ЗАПИСНИК
од Сто педесет и шестата седница на Владата на
Република Северна Македонија,одржана на 2.10.2019 година

Скопје, октомври 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто педесет и шестата седница на Владата на
Република Северна Македонија,одржана на 2.10.2019 година

Седницата започна во 16:55 часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Зоран Заев и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски.
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, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, др Кочо Анѓушев, членовите на Владата на Република Северна Македонија д-р Рената
Дескоска, министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, Нина
Ангеловска, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Трајан
Димковски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче,
министер за здравство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Мила Царовска,
министер за труд и социјална политика, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски,
Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, 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, Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции и Хисен Џемаили, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување
на инвестициската клима за домашните претпријатија, како и генералниот секретар на
Владата на Република Северна Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа
и Дејан Павлески, заменик на министерот за локална самоуправа, Владимир Лазовски,
заменик на министерот за култура и Александар Бајдевски, заменик на министерот за
информатичко општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија, Муамет Хоџа, портпарол на Владата
на Република Северна Македонија, Зоран Ѓорѓиев, директор на Јавно претпријатие за
стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - П.О. Скопје, Орхан Муртезани,
директор на МЖ транспорт АД - Скопје и Борис Георгиевски, градоначалник на Општина
Гази Баба.
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Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки и
членовите на Владата на Република Северна Македонија Горан Милевски, министер за
локална самоуправа, Хусни Исмаили, министер за култура, Дамјан Манчевски, министер за
информатичко општество и администрација, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции и Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за
имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во
Република Северна Македонија.
*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД
-

Усвојување на Записник од 154-та седница на
Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 17 септември 2019 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД



Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција



Информација за потпишување на Измена бр. 1 на Финансиската спогодба за
Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2017 година,
Измена бр. 2 на Финансиската спогодба за "Националната програма на Република
Северна Македонија за 2013 година во рамките на Инструментот за претпристапна
помош" и Измена бр. 2 на Повеќегодишната акциска програма за животна средина и
транспорт за Република Северна Македонија за 2014-2016



Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

А. МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) гости
1. Информација за последиците од шумски пожари за периодот од 1.1. до 31.8.2019
година и последиците кои директно влијаат на работењето на Јавното претпријатие
за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - п.о. Скопје
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2. Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Статутарна одлука
за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за државни
патишта бр.02-9336/6 од 29.8.2019 година, со Предлог-одлука
3. 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 (ЈПХС „Злетово“ Пробиштип)
4. Барање за одобрување наменски средства за гаранција за превоз на стока со
железница, за користење на хартиен товарен лист ЦИМ како транзитна декларација,
со Предлог-одлука
5. Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на
Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република
Грција за развој на интерконекцијата за пренос на природен гас Грција-Северна
Македонија, со Нацрт-текст на Договор
6. Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на нивоата на
референтните вредности за намалување на присуство на акриламид во храната (*),
со Предлог-одлука
7. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за
висината на закупнината и Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за
давање на согласност на Анекс-договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на
градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република
Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и
услуги „Макдиа“ ДООЕЛ Скопје и „Диатекс Спа“, како матично друштво на
закупопримачот, заведен кај закуподавачот под бр.09-1305/1 од 21.10.2014 година и
Анекс-договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под бр.09-1978/2 од 2.12.2016
година
8.

Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за
акредитација на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука

