ЗАПИСНИК
од Сто четириесет и петтата седница на Владата на Република
Северна Македонија,одржана на 17 јули 2019 година

Скопје, јули 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто четириесет и петтата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 17 јули 2019 година
Седницата започна во 13:00 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Зоран Заев.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, 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 Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р Арбер Адеми, министер за
образование и наука, Хусни Исмаили, министер за култура, Дамјан Манчевски, министер за
информатичко општество и администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и
врски, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и
транспарентност, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, Елвин Хасан,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Музафер Бајрам, министер без ресор,
задолжен за имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на
Ромите во Република Северна Македонија, 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, д-р Ширет Елези, заменик на
министерот за финансии, м-р Кире Наумов, заменик на министерот за економија, Ѓонул
Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, Дејан Павлески, заменик на
министерот за локална самоуправа и м-р Јани Макрадули, заменик на министерот за животна
средина и просторно планирање.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчевски, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија и Муамед Хоџа, портпарол на Владата.
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Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, членовите на Владата на Република
Северна Македонија м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р Рената
Дескоска, министер за правда, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Мила Царовска,
министер за труд и социјална политика, Насер Нуредини, министер за животна средина и
просторно планирање и Горан Милевски, министер за локална самоуправа,.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија
и Владите на Република Северна Македонија и Република Косово за Акциската програма за
преку - гранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за
2018-2020 година, за алокацијата за 2018 година - CRIS 2018/041-473
2. Барање за давање на автентично толкување на член 21 став (1) точка 4), а во врска со член
20 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14,
129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), поднесено од пратеникот Енес Ибрахим
3. Кадровски прашања
4. Прашања и предлози
5. Информација за формирање на Меѓуресорска работна група задолжена за обезбедување
на натамошен квалитетен развој и имплементација на процесот на децентрализација
6. Предлог-закон за изменување на Законот за Македонската академија на науките и
уметностите
7. Предлог-закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование
на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
8. Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на
Министерството за култура за 2019 година, за капитални дотации до единици на локална
самоуправа, со Предлог-програма
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9. Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот
„Воведување на вакцинација против пневмокок и рота вирус“
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за потпишување на Спогодба за
финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и
Република Косово за Акциската програма за прекугранична соработка помеѓу Република
Северна Македонија и Република Косово за 2018-2020 година, за алокацијата за 2018 година CRIS 2018/041-473, за наредната седница на Владата, поради потребата Секретаријатот за
европски прашања и Министерството за локална самоуправа да се усогласат по содржината на
Информацијата и текстот на Предлог-заклучоците.
Точка 2
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 21 став (1) точка 4),
а во врска со член 20 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), поднесено од пратеникот Енес Ибрахим
и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 21 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка, задржувањето на данок на
приход платен на странски правни лица без оглед дали се исплатени во Република Северна
Македонија или во странство, меѓу другото се применува и на приход од авторски хонорар
исплатен од резидент.
Во членот 11 став (4) од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на
добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.174/2014 и 31/2017) пропишано е дека под
приход од авторски хонорари (права) и други права на интелектуална сопственост се
подразбира плаќање од било кој вид, примено како плаќање за употреба или право на
користење на авторско право за: книжевно, уметничко или научно дело, вклучувајќи ги
кинематографските филмови, софтвер, патенти, трговски марки и заштитни знаци, дизајни или
модели, планови, тајни формули или постапка или за информација во врска со индустриските,
комерцијалните или научните искуства, кои права се заштитени со правните прописи и обичаи,
со кои се регулира нивното стекнување и употреба.
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Во врска со наведеното, се укажува дека поимот „приход од авторски хонорар исплатен на
