП.Бр.03-326/19 Струга), усогласен со Секретаријатот за законодавство.
Точка 26
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Eтно астрономија/стара небесна карта на македонскиот народ“ за културно наследство
од особено значење, поткатегорија исклучително значење, да се разгледа на наредната седница на
Владата, поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница
на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
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Точка 27
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Велигденски игри во Порече“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија
исклучително значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата од
дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
Точка 28
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна Македонија“ за културно наследство
од особено значење, поткатегорија големо значење, да се разгледа на наредната седница на Владата,
поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на
Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 29
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Побратимството на Говедар Камен” за културно наследство од особено значење,
поткатегорија исклучително значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата
од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
Точка 30
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Ѕвончарски занает во Битола“ за културно наследство од особено значење,
поткатегорија исклучително значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата
од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
Точка 31
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Традиционален спорт и вештина Пеливанството во Каршијак, општина Студеничани“ за
културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, да се разгледа на наредната
седница на Владата, поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа
на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 32
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на кавал” за културно
наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, да се разгледа на наредната
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седница на Владата, поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа
на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 33
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Џоломарите од с. Бегниште, Кавадаречко” за културно наследство од особено значење,
поткатегорија големо значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата од
дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
Точка 34
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на гајда за културно
наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, да се разгледа на наредната
седница на Владата, поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа
на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 35
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Лазарките од Дримкол” за културно наследство од особено значење, поткатегорија
големо значење да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата од дополнително
усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој.
Точка 36
Владата на предлог на предлагачот заклучи - Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Песни со извикување во македонскиот музички фолклор“ за културно наследство од
особено значење, поткатегорија големо значење да се разгледа на наредната седница на Владата, поради
потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 37
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Женската поворка Иванденка од Ресен“ за културно наследство од особено значење,
поткатегорија исклучително значење да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата
од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
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Точка 38
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Лазарките од Струшко Поле” за културно наследство од особено значење, поткатегорија
големо значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата од дополнително
усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој.
Точка 39
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Обичајот Мартинки“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија
исклучително значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата од
дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
Точка 40
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Машка поворка Мечкари од Прилеп“ за културно наследство од особено значење,
поткатегорија големо значење, да се разгледа на наредната седница на Владата, поради потребата од
дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
Точка 41
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Машка велигденска поворка Кули во Македонски Брод“ за културно наследство од
особено значење, поткатегорија исклучително значење, да се разгледа на наредната седница на Владата,
поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на
Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 42
Владата на предлог на предлагачот заклучи Предлог-одлуката за прогласување на нематеријалното
културно добро „Женска обредна поворка Водичарки од с.Беранци-Битолско” за културно наследство од
особено значење, поткатегорија големо значење, да се разгледа на наредната седница на Владата,
поради потребата од дополнително усогласување, откако претходно ќе се разгледа на седница на
Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 43
Владата го одложи од разгледување Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
задолжително осигурување во сообраќајот, поради потребата од дополнително усогласување.
Точка 44
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Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со поднесената Иницијатива за
започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина - керамичка глина на локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, Општина Пехчево, со Предлог-одлука,
за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за економија да постапи согласно
Мислењето на Општина Пехчево.
Точка 45
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено Барање за категоризација на угостителски
објект за сместување од хотел Илинден, Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на
угостителски објект, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект (хотел Илинден - Струмица, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр. 24А, Струмица - хотел
од трета категорија со три (3) ѕвезди), во предложениот текст.
Точка 46
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена А4 - времено сместување, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево, 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 Локална урбанистичко планска
документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување, КО Мирковци, Општина Чучер
Сандево, во предложениот текст.
Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за склучување на Договор
за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со
непосредна спогодба со Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, во предложениот текст.
Точка 48
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на
ТАВ Македонија за 2018 година за Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид, ја усвои Информацијата и ја
одобри Анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2018 година за
Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за текот на преговорите за натамошна либерализација на трговината
со земјоделско - прехранбени производи по Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија
и Украина, ја усвои Информацијата и го задолжи Министерството за надворешни работи до одржување
на Третата седница на Мешовитиот комитет по Договорот за слободна трговија меѓу Република
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Македонија и Украина, да изнајде заедничко прифатливо решение по предлогот од украинската страна
за измена во членот 1 од Договорот.
Точка 50
Владата го разгледа Предлог-законот за правосудниот испит (најнов текст), го утврди и заклучи согласно
член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Рената
Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда, а за повереник
Валентина Шаурек, државен советник во Министерството за правда.
Точка 51
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за примена на член 41 став (2) од Законот за
извршување од страна на правните лица кои водат регистри во Република Северна Македонија за
наредната седница на Владата поради потребата Министерството за правда предлог-заклучоците да ги
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 52
Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата
против трговија со луѓе, со усогласен текст на Протоколот и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Протоколот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе.
2. Се овластува Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата и министер за внатрешни
работи, да го потпише Протоколот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Република Бугарија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе.
Точка 53
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање согласност на Одлуката на Управниот
одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје за промена/дополнување на дејноста на
Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, со Предлог-одлука, го усвои и го донесе најновиот
текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за промена/дополнување на дејност на Јавната
здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје, во предложениот текст.
Точка 54
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање согласност на Одлуката на Управниот
одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Панче Караѓозов“ Штип за
промена/дополнување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Панче Караѓозов“
Штип, со Предлог-одлука, го усвои и го донесе најновиот текст на Одлуката за давање согласност на
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Одлуката за промена/дополнување на дејноста на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“ - Штип, во
предложениот текст.
Точка 55
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Центар Жупа, во предложениот текст.
Точка 56
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Дебар, во предложениот текст.
Точка 57
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Дебрца, во предложениот текст.
Точка 58
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Зрновци, во предложениот текст.
Точка 59
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Пехчево, во предложениот текст.
Точка 60
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Карбинци, во предложениот текст.
Точка 61
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Берово, во предложениот текст.
Точка 62
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Старо Нагоричане, во предложениот текст.
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Точка 63
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Липково, во предложениот текст.
Точка 64
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Ранковце, во предложениот текст.
Точка 65
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Крива Паланка, во предложениот текст.
Точка 66
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Кратово, во предложениот текст.
Точка 67
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Теарце, во предложениот текст.
Точка 68
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Желино, во предложениот текст.
Точка 69
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Гостивар, во предложениот текст.
Точка 70
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Врапчиште, во предложениот текст.
Точка 71
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Брвеница, во предложениот текст.
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Точка 72
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Ресен, во предложениот текст.
Точка 73
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Куманово, во предложениот текст.
Точка 74
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Тетово, во предложениот текст.
Точка 75
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Боговиње, во предложениот текст.
Точка 76
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Маврово и Ростуше, во предложениот текст.
Точка 77
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Јегуновце, во предложениот текст.
Точка 78
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Струга, во предложениот текст.
Точка 79
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Пласница, во предложениот текст.
Точка 80
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Кичево, во предложениот текст.
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Точка 81
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Охрид, во предложениот текст.
Точка 82
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Штип, во предложениот текст.
Точка 83
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Чешиново Облешево, во предложениот текст.
Точка 84
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Македонска Каменица, во предложениот текст.
Точка 85
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Кочани, во предложениот текст.
Точка 86
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Македонски Брод, во предложениот текст.
Точка 87
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Вевчани, во предложениот текст.
Точка 88
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Пробиштип, во предложениот текст.
Точка 89
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Делчево, во предложениот текст.
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Точка 90
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Виница, во предложениот текст.
Точка 91
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/468
на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки
против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет, во предложениот текст.