9. Барање 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, со Предлог-одлука (АД „Медиумска
информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост)
10. Предлог-одлука за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени
предмети (опрема) во прекршочна и управна постапка
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11. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
спортски објекти за 2019 година
12. Информација за реконструкција на градскиот фудбалски стадион во Општина Велес
13. Информација за реконструкција на фудбалски стадион „Тиквеш“ во Општина
Кавадарци
14. Информација за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат, со Предлог-одлука
15. Информација за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Општина Пробиштип, со Предлог-одлука
16. Информација за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Општина Пехчево, со Предлог-одлука
17. Иницијатива за прифаќање на исплатениот паричен надомест на тројца припадници
на безбедносните сили како справедлив надомест на нематеријална штета
18. Предлог-решение за именување на претседател, заменик-претседател, членови и
нивни заменици на Националниот совет за информациски и комуникациски
технологии
б) економски систем и тековна економска политика
19. Предлог-закон за енергетска ефикасност
20. Информација по Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на
дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово
и Струга, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/18), со Предлог-одлука
21. Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот
во ловиштата во Република Северна Македонија, со Предлог-одлука за започнување
на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони
Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга
22. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон
г.р., Општина Тетово, со Предлог-одлука
23. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
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изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Смојмирово,
Општина Берово, со Предлог-одлука
24. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Раде
Орданов ул. „Киро Спанџов“ бр.25 Кавадарци, со Предлог-одлука
25. Информација во врска со поднесено Барање од Друштвото за трговија и услуги
„Калтун енержи“ ДОО Скопје, за издавање на овластување за изградба на нов
енергетски објект, со Предлог-одлука
26. Информација во врска со поднесенo Барањe за измена и дополнување на Одлуката
за овластување за изградба на енергетски објект ветерна електрана „Богословец“ на
„Тхор импекс“ ДООЕЛ, Скопје, бр.44-6987/1 од 28.12.2017 година, со Предлог-одлука
27. Информација во врска со донесување на Предлог-решение за изменување на
Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски објекти, со
Предлог-решение
28. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за категоризација на државните
патишта
29. Информација во врска со проблемот со откуп на станови во државна сопственост кои
потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА
30. Информација за извршени контроли на површини засадени со анасон во сите
категории и список на економски оператори за 2018 година
в) политички систем
31. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана
32. Предлог-закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците
33. Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни патувања на
државјаните
34. Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за
полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и
Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за
полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
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35. Информација за назначување на Висок претставник на Република Северна
Македонија во Постојаниот заеднички комитет на високи претставници на државите
наследнички на поранешната СФРЈ, со Предлог-решение
36. Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за соработка во
областа на борбата против криумчарење на мигранти, со усогласен текст на Договор
37. Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права
во случајот Тасев против Северна Македонија, А.бр.9825/13, со Предлог-одлука
38. Информација за формирање на Национален совет за сајбер безбедност, со Предлогодлука
39. Информација со Агенда за одржување на седници на Владата во различни региони
во Република Северна Македонија, во периодот октомври 2019-јули 2020 година
40. Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот
правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на
државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во
периодот април - јуни 2019 година
г) човечки ресурси и одржлив развој
41. Предлог-закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) економски систем и тековна економска политика
42. Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија на Агенција за храна и ветеринарство
на Република Северна Македонија
43. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина-минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги
„Планинска вода“ ДОО- Лазарополе Маврово - Ростуша на локалитетот „с. Гари“,
Општина Дебар
44. Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за
изградба на експресен пат А3, Делница Штип-Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на
минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци
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45. Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за
потребите за изградба на експресен пат А3, Делница Штип - Кочани, Дел 1 од 0+000км 14+300 на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина
Карбинци
46. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за
организирање рекреативен риболов со бр. 02-6392/1 од 28.6.2018 година на
риболовниот ревир „Црна Река 2 - Прилепски“
47. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за
организирање рекреативен риболов со бр. 42-8253/1 од 29.9.2014 година на
рекреативната зона „акумулација Црничани - Езеро“
б) политички систем
48. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување
на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
49. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на
Казнено - поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива
Паланка
50. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на
Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип
в) човечки ресурси и одржлив развој
51. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари
на Министерството за образование и наука
г) предлози по кои Владата дава мислење
(а) по барање на Собранието на Република Северна Македонија
(б) по барање на органи, организации и други правни лица
52. Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.13951 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица „Сарај“ и Имотен лист
бр.12372 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица „Сарај“
53. Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.1915 за КО Ресен на КП бр.3313 викано место/улица К. Јосифовски
д) други предлози
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54. Кадровски прашања
55. Прашања и предлози