резидентот“ е нејасен од аспект на Законот за авторското право и сродните права заради
споменувањето само на авторскиот надоместок и приходот од него, а не спомнува приход од
користење на сродни права за чие користење, меѓу другите, се и радиодифузните организации.
Исто така, во член 11 став 4 од споменатиот Правилник, не е јасен делот за приходот од авторски
хонорари (права) и други права од интелектуалната сопственост.
Имено, Законот за авторското право и сродните права познава и користи термини, покрај
авторското право и сродните права (права на изведувачи, произведувачи на фонограми,
филмски продуценти и радиодифузни организации и др.), а не познава поим на други права од
интелектуална сопственост.
Согласно член 2, став (5) од Законот за даночна постапка, ратификуваните меѓународни
договори за оданочување имаат предност пред националните даночни закони.
Согласно ова, доколку исплатите по основ на правото на емитување на телевизиски серии се
реализирани кон странски правни лица, Владата на Република Северна Македонија смета дека
истите се предмет на оданочување со задржан данок, но доколку станува збор за земја со која
Република Северна Македонија има склучено договор за одбегнување на двојно оданочување
местото на оданочување како и даночната стапка се цел на уредување на односниот
ратификуван договор.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Собранието на Република Северна Македонија да даде автентично толкување на член 21 став
(1) точка 4), а во врска со член 20 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), поднесено од пратеникот
Енес Ибрахим.
Точка 3
1. Владата го разреши Иљами Исејни од должноста директор на Службата за просторен
информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно
планирање, на негово барање.
2. Владата го разреши Абдулкадир Исаки од должноста вршител на должноста директор на
Управата за сигурност во железничкиот систем, орган во состав на Министерството за
транспорт и врски, на негово барање.
3. Владата го разреши Асип Усеини од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони.
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4. Владата го разреши Бардул Насуфи од должноста директор на Бирото за јавни набавки.
5. Владата го разреши Ќахил Ибраими од должноста вршител на должноста директор на
Агенцијата за лекови и медицински средства.
6. Владата го разреши Благој Индов од должноста вршител на должноста директор на
Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
7. Владата го разреши Кирил Петров од должноста директор на Државниот архив на Република
Северна Македонија.
8. Владата го разреши Вулнет Адеми од должноста директор на Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.
9. Владата го разреши Газменд Ристеми од должноста заменик на директорот на Агенцијата за
млади и спорт, на негово барање.
10. Владата го разреши Хилми Гаши од должноста директор на Управата за семе и саден
материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на
негово барање.
11. Владата го разреши Беким Хаљими од должноста вршител на должноста директор на
Управата за електронско здравство, орган во состав на Министерството за здравство.
12. Владата го разреши Премтим Исени од должноста претседател на Советот за унапредување
и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, на негово барање.
13.Владата го разреши Сумејје Селам од должноста в.д. претседател на Советот на Институтот
за акредитација на Република Северна Македонија.
14.Владата го разреши Исак Алили од должноста член на Националната комисија за учебници,
претставник од редот на основните и средните училишта.
15.Владата го разреши Горан Симоноски од должноста вршител на должноста член на
Инспекцискиот совет од областа на образованието, науката и културата.
15.1. Владата го избра Ќерамедин Селими за член на Инспекцискиот совет од областа на
образованието, науката и културата и истовремено му утврди коефициент за пресметување на
плата.
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16.Владата го разреши Енес Селам од должноста претставник во Советот на Јавната научна
установа Институт за национална историја - Скопје.
17.Владата го отповика Зунет Јусуфи од должноста член на Одборот на директори на АД
Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост.
18.Владата го отповика Садудин Ибраими од должноста независен член на Надзорниот одбор
на АД за производство на електрична енергија „ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ во
државна сопственост, Скопје.
19.Владата го разреши Јане Стојанов од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република
Северна Македонија.
20.Владата ја разреши Живка Иванова од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.
21.Владата го разреши Кирил Колемишевски од должноста член на Надзорниот одбор на
Развојна банка на Северна Македонија.
22.Владата го отповика Меџаит Муртезани од должноста член на Надзорниот одбор на Друштво
фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ - Велес.
23.Владата го разреши Нусри Нуредини од должноста член на Управниот одбор на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.
24.Владата ја разреши Дафина Гешоска од должноста член на Управниот одбор на Фондот за
иновации и технолошки развој.
25.Владата од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности ги разреши:
-