Точка 92
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување
(ЗНБП) 2019/351 на Советот од 4 март 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за
рестриктивни мерки против Сирија, во предложениот текст.
Точка 93
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за воспоставување дипломатски односи меѓу Република
Северна Македонија и Република Ерменија, во предложениот текст.
Точка 94
Владата ја донесе Одлуката за отворање на Почесен конзулат на Република Северна Македонија во
Република Малта, со седиште во Корми, во предложениот текст.
Точка 95
Владата го донесе Решението за именување на почесен конзул на Република Северна Македонија во
Република Малта, со седиште во Корми, во предложениот текст.
Точка 96
Владата го разгледа Барањето на Амин Резмех за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и утврди позитивно
мислење по Барањето, имајќи ги предвид мислењата на Министерството за финансии и Министерството
за економија.
Точка 97
Владата го разгледа Барањето на Кренар Крајку и други за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и имајќи го
предвид Мислењето на Министерството за надворешни работи - Сектор за следење на националните
приоритети утврди негативно мислење по Барањето.
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Точка 98
Владата го разгледа Барањето на Алаа Ал Карболи за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија и утврди позитивно
мислење по Барањето, имајќи ги предвид мислењата на Министерството за финансии и Министерството
за економија.
Точка 99
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 100
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-закон за дополнување на Законот
за правда на децата, по скратена постапка, поднесена од група пратеници, откако претходно ќе се
разгледа на седница на Комисијата за политички систем и Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој, поради потребата Министерството за правда да достави заедничко мислење со Министерството
за финансии, Министерството за труд и социјална политика и Секретаријатот за законодавство.
Точка 101
Владата го разгледа Годишниот извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за
ревизија во 2018 година, со финансиски извештаи на независниот ревизор и притоа го утврди следново
мислење:
Согласно член 33 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“
бр.66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18), Државниот завод за ревизија изготвува
Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија и истиот го
доставува на разгледување до Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до 30 јуни во
тековната година, за претходната година.
Според доставениот Годишен извештај, Државниот завод за ревизија во 2018 година извршил вкупно 66
ревизии, од кои 54 ревизии на регуларност, 4 ревизии на успешност, 3 follow-up ревизии и една ревизија
на усогласеност. За извршените ревизии издадени се 117 ревизорски извештаи, од кои 109 извештаи за
ревизија на регуларност, 4 извештаи за ревизија на успешност, 3 извештаи од follow-up ревизии и еден
извештај за ревизија на усогласеност. Со спроведените ревизии во 2018 година, Државниот завод за
ревизија опфатил вкупно 102 субјекта. По извршените ревизии констатирани се 830 наоди и 341 состојба
утврдени како системска слабост, а издадени се 799 препораки.
Согласно Извештајот, вкупниот буџет на Државниот завод за ревизија во 2018 година изнесувал
94.971.000 денари, од кои 95,62% или 90.816.000 денари се обезбедени од централниот буџет, 4,22% или
4.000.000 денари се од сопствени приходи, и 0,16% или 155.000 денари се средства обезбедени преку
проектот за имплементација на систем за управување со ревизија. Најголемиот дел од вкупните расходи
на Државниот завод за ревизија се наменети за плати на вработените.
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Составен дел на Годишниот извештај се Извештајот на независниот ревизор од извршена ревизија на
финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за средствата од Буџетот на Република Северна
Македонија, Извештајот на независниот ревизор од извршена ревизија на финансиските извештаи на
Државниот завод за ревизија за средствата на приходи наплатени од органи и Извештајот на независниот
ревизор од извршена ревизија на финансиските извештаи на Проектот МАК 12/0015 „Имплементација
на систем за управување со ревизија“.
По извршената ревизија на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија од страна на
Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје, констатирано е дека финансиските извештаи ја
презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за
ревизија и законското користење на средствата во 2018 година. Истото мислење независниот ревизорот
го дава и по извршената ревизија на финансиските извештаи на Проектот МАК 12/0015 „Имплементација
на систем за управување со ревизија“.
Врз основа на изнесеното се оценува дека Државниот завод за ревизија работел во рамки на законските
надлежности и согласно Годишната програма за 2018 година, поради што Владата на Република Северна
Македонија нема забелешки по Годишниот извештај.
Точка 102
Владата го разгледа Годишниот извештај на ректорот и Годишен извештај за работењето на
Универзитетот во Тетово во академската 2017/2018 година и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 99 став 1 од Законот за високото образование* („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18), ректорот е должен еднаш во годината до Сенатот, Универзитетскиот совет и
основачот, да поднесува Извештај за својата и за работата на Универзитетот, во кој е содржан и
финансиски извештај.
За таа цел, Универзитетот во Тетово достави Годишен извештај до Собранието на Република Северна
Македонија, каде што се искажани активностите кои се преземени, во академската 2017/2018 година, од
страна на ректорот и Универзитетот.
Во периодот опфатен со Извештајот, ректорот, во редовните седници на Сенатот, како и на средбите со
деканите и директорите на единиците на Универзитетот во Тетово, ги прикажал залагањата во насока на
трансформација во високото образование, како на национален, така и на меѓународен план, за натамошно
интензивирање и продлабочување на процесот на промени и нивна имплементација во рамките на
Универзитетот, со цел зголемување на квалитетот и ефикасноста во неговото функционирање и
забрзување на развојот.
1.

Работа на органите и телата на Универзитетот во Тетово

Значаен момент од работата на Сенатот и Ректорската управа на Универзитетот во Тетово претставуваат
следните извршени активности и задачи:
-
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Нормативно-правно уредување на дејноста и остварување на стручно-административната функција

Нормативно-правното работење на Универзитетот е организиран во согласност со функционалната
поврзаност на Универзитетот и дејноста на единиците во состав, кои се утврдени со Закон и со Статут на
Универзитетот во Тетово, за што се донесени повеќе одлуки како: Одлука за реизбор на наставници на
правен факултет, Одлука за избор на декани на единиците во состав, усвоен е предлог Статутот на
Универзитетот и други значајни одлуки кои произлегуваат од дејноста на Универзитетот, односно
единиците во состав, спроведени согласно Закон и Статут на високообразовната установа.
Управувањето со човечките ресурси и кадровско екипирање
За активностите кои произлегуваат при управувањето со човечки ресурси и кадровски вработувања и
унапредувања, Универзитетот во Тетово донесе Правилник за внатрешна организација на
високообразовната установа и единиците во состав и Правилник за систематизација на работни места во
установата, усогласени од страна на Министерството за информатичко општество и администрација.
За нормално функционирање на високообразовната установа, во рамките на нејзините надлежности,
Универзитетот во Тетово изготвил повеќе правилници, донесе одлуки, решенија и други материјали.
Исто така, забележан е значаен напредок во делот на воведување на современ менаџмент, како концепт
на управување и раководење со воспитно образовните институции, кој се наметнува како императив за
ефикасно и ефективно извршување на наставно-образовната и научно-истражувачката дејност, особено
во услови на актуелно пазарно работење и конкуренција.
2.

Наставно-образовна дејност

Универзитетот, следејќи ги своите развојни приоритети од дејноста, во овој период презема и успешно
реализира активности во насока на проширување на неговата дејност, преку дизајнирање, усвојување и
воведување на нови студиски програми, во сите циклуси на студии.
Во текот на академската 2017/2018 година направени се посериозни чекори во врска со воведување на
прв, втор и трет циклус на студии.
Во наредниов периодот зацртани се низа активности и поставени се повеќе задачи, кои всушност ќе
претставува имплементација на реформите во високото образование.
За академската 2017/2018 година, согласно Одлуката за запишување студенти на Владата на Република
Македонија, беа одобрени вкупно 3870 места од кои 1405 во државна квота, 2005 со самофинансирање,
460 вонредни студенти, како и квоти за други категории утврдени со закон.