В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
56. Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола за периодот од
1.4.2019 година до 30.6.2019 година
57. Информација за извршени координирани акции и други активности на
Координативното тело за интелектуална сопственост, за периодот февруари - август
2019 година
58. Информација со предлог за изменување и дополнување на Законот за туристичката
дејност
59. Информација за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Владата на
Oбединетото Kралство на Велика Британија и Северна Ирска (Владата на
Обединетото Кралство), претставена од Министерството за надворешни работи и
Комонвелт и Министерство за економија на Република Северна Македонија како
корисник на Проектот

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
60. Предлог-уредба за видот на активности, максималниот износ по активности,
корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и
начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот
развој
61. Информација за потребата од изградба на ново основно училиште во Идризово,
Општина Гази Баба
62. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за
утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на
платите на директорите во националните установи од областа на културата
63. Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности
на здруженија и фондации
64. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во
Република Македонија, по скратена постапка, поднесен од група пратеници
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65. Информација за потребата за лекување во странство со набавка на протези на долни
екстремитети за лицето Снежана Караџовска на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија, со прилози
66. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија
67. Информација со Предлог-план за мерки, активности и динамика на спроведување на
процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни
работи
68. Предлог-одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата
на Република Северна Македонија, заради учество во вежбовната активност „REGEX
19“
69. Информација за исполнетост на условите на Трговско друштво за одгледување на
лековити растенија, застапување, услуги и трговија на големо и мало „ЦАННОБИ“
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за
медицински цели, со Предлог-одлука
70. Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и
услуги АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис
за медицински цели, со Предлог-одлука
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 154-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 17 септември 2019 година.
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Владата по повод укажувањето на заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, во врска со
формирањето на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на
правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за
членство во Европската Унија, ги задолжи сите институции кои што имаат надлежност врз
работните групи, до 14 октомври 2019 година, до Секретаријатот за европски прашања да
достават предлози за раководител на работната група, заменик на раководителот на
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работната група и заменик на секретарот на работната група. Надлежните институции
доколку се соочуваат со одреден проблем при формирањето на предлозите, до 10 октомври
2019 година, да се координираат со заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија задолжен за европски прашања и главен политички преговарач д-р
Бујар Османи и со главниот технички преговарач Бојан Маричиќ.
Истовремено, Владата заклучи доколку надлежните институции до 14 октомври 2019 година,
не достават предлози за раководител на работната група, заменик на раководителот на
работната група и заменик на секретарот на работната група во работните групи, истите да
бидат формирани од страна на заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија задолжен за европски прашања и главен политички преговарач д-р
Бујар Османи и главниот технички преговарач, Бојан Маричиќ.


Информација за потпишување на Измена бр. 1 на Финансиската спогодба
за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за
ИПА 2017 година, Измена бр. 2 на Финансиската спогодба за
„Националната програма на Република Северна Македонија за 2013
година во рамките на Инструментот за претпристапна помош“ и Измена
бр. 2 на Повеќегодишната акциска програма за животна средина и
транспорт за Република Северна Македонија за 2014-2016

Владата ја разгледа Информацијата за потпишување на Измена бр. 1 на Финансиската
спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2017
година, Измена бр. 2 на Финансиската спогодба за „Националната програма на Република
Северна Македонија за 2013 година во рамките на Инструментот за претпристапна помош“
и Измена бр. 2 на Повеќегодишната акциска програма за животна средина и транспорт за
Република Северна Македонија за 2014-2016 и притоа заклучи:
1. Ја усвои Информацијата за потпишување на Измена бр. 1 на Финансиската спогодба за
Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2017 година,
Измена бр. 2 на Финансиската спогодба за „Националната програма на Република Северна
Македонија за 2013 година во рамките на Инструментот за претпристапна помош“ и Измена
бр. 2 на Повеќегодишната акциска програма за животна средина и транспорт за Република
Северна Македонија за 2014-2016.
2. Се овластува д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања и Национален ИПА координатор, да ги
потпише Измена бр. 1 на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за
Република Северна Македонија за ИПА 2017 година, Измена бр. 2 на Финансиската спогодба
за „Националната програма на Република Северна Македонија за 2013 година во рамките на
Инструментот за претпристапна помош“ и Измена бр. 2 на Повеќегодишната акциска
програма за животна средина и транспорт за Република Северна Македонија за 2014-2016;
3. Се задолжува Министерството за образование и наука како корисник на програма
„Европски корпус на солидарноста“ во рамки на Акцијата „Поддршка за учество во
Програмите на Унијата“ и измена бр. 1 на Финансиската спогодба за Годишната акциска
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програма за Република Северна Македонија за ИПА 2017 година, да го обезбеди потребниот
износ на задолжително национално кофинансирање за плаќање на влезните билети во 2019
и 2020 година;
4. Се задолжува Министерството за финансии да го обезбеди потребниот износ на
задолжително национално кофинансирање за 2020 година во рамки на Измена бр. 2 на
Повеќегодишната акциска програма за животна средина и транспорт за Република Северна
Македонија за 2014-2016, во рамки на годишните буџети на Министерството за финансии Функции на држава, во согласност со планираната динамика на спроведување на проектите.


Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

На предлог на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев,
Владата заклучи за наредната седница сите министри да подготват информации за своите
ресори во однос на капиталните инвестиции и капиталниот развој.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за последиците од шумски пожари
за периодот од 1.1. до 31.8.2019 година и последиците кои директно влијаат на работењето
на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - п.о.
Скопје за наредната седница на Владата или за втората наредна седница на Владата, поради
потребата од одржување на состанок во текот на наредната недела во Канцеларијата на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија на кој ќе присуствува
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, соодветни министри,
директорот и службите на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
„Национални шуми“- п.о. Скопје и ќе се разгледаат можностите, со цел изнаоѓање на
заедничко решение/предлог за целосно надминување на ова прашање.
Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата за донесување на Одлука за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за
државни патишта бр.02-9336/6 од 29.8.2019 година, со Предлог- одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за
изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта, во
предложениот текст.
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Точка 3
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 4
Владата го одложи од разгледување Барањето за одобрување наменски средства за
гаранција за превоз на стока со железница, за користење на хартиен товарен лист ЦИМ како
транзитна декларација, со Предлог- одлука за наредната седница на Владата поради
потребата од одржување на состанок на почетокот на наредната недела, во Канцеларијата
на претседателот на Владата на Република Северна Македонија на кој ќе присуствува
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, министерот за транспорт и
врски, директорот и другото раководството на „Железници на Република Северна
Македонија Транспорт“ АД, со цел изнаоѓање на заедничко решение/предлог за целосно
надминување на ова прашање.
Точка 5
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот за поведување на постапка за водење на
преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Грција за развој на интерконекцијата за пренос на природен гас
Грција-Северна Македонија, со Нацрт-текст на Договор и го усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати Нацрт - текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија
и Владата на Република Грција за развој на интерконекцијата за пренос на природен гас
Грција-Северна Македонија, како основа за водење на преговори.
2. Се задолжува шефот и членовите на Делегацијата на Република Северна Македонија при
водењето на пореговорите да се придржуваат кон ставовите наведени во Предлогот за
поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Договор меѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за развој на
интерконекцијата за пренос на природен гас Грција-Северна Македонија.
3. Се овластува м-р Крешник Бектеши, министер за економија, како шеф на Делегацијата на
Република Северна Македонија да го парафира текстот на Договорот согласно утврдените
насоки, доколку се постигне согласност на преговорите.
4. Се задолжува Делегацијата на Република Северна Македонија по завршените преговори
во рок од 30 дена до Владата на Република Северна Македонија да поднесе писмен извештај
за завршените преговори со усогласениот односно парафираниот текст на Договорот.
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Точка 6
Владата по Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на нивоата
на референтните вредности за намалување на присуство на акриламид во храната (*), со
Предлог- одлука ја донесе Одлуката за давање согласност на Правилникот за општите
барања за безбедност на храната во однос на нивоата на референтните вредности за
намалување на присуство на акриламид во храната, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Агенцијата за храна и ветеринарство до Владата да ги
достави усогласените коресподентни табели.
Точка 7
Владата ги донесе:
1. Одлуката за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на
закупнината (нов текст), во предложениот текст.
2. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност на Анексдоговорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу
Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1,
застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за
производство, трговија и услуги „Макдиа“ ДООЕЛ Скопје и „Диатекс Спа“, како матично
друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под бр.09-1305/1 од 21.10.2014
година и Анекс-договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под бр.09-1978/2 од 2.12.2016
година (нов текст), во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи по донесувањето на овие одлуки, Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони на наредната седница на Владата, откако претходно ќе се
разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика да ја
достави Предлог- одлуката за давање на согласност на Анекс-договорот бр.2 кон Договорот
за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада
на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги
Макдиа ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа, како матично друштво на закупопримачот, заведен кај
закуподавачот под бр.09-1305/1 од 21.10.2014 година и Анекс-договор бр.1 заведен кај
закуподавачот под бр.09-1978/2 од 2.12.2016 година.
Точка 8
Владата го одложи разгледувањето на Статутарната одлука за изменување и дополнување
на Статутот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, со Предлогодлука, поради потребата Институтот за акредитација на Република Северна Македонија да
достави соодветна документација со која ќе се потврди дека менувањето на членот 13 од
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Статутот, согласно член 7 од Статутарната одлука (каде се менува член 13 став 3 алинеја 5) е
со цел за исполнување на меѓународен стандард, и доколку е потребно Советот на
Институтот за акредитација да ја корегира Статутарната одлука.
Точка 9
Владата по Барањето 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, со Предлог- одлука 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 10
Владата ги донесе:
1. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет
во управна постапка на Министерството за внатрешни, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет
во управна постапка на Агенцијата за управување со одземен имот, во предложениот текст.
3. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет
во управна постапка на Министерството за внатрешни работи, во предложениот текст.
4. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилна одлука на Општина Маврово и Ростуше, во предложениот текст.
5. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет
во управна постапка на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни
болести и фебрилни состојби, во предложениот текст.
6. Новиот текст на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно
одземен предмет во управна постапка на Министерството за внатрешни работи, во
предложениот текст.
Точка 11
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изменување на Програмата за изградба
и реконструкција на спортски објекти за 2019 година, во предложениот текст.
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Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за реконструкција на градскиот фудбалски стадион во
Општина Велес и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да спроведе постапка за јавна набавка за избор
на изведувач за реконструкција на градскиот фудбалски стадион во општина Велес.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт за реализација на проектот за реконструкција
на градскиот фудбалски стадион во општина Велес да ги обезбеди потребните средства во
висина од 16.000.000,00 денари со следниов начин и динамика на плаќање:
- 10.000.000,00 денари во 2019 година и
- 6.000.000,00 денари во 2020 година.
3. Се препорачува на Општина Велес да обезбеди одобрение за реконструкција на градскиот
фудбалски стадион во општина Велес.
Притоа, заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо
Анѓушев, со оглед на тоа дека има приватен интерес се иззема од расправата и
одлучувањето по однос на овој материјал, врз основа на одредбите од член 73 од Законот за
спречување на корупцијата и судирот на интереси.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата за реконструкција на фудбалски стадион „Тиквеш“ во
Општина Кавадарци и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да спроведе постапка за јавна набавка за избор
на изведувач за реконструкција на фудбалски стадион „Тиквеш“ во Општина Кавадарци.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт за реализација на Проектот за реконструкција
на фудбалски стадион „Тиквеш“ во Општина Кавадарци да ги обезбеди потребните средства
во висина од 13.000.000,00 денари со следниов начин и динамика на плаќање:
- 10.000.000,00 денари во 2019 година;
- 3.000.000,00 денари во 2020 година.
3. Се препорачува на Општина Кавадарци да обезбеди одобрение за реконструкција на
фудбалскиот стадион „Тиквеш” во Општина Кавадарци.
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Точка 14
Владата на предлог на м-р Крешник Бектеши, министер за економија го одложи
разгледувањето на Информацијата за престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат, со Предлог-одлука.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата за престанок и за давање на трајно користење на
движна ствар на Општина Пробиштип, со Предлог- одлука, ја усвои Информацијата и го
донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на Општина Пробиштип, во предложениот текст.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Општина Пехчево, со Предлог- одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движна ствар на Општина Пехчево, во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата за прифаќање на исплатениот паричен
надомест на тројца припадници на безбедносните сили како справедлив надомест на
нематеријална штета поради потребата од дополнителни усогласувања и изнаоѓање на
правни начини за надминување на ова прашање.
Точка 18
Владата го донесе Решението за именување на претседател, заменик - претседател, членови
и нивни заменици на Националниот совет за информациски и комуникациски технологии, со
заклучок текстот на Решението редакциски да се усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 19
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-законот за енергетска ефикасност за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 3 октомври 2019 година.
Точка 20
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата по Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје,
Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/18), со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за престанок на
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важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во
ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, во
предложениот текст.
Точка 21
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за започнување на постапката за
доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија, со
Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во
ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци,
Берово и Струга, во предложениот текст.
Точка 22
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Тетово-вон г.р., Општина Тетово, 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 урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р.,
Општина Тетово, во предложениот текст.
Точка 23
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 Г2 - лесна и незагадувачка
индустрија КО Смојмирово, Општина Берово, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и
го донесе новиот текст на 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 Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО
Смојмирово, Општина Берово, во предложениот текст.
Точка 24
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со
непосредна спогодба со Раде Орданов ул. „Киро Спанџов“ бр.25 Кавадарци, со Предлогодлука, го усвои и ја донесе Одлуката за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
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Точка 25
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со поднесено Барање од
Друштвото за трговија и услуги „Калтун енержи“ ДОО Скопје, за издавање на овластување за
изградба на нов енергетски објект, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе
новиот текст на Одлуката за овластување за изградба на енергетски објект - Ветерна
електрана „Дрен“ на Друштвото за трговија и услуги „Калтун енержи“ ДОО Скопје, во
предложениот текст.
Точка 26
Владата по Информацијата во врска со поднесенo барањe за измена и дополнување на
Одлуката за овластување за изградба на енергетски објект ветерна електрана „Богословец“
на „Тхор импекс“ ДООЕЛ, Скопје, бр.44-6987/1 од 28.12.2017 година, со Предлог- одлука,
заклучи да донесе Одлука за престанување на Одлуката за овластување за изградба на
енергетски објект ветерна електрана „Богословец“ на „Тхор импекс“ ДООЕЛ, Скопје, бр.446987/1 од 28.12.2017 година, која предлагачот ќе ја подготви и ќе ја достави до Владата.
Одлуката да се смета за донесена на оваа седница на Владата.
*
*