Ивица Михајловски и
Берат Бајрами, на негово барање.

26.Владата ја разреши Верда Фазлиова од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата
за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.
27.Владата го разреши Атула Ибраими од должноста в.д. член на Управниот одбор на ЈП за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје Ц.О.
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28.Владата ја разреши Мегди Ајдари од должноста член на Управниот одбор на ЈП за
стопанисување со државните шуми „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”-П.О. Скопје.
29.Владата го разреши Илија Патриков од должноста член на Управниот одбор на Јавно
претпријатие за водостопанство „Лисиче'' - Велес.
30.Владата го разреши Шевал Нухиу од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.
31.Владата го разреши Хасип Беќири од должноста член на Управниот одбор -претставник на
основачот на ЈУ за деца - Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар.
32.Владата ја разреши Доста Тортевска од должноста член на Управниот одбор - претставник
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ - Ростуше.
33.Владата го разреши Зоран Котевски од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Демир Хисар.
34.Владата го разреши Филип Зафиров од должноста член на Управниот одбор - претставник
на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.
35.Владата ја разреши Катерина Лазароска - Јанческа од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид.
36.Владата го разреши Валдет Велиу од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.
37.Владата го разреши Авни Елези од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје.
38.Владата ја разреши Ајсел Илјази од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје.
39.Владата го разреши Ристо Ангелов од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица.
40.Владата го разреши Живко Ќурчиев од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица.
41.Владата го разреши Никола Тауков од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.
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42.Владата го разреши Алмир Мухареми од должноста член на Управниот одбор - претставник
на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните
здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје.
Истовремено:
1. Владата препорача на Надзорниот одбор на Акционерско друштво за производство на
електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје, да го
отповика Драган Миновски од должноста член на Управниот одбор на ова акционерско
друштво, а на негово место да го избере Васко Ковачевски.
1.1. Владата препорача на Надзорниот одбор на Акционерско друштво за производство на
електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје
Васко Ковачевски да го избере за генерален директор на Акционерско друштво за производство
на електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје.
2. Владата препорача на Надзорниот одбор на Акционерско друштво за производство на
електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје, да го
отповика Иван Трпевски од должноста член на Управниот одбор на ова акционерско друштво.
Mинистерот за транспорт и врски, м-р Горан Сугарески се иззема од расправата и одлучувањето
по овој материјал, согласно член 71 од Законот за енергетика.
3. Владата препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта - Скопје Ц.О., да го разреши Гајур Кадриу од должноста
директор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните
патишта - Скопје Ц.О.
4. Владата препорача на претставникот на акциите и уделите стекнати по основ на државен
капитал во АД „11 Октомври - Еурокомпозит“ Прилеп, Софче Јовановска, од должноста прв
извршен член - генерален директор на Одборот на директори да го отповика Златко Граороски.
4.1. Владата препорача на претставникот на акциите и уделите стекнати по основ на државен
капитал во АД „11 Октомври - Еурокомпозит“ Прилеп, Софче Јовановска, за прв извршен член генерален директор да го избере Милан Тоцев.
5. Владата препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура ,,Железници на Република Северна Македонија“ - Скопје, да го разреши Ирфан
Асани од должноста директор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
,,Железници на Република Северна Македонија“ - Скопје.

9

6. Владата препорача на Надзорниот одбор на Акционерското друштво во државна сопственост
за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација (М - НАВ) АД Скопје, за
член на Управниот одбор да го избере Александар Палчевски.
7. Владата препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти
за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, да го разреши Шпенди Хајредин од
должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во
сопственост на Република Северна Македонија.“
Точка 4
1. Владата го разгледа и не го прифати Барањето на Министерството за култура за изменување
на Заклучок од точка 107, од Нацрт - записникот од 142-та седница на Владата, одржана на 4
јули 2019 година.
2. Владата на предлог на д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука заклучи
Министерството за образование и наука да подготви и до Владата да достави предлог - одлука
со соодветни измени на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв
циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово,
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.
Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019/2020
година, во насока, во точката 1.1 „Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје“ во делот за
Филозофскиот факултет, студиите по Безбедност, одбрана и мир бројот на студенти да се
измени (намали) и да биде 40 редовни во државна квота, 40 редовни со кофинансирање и 10
вонредни.
Одлуката се смета за донесена на оваа седница на Владата.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на Меѓуресорска работна група задолжена
за обезбедување на натамошен квалитетен развој и имплементација на процесот на
децентрализација, како материјал за информирање и заклучи насловот да се дополни со „и
рамномерен регионален развој“.
Истовремено, претседателот на Владата на Република Северна Македонија информира дека ќе
ја донесе одлуката за формирање на Меѓуресорска работна група, откако редакциски ќе биде
коригирана со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 6
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за Македонската академија на
науките и уметностите, го утврди и заклучи 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 7
Владата го разгледа Предлог - законот за изменување на Законот за високообразовните
установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и
средното образование и условно го утврди со следните заклучоци:
1.Текстот на Предлог - законот за изменување на Законот за високообразовните установи за
образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното
образование да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2.Пречистениот текст на Предлог - законот за изменување на Законот за високообразовните
установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и
средното образование да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија.
3.Предлог - законот за изменување на Законот за високообразовните установи за образование
на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование во
собраниска процедура да се разгледа заедно (во пакет) со Предлог-законот за основното
образование и Предлог-законот за наставниците и стручните соработници во основните и
средните училишта кои веќе се доставени до Собранието на Република Северна 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
Точка 8
Владата ја разгледа Информацијата во врска со реализацијата на средствата предвидени во
буџетот на Министерството за култура за 2019 година, за капитални дотации до единици на
локална самоуправа, со Предлог-програма (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе
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Програмата за користење на средства за капитални дотации до единиците на локалната
самоуправа во областа на културата за 2019 година со заклучок предлагачот да го усогласи
текстот на Програмата со Секретаријатот за законодавство.
Точка 9
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за прогресот на активности во
реализацијата на Акцискиот план за проектот „Воведување на вакцинација против пневмокок и
рота вирус“, поради потребата од дополнителни усогласувања.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 14:15 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Драги Рашковски

Зоран Заев
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