Во текот на академската година се пријавиле 2251 студент, од кои запишани биле 1903. Во однос на
конкурсите за трансфер на студенти, запишани биле 95 студенти.
Од вкупниот број запишани студенти, 862 се запишани во државна квота, 468 со самофинансирање, 170
како вонредни студенти, 186 странски државјани, 61 во квотата за малцинства, 1 студент - дете на
припадник на безбедносните сили, 23 кандидат - државјани на Република Северна Македонија со
завршено средно образование во странство, 12 студенти со посебна квота, 25 студенти - деца на самохран
родител.
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Со цел зголемување на интелектуално и културно ниво на наставниот и соработничкиот кадар, се
организираат и упатуваат на постојани обуки, научни истражувања, семинари и работилници, кои имаат
значајно место во стратешките цели на Универзитетот во Тетово.
3.

Научно - истражувачка работа

Во текот на академската 2017/2018 година е реализирана научно - истражувачка работа на
Универзитетот во Тетово, по пат на организирање на научни и истражувачки активности, преку научни
конференции, договори за соработка со претпријатијата (со истражувачки карактер), промоции и
издавање на книги.
Од научните конференции значајно место имаат:
VII - Меѓународен семинар за албански јазик, литература и култура;
Меѓународна балканска конференција за спортски науки;
Социо-културни проблеми и предизвиците на современиот свет и
Регионална економска соработка во процесот на глобализација.
4. Меѓународна соработка
повеќе договори за меѓусебна соработка со универзитети и други институции, како од земјата, така и
пошироко во регионот и на светско ниво.
Во текот на изминатиот период, надворешната соработка на Универзитетот во Тетово се реализираше
преку: учество на интер-универзитетски конференции на државните универзитети во Република Северна
Македонија, остварување заеднички проекти со универзитети и други институции во Република Северна
Македонија и од странство, создавање можности за развој на заедничка научно-истражувачка дејност со
универзитетите од државата и од странство, организирање научни конференции на одделни факултети,
семинари, летни школи и други активности.
Во рамки на континуираната поддршка од меѓународните фондови и програми, реализирани се и
одредени активности во неколку научно- истражувачки проекти од ЕРАЗМУС програмата.
Програмите за академска мобилност се од големо значење за развојот на квалитетот на студиските
програми и идното вработување на студентите. Истите се тесно поврзани со имплементација на
реформите од болоњскиот процес и европските образовни стандарди, преку ERASMUS+, CEEPUS, Join
EU SEE - PENTA, MEVLANA.
За постигнување на подобри резултати и напредок, а имајќи предвид дека практичната работа и знаења
на студентите е од големо значење и битна активност во врска со подготвеноста на студентите за полесно
вклопување во работните ангажмани, Универзитетот во Тетово реализира практична настава, со
ангажирање на стручни лица, како од Универзитетот, така и од праксата.
Универзитетот во Тетово активно учествува и во меѓународните асоцијации и мрежи поврзани со
високото образование и во следењето на најразлични форуми, средби и настани со меѓународен
предзнак.
5.
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Финансирање

Финансиското работење на Универзитетот во Тетово е прикажано според планираните активности во
Програмата за работа на Универзитетот, Финансискиот план, Статутот на Универзитетот, Законот за
буџети на Република Северна Македонија, Законот за извршување на буџетот на Република Северна
Македонија, Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, како и Правилникот за
сметководствениот план за буџетите и буџетските корисници, Правилникот за класификација на
приходите и расходите и други акти, односно сите законски и подзаконски акти кои ја регулираат оваа
материја.
Универзитетот во Тетово е интегриран Универзитет во чиј состав се и единките - факултети на
универзитетот, кои согласно со Статутот на Универзитетот учествуваат во остварување на интегрираните
и други дејности на Универзитетот, со различен процент од остварените приходи.
Финансирањето на дејноста на Универзитетот во Тетово се реализира со финансиски средства
обезбедени преку:
- Сметка 637, Буџет на Министерството за образование и наука, преку Потпрограмата - 43;
- Сметка 788, финансиски средства остварени од самофинансирачка дејност на Универзитетот, како и
- Сметка 785, финансиски средства остварени од донации.
Од сметките 637 и 788, Универзитетот ги исплатува следните обврски: плати и надоместоци од плати кон
вработените, патни и дневни расходи, комунални услуги, затоплување, комуникации, ситен инвентар,
алати и други материјали, поправки и тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи,
разни трансфери, купување на опрема и машини, реконструкција и санација на објекти и други
нефинансиски средства.
Во фискалната 2017 година, на Потпрограмата - 43, Универзитет во Тетово, на буџетската сметка 637,
одобрени се вкупно 387.646.000 денари, а искористеноста на средствата била 99,63 %.
Во фискалната 2018 година, на Потпрограмата - 43, Универзитет во Тетово, на буџетската сметка 637,
одобрени се вкупно 334.300.000 денари, а искористеноста на средствата била 96,70 %.
Доставениот Извештај претставува ретроспектива на сите реализирани активности на Универзитетот во
Тетово, во текот на периодот од 16 септември 2017 година до 30 септември 2018 година, во насока на
остварување на квалитетен наставен - образовен и научно-истражувачки процес.
Исто така, во однос на финансиското, сметководствено-материјално работење, инвестиции и развој на
Универзитетот, се укажува дека е потребно истото да содржи табеларни прегледи за реализираните
средства во текот на фискалната 2017 и 2018 година, а не само графички прегледи на реализирани
расходи и остварени приходи.
Врз основа на горенаведеното, Извештајот за работа на ректорот и Универзитетот во Тетово, во
академската 2017/2018 година ги прикажува преземените активности за поуспешно реализирање на
планираните активности, заради подобрување на квалитетот на високообразовната дејност и ефикасност
на Универзитетот во Тетово.
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Точка 103
Владата го разгледа Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата
за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија за 2018 година и притоа го утврди
следново мислење:
Согласно член 13 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија
бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18),
Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за претходната
година проследен со финансиско - сметководствени извештаи изработени во согласност со
Меѓународните стандарди за финансиско известување, Управниот одбор на Агенцијата ги усвојува
најдоцна до 25 февруари секоја година, а според став (5) од овој член извештајот од независен ревизор
се доставува до Управниот одбор на Агенцијата најдоцна до 1 јуни секоја година.
Според став (6) од истиот закон, извештајот за реализација на годишната програма за работа и развој на
Агенцијата за претходната година, Управниот одбор на Агенцијата го доставува на усвојување до
Собранието на Република Северна Македонија најдоцна до 30 јуни заедно со извештајот од независен
ревизор.
Согласно наведеното во Извештајот за остварениот финансиски резултат на Агенцијата за цивилно
воздухопловство за 2018 година, дел 1.2 Биланс на успехот (Извештај за добивка и загуба) за периодот од
1.1.2018 година заклучно со 31.12.2018 година (по групи на сметки), во 2018 година Агенцијата остварила
вкупни приходи во износ од 225.286.984 денари и вкупни расходи во износ од 180.331.514 денари.
Понатаму, согласно Извештајот на независниот ревизор, финансиските извештаи ја прикажуваат
веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на Агенцијата
за цивилно воздухопловство Скопје на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност
и паричните текови за годината која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за
финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, со
нагласување на прашањето поврзано со упис на основачкиот капитал во Централниот регистар на
Република Северна Македонија.
Врз основа на претходно наведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека е потребно
Агенцијата за цивилно воздухопловство да извести за активностите кои се преземаат од страна на
надлежните органи за постапување по дадените забелешки од страна на независниот ревизор.
Точка 104
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за давање на автентично толкување на член 266 став
(2) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2012,
145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.101/2019), поднесено од пратеникот Бетиане Китев, за наредната седница на Владата, откако
претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, поради
потребата Министерството за здравство да достави ново прецизно и јасно мислење, во кое да стои
предлог дали да се прифати или да не се прифати Барањето.
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Точка 105
Владата го одложи од разгледување Барањето за давање на автентично толкување на член 250, 251 и
252 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12,
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија бр.101/19), поднесено од пратеникот Бетиане Китев, за
наредната седница на Владата, откако истото претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој, поради потребата Министерството за здравство да достави ново
прецизно и јасно мислење, во кое да стои предлог дали да се прифати или да не се прифати Барањето.
Точка 106
Владата го одложи од разгледување Барањето за давање на автентично толкување на член 10 став 1 од
Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/06, 54/07, 74/12,
99/18), поднесено од пратеникот Трајчо Димков, поради потребата Министерството за култура во
соработка со Агенцијата за млади и спорт да достави ново мислење по материјалот.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 107
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 166 став 1 од Законот за
високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018), поднесено од
пратеникот Џеват Адеми и притоа го утврди следново мислење:
Во членот 166 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.
82/18) се наведува дека:
Во наставно-научно звање доцент, може да биде избрано лице кое:
1. Има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус
посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од
првиот циклус и вториот циклус.
2. Има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира.
3. Има објавени најмалку четири научни труда во референтна научна публикација огласно со овој закон
во последните пет години пред објавувањето на огласот за избор.
4. Има познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ акт на Универзитетот, односно на
самостојната висока стручна школа и
5. Има способност за изведување на високообразовна дејност.
Одредбата од член 166 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 82/18), треба да се толкува, така што остварениот просечен успех од најмалку 8,00 (осум)

41

утврден за интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус треба да се применува и на
истоветните завршени студии пред воведувањето на ЕКТС.
Тргнувајќи од горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на Собранието на
Република Северна Македонија да даде автентично толкување на член 166 став 1 од Законот за високото
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2018).
Точка 108
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 48 став 2 од Законот за
организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19),
поднесено од пратениците Снежана Калевска-Ванчева и Диме Велковски и притоа го утврди следното
мислење
Во поглед на доставеното Барање за давање на автентично толкување на член 48 став (2) од Законот за
организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и
110/19), со кое се бара да се расчистат дилемите кои произлегуваат од термините „други причини“ и „сите
негови овластувања и одговорности во раководењето“ од претходно посочениот став, Владата на
Република Северна Македонија е на мислење дека се работи за недореченост на член 48 став 2 од
Законот за организација и работа на органите на државната управа, и во конкретниот случај се до
надминување на правната недореченост во постојното законско решение, заменик министерот може да
ги презема сите овластувања и одговорности, односно заменикот министер може да донесува
подзаконски прописи и други акти за кои во закон е утврдено овластување за нивно донесување од
министерот, како и тоа дека може да врши и други овластувања, права, должности и одговорности кои
согласно закон се во надлежност на министерот.
Законот за организација и работа на органите на државната управа е системски закон кој уредува повеќе
значајни прашања за работата на органите на државната управа, односно се уредуваат организацијата,
надлежностите и работата на органите на државната управа. Член 48 став (1) предвидува дека
„Собранието на Република Македонија именува и разрешува заменик на министерот на соодветното
министерство на предлог на претседателот на Владата на Република Македонија“, за да став (2)
предвидува дека „Заменикот го заменува министерот во случај кога тој е отсутен или кога поради болест
и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности
во раководењето“.
Имајќи ја предвид околноста дека се работи за ситуација која се повторува неколку пати и со која
прецизно не се дефинирани случаите на овластувањата и одговорностите на заменик министерот, а
моменталната законска регулација „други причини“ терминолошки е многу опширна, непрецизна и која
во конкретниот случај би можела да ги опфати и термините „оставка“ или „разрешување“ на министерот,
при првата измена на Законот за организација и работа на органите на државната управа ќе се предложи
решение со кое термините „оставка“ или „разрешување“ на министерот да бидат прецизирани како
околности во кои заменикот на министерот го заменува министерот со сите негови овластувања и
одговорности во раководењето.
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Согласно ова, Владата на Република Северна Македонија му предлага на Собранието на Република
Северна Македонија да даде автентично толкување на член 48 став (2) од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,
82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19)
Точка 109
Владата ја разгледа Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 3
од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/16), со
предлог времена мерка, поднесена од Александра Илиева-Милчова од Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
Со точка 1 од Иницијативата се оспорува уставноста на членот 3, со кој се додава членот 34-е, во делот
“дали за извршената услуга за поднесување на пријавата за упис на основање трговец поединец и
трговско друштво постапува согласно со членот 35 став (7) од овој закон“, како и членот 34-з став (5) од
Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53 од 21.3.2016
година)
Со точка 2 од Иницијативата се оспорува уставноста на членот 3, во целост, од Законот за едношалтерски
систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на
Република Македонија“ бр.53 од 21.3.2016 година).
Воедно, со Иницијативата предлагачот има доставено времена мерка со кој бара на иста седница на
Уставниот суд, да се расправа и за оваа иницијатива и за Иницијативата У. Бр.65/2018.
Според точка 1 од Иницијативата, подносителот го оспорува членот 3, со кој се додава членот 34-е во
делот „дали за извршената услуга за поднесување на пријавата за упис на основање трговец поединец и
трговско друштво постапува согласно со членот 35 став (7) од овој закон“, како и членот 34-з став (5) од
Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
(Службен весник на Република Македонија бр.53 од 21.03.2016 година), повикувајќи се на одредбата од
членот 35 став (7) од истоимениот Закон, кој член е укинат со Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија У. Бр.67/2015.
Со членот 3 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други
правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53 од 21.3.2016 година) се додаваат четири
нови члена 34-ѓ, 34-е, 34-ж и 34-з, со наслов „Контрола на регистрационен агент“.
Членот 34-е од истоимениот Закон, го предвидува следново:
(1) Непосредната теренска контрола опфаќа проверка:
-на идентичноста на податоците содржани во пријавата и прилозите поднесени преку Системот за ерегистрација, со податоците содржани во прилозите доставени до регистрациониот агент од субјектот на
упис,
- на исполнетоста на критериумите определени со членот 34-а од овој закон,
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-дали за извршената услуга за поднесување на пријавата за упис на основање трговец поединец и
трговско друштво постапува согласно со членот 35 став (7) од овој закон и
-во постапувањето согласно со членот 82 став (4) од Законот за трговските друштва.
Членот 34-з од истоимениот Закон, го предвидува следново:
(1) Регистрационите агенти се должни на овластеното службено лице од членот 34-ж од овој закон, да му
обезбедат услови за спроведување на контролата како и да му овозможат увид во потребните исправи и
податоци.
(2) За спроведената контрола, овластеното службено лице составува записник во кој се евидентира
утврдената фактичка состојба. Записникот го потпишуваат овластеното службено лице и контролираниот
регистрационен агент.
(3) Доколку регистрациониот агент одбие да го потпише и прими записникот, одбивањето не е од значење
за поведување постапка за одземање на овластувањето.
(4) Доколку при спроведувањето на контролата се утврди неисполнување на критериумите предвидени
во членот 34-а од овој закон или непостапување согласно со членот 82 став (4) од Законот за трговските
друштва, овластеното службено лице со записник го задолжува регистрациониот агент во рок од 15 дена
да ги отстрани утврдените недостатоци.
(5) Овластеното службено лице доколку утврди повреда на членот 35 став (7) од овој закон, во записникот
ќе констатира дека ќе се поведе постапка за донесување решение за одземање на овластувањето
регистрационен агент.
(6) Примерок од записникот од ставот (2) на овој член, овластеното службено лице му доставува на
контролираниот субјект на денот на спроведувањето на контролата.“.
Со Одлука на Уставен суд на Република Македонија У.бр.67/2015, објавена во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.114 од 20.6.2016 година, укината е одредбата од ставот (7) во членот 35 од
Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
(Службен весник на Република Македонија бр.84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/2011, 53/2011,
70/2013, 115/2014, 97/2015 и 192/2015), која гласеше „Извршената услуга за упис на основање на трговец
поединец и трговско друштво преку Системот за е-регистрација, регистрациониот агент ја врши без
надоместок и награда.“.
Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.
Со тоа, престанува и важноста на оспорените одредби од членот 34-е став (1) алинеја 3 и членот 34-з став
(5) воведени со Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други
правни лица (Службен весник на Република Македонија бр.53 од 21.03.2016 год), бидејќи истите се
повикуваат на укинатата одредба од ставот (7) во членот 35 од Законот.
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Со точка 2 од Иницијативата се оспорува уставноста на членот 3, во целост, од Законот за изменување и
дополнување на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на
други правни лица (Службен весник на Република Македонија бр.53 од 21.03.2016 година), бидејќи
според подносителот на Иницијативата, истиот е во спротивност со членот 53 од Уставот на Република
Северна Македонија, според кој „Адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува
правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон“.
По однос на точката 2 од Иницијативата, се повикуваме на Решението на Уставниот суд У.бр.66/2018 од
3 април 2019 година, според кое НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на членот 3 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот
регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2016).
Според образложението во Решението на Уставниот суд У.бр.66/2018 од 3 април 2019 година, со членот
3 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни
лица (Службен весник на Република Македонија бр.53 од 21.03.2016 година) се додаваат четири нови
члена 34-ѓ, 34-е, 34-ж и 34-з, кои гласат:
„Контрола на регистрационен агент
Член 34-ѓ
(1) Централниот регистар врши контрола на носителот на овластување регистрационен агент, во однос на
исполнетоста на критериумите за добивање на овластување, постапувањето при поднесување на пријава
за упис и извршувањето на услугите за упис преку Системот за е-регистрација.
(2) Контролата од ставот (1) на овој член се спроведува по службена должност, или по претходно
поднесена пријава, со претходна најава или ненајавено. Контролата се спроведува теренски преку
непосредна проверка во просториите на носителот на овластувањето и преку евидентираните податоци
во регистрите.
(3) Централниот регистар изготвува Годишен план за контрола и на својата веб страница објавува листа
на субјекти кои ќе бидат предмет на контрола и временскиот период во кој ќе се спроведе истата.
Дополнително, субјектите предмет на контролата ги известува и преку евидентираната адреса на
електронско сандаче.
Член 34-е
(1) Непосредната теренска контрола опфаќа проверка:
- на идентичноста на податоците содржани во пријавата и прилозите поднесени преку Системот за ерегистрација, со податоците содржани во прилозите доставени до регистрациониот агент од субјектот на
упис,
- на исполнетоста на критериумите определени со членот 34-а од овој закон,
-дали за извршената услуга за поднесување на пријавата за упис на основање трговец поединец и
трговско друштво постапува согласно со членот 35 став (7) од овој закон и
- во постапувањето согласно со членот 82 став (4) од Законот за трговските друштва.
Член 34-ж
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(1) Непосредната теренска контрола ја спроведуваат службени лица вработени во Централниот регистар,
овластени од директорот на Централниот регистар.
Член 34-з
(1) Регистрационите агенти се должни на овластеното службено лице од членот 34-ж од овој закон, да му
обезбедат услови за спроведување на контролата како и да му овозможат увид во потребните исправи и
податоци.
(2) За спроведената контрола, овластеното службено лице составува записник во кој се евидентира
утврдената фактичка состојба. Записникот го потпишуваат овластеното службено лице и контролираниот
регистрационен агент.
(3) Доколку регистрациониот агент одбие да го потпише и прими записникот, одбивањето не е од значење
за поведување постапка за одземање на овластувањето.
(4) Доколку при спроведувањето на контролата се утврди неисполнување на критериумите предвидени
во членот 34-а од овој закон или непостапување согласно со членот 82 став (4) од Законот за трговските
друштва, овластеното службено лице со записник го задолжува регистрациониот агент во рок од 15 дена
да ги отстрани утврдените недостатоци.
(5) Овластеното службено лице доколку утврди повреда на членот 35 став (7) од овој закон, во записникот
ќе констатира дека ќе се поведе постапка за донесување решение за одземање на овластувањето
регистрационен агент.
(6) Примерок од записникот од ставот (2) на овој член, овластеното службено лице му доставува на
контролираниот субјект на денот на спроведувањето на контролата.“
Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, владеењето на правото е
темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Според член 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни
лица, се уредува/уредуваат едношалтерскиот систем, водењето на трговскиот регистар и на регистарот
на други правни лица, регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за
вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност, регистар на
казни за сторените кривични дела на правни лица од страна на Централниот регистар на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Централниот регистар), во писмена и електронска форма
како и преземањето на водењето на трговскиот регистар, судскиот регистар, регистарот на водните
заедници, регистарот на водостопанства, регистарот на здруженија и фондации и регистарот на комори
од надлежните судови од страна на Централниот регистар (член 1 став 1).
Според членот 32 од Законот, постапката за упис во регистарот се поведува со поднесување на пријава
за упис во писмена форма до канцеларијата на Централниот регистар, или со поднесување на пријава за
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упис во електронска форма преку едношалтерскиот систем, доколку со друг закон поинаку не е
определено.
Согласно членот 34 од истиот закон, подносител на пријавата е лице кое со закон е овластено да
поднесува пријава за упис (став 1). Пријавата за упис во електронска форма во име на подносителот од
ставот (1) на овој член може да биде поднесена и од страна на регистрационен агент (став 2).
Критериуми за добивање на овластување регистрационен агент се утврдени во членот 34-а од Законот, и
тоа:
(1) За добивање на овластување за регистрационен агент, лицето треба да ги исполни следниве
критериуми:
1) да е регистрирано како трговец поединец, или трговско друштво за вршење на сметководствена
дејност, или да е запишан во Именикот на адвокати, или Именикот на адвокатски друштва;
2) да има вработено лицe со уверение за сметководител/овластен сметководител согласно со Законот за
вршење на сметководствени работи, или да e вршител на адвокатска дејност согласно со Законот за
адвокатурата;
3) да исполнува одредени техничко-технолошки услови и опрема соодветни за остварување на
овластувањето, да има потпишано договор за користење на Системот за е-регистрација со Централниот
регистар на Република Северна Македонија и да поседува личен квалификуван дигитален сертификат,
согласно со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис и
4) да има потпишано изјава за заштита на личните податоци пред почетокот на работата и дека ќе ги
почитува правилата за поднесување пријава за упис определени со закон.
(2) Централниот регистар на Република Северна Македонија ги пропишува формата и содржината на
образецот на овластувањето од овој закон.
Со членот 34-д од Законот се пропишани случаите кога Централниот регистар на Република Северна
Македонија ќе го одземе издаденото овластување за регистрационен агент.
Со членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење
на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2016), по членот 34-д се додаваат четири нови членови: 34-ѓ, 34-е, 34-ж и 34-з, кои носат наслов:
„Контрола на регистрационен агент“. Со овие одредби се уредува дека Централниот регистар врши
контрола на носителот на овластување регистрационен агент, во однос на исполнетоста на критериумите
за добивање на овластување, постапувањето при поднесување на пријава за упис и извршувањето на
услугите за упис преку Системот за е-регистрација, дека контролата се спроведува по службена должност
или по претходно поднесена пријава, со претходна најава или ненајавено, дека контролата се спроведува
теренски преку непосредна проверка во просториите на носителот на овластувањето и преку
евидентираните податоци во регистрите (член 34-ѓ), се утврдува опсегот на непосредната теренска
контрола (член 34-е), дека непосредната теренска контрола ја спроведуваат службени лица вработени во
Централниот регистар, овластени од директорот на Централниот регистар (член 34-ж), како и се утврдува
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должност за регистрационите агенти на овластеното службено лице да му обезбедат услови за
спроведување на контролата како и да му овозможат увид во потребните исправи и податоци, како и
обврска за овластеното службено лице за спроведената контрола да состави записник во кој се
евидентира утврдената фактичка состојба и обврска за постапување по записникот и последиците
доколку не се постапи по истиот (член 34з).
Од анализата на наведените и другите одредби на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на
трговскиот регистар и регистар на други правни лица, произлегува дека законодавецот ја пропишал
постапката за упис во регистарот, при што определил дека пријавата за упис во електронска форма може
да биде поднесена и од страна на регистрационен агент, кој е трговец поединец или трговско друштво за
вршење на сметководствена дејност или е адвокат, кои треба да ги исполнуваат законски пропишаните
услови и критериуми за вршење на оваа дејност.
Решение за овластување регистрационен агент донесува Централниот регистар.
Централниот регистар со решение ќе го одземе овластувањето за регистрацинен агент во случаите
утврдени со Законот.
Исто така, Централниот регистар врши и контрола на носителот на овластувањето регистрационен агент,
во однос на исполнетоста на критериумите за добивање на овластување, постапувањето при
поднесување на пријава за упис и извршувањето на услугите за упис преку Системот за е-регистрација.
Контролата се спроведува теренски преку непосредна проверка во просториите на носителот на
овластувањето и преку евидентираните податоци во регистрите.
Со иницијативата се оспорува законското решение според кое непосредната теренска контрола на
адвокатите како регистрациони агенти, ја спроведуваат службени лица вработени во Централниот
регистар, овластени од директорот на Централниот регистар, без судски налог, како спротивно на членот
53 и член 18 став 2 од Уставот.
Судот оцени дека ваквите наводи во иницијативата се неосновани.
Според член 18 став 2 од Уставот, на граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет
што произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците.
Според членот 53 од Уставот, адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна
помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.
Видно од оспорената законска регулатива, теренската контрола на регистрациониот агент законодавецот
ја пропишал на единствен начин, независно од тоа дали регистрациониот агент е сметководител или
адвокат, со што сите регистрациони агенти се ставени во иста положба во однос на контролата, како што
се ставени во иста положба и во однос на исполнувањето на критериумите за добивање на овластување
за регистрационен агент и во однос на вршењето на самата дејност.
Централниот регистар е државниот орган којшто е овластен да издава решение за овластување
регистрационен агент, да врши одземање на овластувањето и да врши контрола на регистрациониот
агент, во која смисла законодавецот пропишал дека службени лица вработени во Централниот регистар,
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овластени од директорот, ја спроведуваат непосредната теренска контрола на регистрациониот агент,
која е јасно и прецизно законски дефинирана. Оттука, неосновани се наводите во иницијативата дека со
така пропишаниот начин на вршење на теренската контрола, адвокатот бил сведен на вработен во
Централниот регистар, зависен и подреден на вработени службеници кои немале никакви посебни
квалификации определени со закон за да ја вршат таа функција и дека со тоа директно се вршел упад во
просториите на адвокатот и се нарушувала уставната поставеност на адвокатурата како самостојна и
независна јавна служба.
Во однос на наводите во иницијативата според кои адвокатот постапувал врз основа на полномошно
издадено од странката, поради што со непосредната теренска контрола се загрозувал личниот идентитет
на граѓанинот кој со полномошното не дал согласност неговите податоци да се контролираат, со што се
повредувал член 18 став 2 од Уставот, Судот го имаше предвид следното:
Непосредната теренска контрола е пропишана од страна на законодавецот, во функција на контрола на
регистрациониот агент во однос на исполнетоста на критериумите за добивање на овластување,
постапувањето при поднесување на пријава за упис и извршувањето на услугите за упис преку Системот
за е-регистрација.
Обврската за регистрациониот агент конвертираните прилози (исправи и докази) да ги чува 5 години, а
потоа истите да ги предаде во Државниот архив на Република Македонија е пропишана со Законот за
трговските друштва (член 82 став 4), и оваа законска одредба не е предмет на оспорување со
иницијативата.
Непосредната теренска контрола, помеѓу другото, опфаќа проверка на тоа дали регистрациониот агент
постапува согласно член 82 став 4 од Законот за трговските друштва и доколку при контролата се утврди
непостапување согласно овој член од Законот за трговските друштва, овластеното службено лице со
записник го задолжува регистрациониот агент во рок од 15 дена да ги отстрани утврдените недостатоци,
во спротивно следува одземање на овластувањето.
Оттука, произлегува дека дејствијата коишто ги презема регистрациониот агент (чување на
конвертираните прилози) и коишто подлежат на контрола, се пропишани со закон, поради што наводите
во иницијативата дека со преземањето на овие дејствија се надминувале овластувањата во
полномошното дадено на регистрациониот агент од неговиот клиент и се повредувал личниот интегритет
на клиентите, се неосновани.
Притоа, треба да се има во вид дека како критериум за добивање на овластување регистрационен агент,
законодавецот пропишал дека лицето треба да има потпишано изјава за заштита на личните податоци
пред почетокот на работата и дека ќе ги почитува правилата за поднесување пријава за упис определени
со закон (член 34-а став1 точка 4), што значи дека постои законски пропишана обврска за регистрациониот
агент да ги исполнува и да се придржува кон условите за заштита на личните податоци се додека е
носител на овластувањето регистрационен агент, што е во функција на остварување на гаранциите
дадени со член 18 став 2 од Уставот.
Тргнувајќи од наведеното, Судот има оценето дека не може основано да се постави прашањето за
согласноста на оспорениот член 3 од Законот со член 18 став 2 и членот 53 од Уставот.
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Имајќи го предвид горенаведеното, се смета дека оспорените одредби на членот 3 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и
регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53 од 21.3.2016 година) се
во согласност со членот 53 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да ја
отфрли Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на членот 3 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и
регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53 од 21.3.2016 година),
како правно неоснована.
Точка 110
Владата го одложи разгледувањето на Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.83/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 240 став 4
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“
бр.169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018) и член 2 од Правилникот за начинот на
спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и
материјално-техничката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со
спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар,
формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар („Службен весник на Република
Македонија“ бр.139/2016), поднесена од адвокат Бранко Колев од Кавадарци, за наредната седница на
Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за политички систем, поради
потребата Министерството за внатрешни работи да подготви и до Владата да достави заедничко
мислење со Секретаријатот за законодавство.

Точка 111
Владата ја разгледа Понудата од нотар Иљхам Исмани од Скопје за купопродажба на имот со Имотен
лист бр.94946 за КО Чаир на КП бр.1159 за КО Чаир, Имотен лист бр.94931 на КП бр. 1154 за КО Чаир,
Имотен лист бр.94882 на КП бр. 1158 за КО Чаир, Имотен лист бр.94878 на КП бр. 1148 за КО Чаир и
Имотен лист бр. 94037 на КП бр. 1153 за КО Чаир и по Понудата го усвои Мислењето на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство и Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 112
1. Владата го отповика Џеват Исени од должноста неизвршен член на Одборот на директори на АД за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.
2. Владата донесе Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување
на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија и тоа во член 1, во
табелата: - во алинејата - „директор на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна
Македонија - коефициентот 3,3 се заменува со коефициентот „4,0“.
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Точка 113
1. Владата ја разгледа Предлог-спогодбата за вонсудско решавање на спорови меѓу Владата на
Република Северна Македонија и „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје и го прифати текстот на Спогодбата и притоа
заклучи:
Се овластува Државниот правобранител на Република Северна Македонија, во име на Владата, да ја
потпише Спогодбата за вонсудско решавање на спорови меѓу Владата на Република Северна Македонија
и „МАКПЕТРОЛ“ АД Скопје.
2. Владата во врска со Информацијата за обезбедување нов деловен простор за Државната комисија за
спречување на корупцијата ги донесе следните заклучоци:
1) Се укажува на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење
за Републиката - Скопје веднаш по завршувањето на постапката за технички прием и запишување на
предметниот објект во Агенцијата за катастар на недвижности да подготви и до Владата да достави
Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на истиот на Државната комисија за
спречување на корупцијата.
2) Со наредното буџетирање да се обезбедат финансиски средства во буџетот на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија за купување на овој деловен простор од
АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје, со цел негово понатамошно доделување на трајно користење на Државната комисија за
спречување на корупцијата со одлука на Владата.
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 1 јули 2019 година до 7 јули 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 го разгледа Барањето на Министерството за труд и социјална политика за изменување на
Заклучок од 19-та седница на Владата, одржана на 3.8.2017 година по Информацијата за „Програма за
реформи во вработувањето и социјалната политика 2020“, со Предлог-програма за реформи во
вработувањето и социјалната политика 2020 (точка 28) и заклучи заклучокот број 2 да се измени и да
гласи:
„2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, редовно да го следи спроведувањето и
на годишно ниво до Владата да доставува информации за подготовка на Ревидирана програма за
реформи во вработувањето и социјалната политика 2022, почнувајќи од 31.12.2019 година.“.
Точка 114
Владата ги разгледа Конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
финансиските извештаи со ревизија на усогласеност за 2017 година на Министерството за здравство,
Сметка на основен буџет (637-10), Сметка на буџетот на заеми (786-72), Сметка на буџетот на заеми (78668) и Сметка за сопствени приходи (787-19), како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата го задолжи Министерството за здравство да подготви Акциски план со точно
дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечните
извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2017 година на
Министерството за здравство, Сметка на основен буџет (637-10), Сметка на буџетот на заеми (786-72),
Сметка на буџетот на заеми (786-68) и Сметка за сопствени приходи (787-19) и истиот во рок од 30 дена
да го достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
Точка 115
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење за периодот од 1.10.2018 година до 31.12.2018
година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија, како
материјал за информирање.
Точка 116
Владата ја разгледа Информацијата за Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор
во државна сопственост-Скопје за период од 1.1.2019 година до 31.3.2019 година, со образложението, како
материјал за информирање.
Точка 117
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство
на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, за периодот 1.4. - 30.6.2018 година, со
табеларен преглед, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна
Македонија да го има предвид мислењето на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство (да се преземат сите неопходни мерки за наплата на побарувањата, навремено
сервисирање на обврските и намалување на непродуктивните трошоци).
Точка 118
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на АД Водостопанство на Република Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот 1.7.2018 година - 30.9.2018 година, како
материјал за информирање.
Исто така, да се има предвид мислењето на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство (да се преземат сите неопходни мерки за наплата на побарувањата, навремено
сервисирање на обврските и намалување на непродуктивните трошоци).
Точка 119
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство
на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.10.2018 до 31.12.2018
година, како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата заклучи Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна
Македонија да го има предвид мислењето на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство (да се преземат сите неопходни мерки за наплата на побарувањата, навремено
сервисирање на обврските и намалување на непродуктивните трошоци).
Притоа, согласно предлозите изнесени во расправата на седницата на Владата, имајќи ја предвид
финансиската состојба на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија и
неможноста за редовна исплата на плати, Владата заклучи да го задолжи Министерството за финансии
да подготви и до Владата да достави соодветна одлука за обезбедување на средства во износ од
30.000.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2019 година - Функции на државата, со
цел зголемување на основната главнина на Акционерското друштво Водостопанство на Република
Северна Македонија.
Одлуката се смета за донесена на оваа седница на Владата.
Точка 120
Владата го разгледа Извештајот за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за
2018 година, со дополнувањето, како материјал за информирање.
Точка 121
Владата ја разгледа Информацијата во врска со работата на Работна група за координација и следење на
процесот на измените на Договорот за основање на енергетската заедница, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за економија на квартална основа да ја информира
Владата за текот и прогресот на активностите во врска со ова прашање.
Точка 122
Владата ја разгледа Информацијата за квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија за
април 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 123
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за имплементација на Акциски план за вработување
2018-2020 година, како материјал за информирање.
Точка 124
Владата ја разгледа Информацијата за примена на Законот за нотаријатот за 2018 година, како материјал
за информирање.
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Точка 125
Владата ја разгледа Информацијата за „Средношколско демократско организирање“, „Сеопфатно
сексуално образование“ и „Студентско демократско организирање“, како материјал за информирање.
Точка 126
1. Член 17 став 5, да се преформулира и наместо „личните асистенти добиваат надоместок од
Министерството за труд и социјална политика“ да гласи „надоместокот за личните асистенти во основните
училишта ги обезбедуваат општините, а потребните финансиски средства на почетокот на секоја учебна
година до општините ги префрла Министерството за образование и наука, врз основа на претходно
извршена анализа за потребата од асистенти во секоја општина, согласно бројот на деца кои се запишани
во основните училишта.“.
2. Текстот на Предлог-законот, најдоцна до утре 10.7.2019 година (среда) целосно да се усогласи согласно
укажувањата на Секретаријатот за законодавство.
3. Се задолжуваат Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за
финансии најдоцна до утре 10.7.2019 година (среда) до Владата и до Министерството за образование и
наука да достават писмени мислења по Предлог-законот за основното образование.
4. Се задолжува Министерството за образование и наука итно да обезбеди мислење од Дирекцијата за
заштита на личните податоци, со цел користење на истото при расправа на Предлог-законот во
собраниска постапка.
5. Влегувањето во сила на Предлог-законот за основното образование да биде исто со влегувањето во
сила на Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта.
6. Пречистениот текст на Предлог-законот за основното образование, согласно член 137 од Деловникот
на Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставник на Владата на Република Северна Македонија во Собранието е определен д-р Арбeр
Адеми, министер за образование и наука, а за повереници Енвер Хусејин, државен секретар во
Министерството за образование и наука и Милка Масникоса, раководител на сектор во Министерството
за образование и наука.
Точка 127
Владата го разгледа Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните
училишта и го утврди согласно расправата на седницата на Владата со следните заклучоци:
1.
Текстот на Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните
училишта, најдоцна до 10.7.2019 година (среда) да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2. Се задолжуваат Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за
финансии најдоцна до утре 10.7.2019 година (среда) до Владата и до Министерството за образование и
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наука да достават писмени мислења по Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во
основните и средните училишта.
3. Се задолжува Министерството за образование и наука итно да обезбеди мислење од Дирекцијата за
заштита на личните податоци, со цел користење на истото при расправа на Предлог-законот во
собраниска постапка.
4. Влегувањето во сила на Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во основните и
средните училишта да биде исто со влегувањето во сила на Предлог-законот за основното образование.
5. Пречистениот текст на Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во основните и
средните училишта да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија.
За претставник на Владата на Република Северна Македонија во Собранието е определен д-р Арбeр
Адеми, министер за образование и наука, а за повереници Енвер Хусејин, државен секретар во
Министерството за образование и наука и Милка Масникоса, раководител на сектор во Министерството
за образование и наука.
Согласно содржината од овој Предлог-закон, се задолжува Министерството за образование и наука да
подготви и до Владата да достави Предлог-закон за престанување на важење на Законот за Академија
на наставниците и Предлог-закон за изменување на Законот за високообразовните установи за
образование на наставен кадар во предучилишно, основно и средно образование, со кој се утврдува
одложена примена на овој закон
Точка 128
Владата ја донесе Одлуката за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа
во Тетово за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 129
Владата ја разгледа Информацијата од претседавачот на Координативното тело во врска со ангажирање
на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведена арбитражна постапка од
страна на ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република
Северна Македонија како тужена и заведен под број 24112/ГР кај Меѓународниот арбитражен суд при
Меѓународната трговска комора во Париз и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати предлогот во врска со избор на адвокатска куќа и тоа:
- Во арбитражната постапка во предметот ICC Case 24112/GR поведен пред Меѓународниот арбитражен
суд при Меѓународната трговска комора во Париз врз основа на Договор за купопродажба на акции и
концесија, склучен на 8.5.1999 година, ратификуван на 28 април 1998 година од страна на ЕЛ.ПЕТ.
БАЛКАНИКИ СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна Македонија како
тужена, како правен застапник да се ангажира DECHERT, LLP, реномирана адвокатска фирма, со седиште
во Париз, Франција.
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2. Се овластува заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори во рок од три дена да ја информира
адвокатската куќа дека е избрана за правен застапник во арбитражната постапка поведена од страна на
ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна
Македонија како тужена, предмет заведен под број ICC Case 24112/GR.
Точка 130
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за првиот состанок на Меѓувладината комисија меѓу
Република Северна Македонија и Република Бугарија, основана врз основа на член 12 од Договорот за
пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија,
потпишан на 1 август 2017 година во Скопје, што се одржа во Софија на 10 јуни 2019 година, со текст на
потпишаниот Протокол од овој состанок со неговите прилози.
Точка 131
Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори и усогласен текст на Договорот помеѓу Владата
на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за воспоставување заеднички
контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Прешево (Република Србија) Табановце (Република Северна Македонија) и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Договорот помеѓу Владата на Република Србија и Владата на
Република Северна Македонија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за
меѓународен патен сообраќај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија).
2. Го определи Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за внатрешни работи, во име на Владата на Република Северна Македонија, да го
парафира и потпише Договорот помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна
Македонија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен
сообраќај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија).
3. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии - Царинска
управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за
земјоделство и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија, во рок од 90 дена
од денот на стапување на сила на овој Договор да состават протоколи за негово спроведување.
Точка 132
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потпишување на Конвенцијата на Обединетите
нации за меѓународни договори за спогодување што произлегуваат од медијација (Сингапурска
Конвенција за медијација), со текст на Конвенција и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати текстот на Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународни договори за спогодување
што произлегуваат од медијација, (Сингапурска Конвенција за медијација).
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2. Се определува д-р Рената Дескоска, министер за правда на Република Северна Македонија, да ја
предводи делегацијата на Република Северна Македонија и во име на Владата на Република Северна
Македонија, да ја потпише Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународни договори за спогодување
што произлегуваат од медијација (Сингапурска Конвенција за медијација) на свечениот настан за
потпишување на Конвенцијата.
Точка 133
Владата ја разгледа Информацијата со тендерска документација за јавна набавка, дел од постапката за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни
монтажни гаражи во Универзитетски клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје, како
материјал за информирање.
Точка 134
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и
услуги КАНАБИНОИД ДОО Куманово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели,
со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за
давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство,
трговија и услуги КАНАБИНОИД ДОО Куманово, во предложениот текст.
Точка 135
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и
услуги ТЕТРА - ХИП ДОО Кочани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на Решението за
давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство,
трговија и услуги ТЕТРА-ХИП ДОО Кочани, во предложениот текст.
Точка 136
Владата ја разгледа Информацијата за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за
2019 година, алоцирани во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма - поддршка
на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, со Предлог-одлука за распределба на
средства за комунални инфраструктурни проекти и условно ја усвои Информацијата доколку пред
потпишување предлагачот обезбеди мислење од Министерството за труд и социјална политика, со
следните заклучоци:
1.
Ја донесе Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година
за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, во предложениот текст.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски средствата во висина од 20.000.000,00 денари
обезбедени во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2019 на сметка 130010025663718,
Потпрограма 11-Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, ставка 488Капитални дотации до ЕЛС, да ги префрли на наменска сметка на Општина Ресен 1.100.000,00 денари за
подобрување на состојбата со снабдување со електрична енергија и обезбедување на легални
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приклучоци на Ромите во Ресен, на Општина Гостивар 2.116.489,00 денари за изградба на фекална
канализација и поставување на бекатон плочки на постојна траса (населба Бањешница) л =250 м, на
Општина Тетово 2.820.674,00 денари за изградба на фекална канализација во дел на ул.Иво Рибар Лола
(поранешна Орце Николов) и реконструкција на дел од ул.Иво Рибар Лола, на Општина Кичево
1.652.679,00 денари од средствата за изградба на крак 1 и крак 2 од ул.Струшка, на Општина Битола
2.279.847,00 денари од средствата за реконструкција на дел од ул.Љубојно, на Општина Берово
3.148.216,00 од средствата за изградба и реконструкција на дел од ул.Прохор Пчински, на Општина Шуто
Оризари 6.882.095,00 денари од средствата за реконструкција и подобрување на улица Мелничка.
3. Се препорачува на Општина Ресен да отвори наменска сметка за подобрување на состојбата со
снабдување со електрична енергија и обезбедување на легални приклучоци на Ромите во Ресен.
4. Се препорачува на Општина Гостивар да отвори наменска сметка за изградба на фекална
канализација и поставување на бекатон плочки на постојна траса (населба Бањешница) л = 250 м.
5. Се препорачува на Општина Тетово да отвори наменска сметка за изградба на фекална канализација
во дел на ул.Иво Рибар Лола (поранешна Орце Николов) и реконструкција на дел од ул.Иво Рибар Лола.
6. Се препорачува на Општина Кичево да отвори наменска сметка за изградба на крак 1 и крак 2 од
ул.Струшка.
7. Се препорачува на Општина Битола да отвори наменска сметка за реконструкција на дел од
ул.Љубојно.
8. Се препорачува на Општина Берово да отвори наменска сметка за изградба и реконструкција на дел
од ул.Прохор Пчински.
9. Се препорачува на Општина Шуто Оризари да отвори наменска сметка за реконструкција и
подобрување на улица Мелничка.
10. Се задолжува министерот без ресор, задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување
на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија да ја информира Владата за статусот на
реализација на распределените средства за комунални и инфраструктурни проекти за 2019 алоцирани
во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма - поддршка на имплементацијата на
Декадата и Стратегијата за Ромите, најдоцна до крајот на март 2020 година.
Точка 137
Владата ја разгледа Информацијата за одбележување на денот на Геноцидот врз Ромите од Втората
светска војна - 2 август, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за труд и социјална политика да достави Мислење по
материјалот.
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Точка 138
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни
ствари на Агенција за национална безбедност и ја донесе Одлуката со заклучок предлагачот да го
усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за законодавство.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:15 часот.
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