*

Владата, на седницата, одржана на 3.10.2019 година, по повод укажувањата на Лила
Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот за законодавство, заклучи
Заклучокот по точка 26, од Нацрт - записникот од 156-та седница на Владата, одржана на 2
октомври 2019 година, да се промени и да гласи:
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со поднесенo Барањe за
измена и дополнување на Одлуката за овластување за изградба на енергетски објект
ветерна електрана „Богословец“ на „Тхор импекс“ ДООЕЛ, Скопје, бр.44-6987/1 од
28.12.2017 година, со Предлог- одлука, поради потребата од дополнителни усогласувања на
материјалот.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата во врска со донесување на Предлог- решение за
изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски
објекти, со Предлог-решение (најнов текст), ја усвои Информацијата и го донесе Решението
за изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски
објекти, во предложениот текст.
Точка 28
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за категоризација на државните
патишта, во предложениот текст.
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Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата во врска со проблемот со откуп на станови во државна
сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА и ја усвои со
заклучок:
- се задолжуваат Министерството за одбрана и Министерството за транспорт и врски, во
соработка со Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката - Скопје, во рок од пет дена да формираат
меѓуресорска работна група, со цел изнаоѓање на решение за настанатиот проблем околу
предлагање на соодветно законско решение и најдоцна до крајот на октомври 2019 година
да ја информираат Владата.
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата за извршени контроли на површини засадени со анасон
во сите категории и список на економски оператори за 2018 година и го усвои со следните
заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
во рок од 30 дена, согласно законските основи да побара исплатата на паричните средства
по некомплетните бapaња, да бидат вратени во буџетот.
2. Се задолжува Управата за јавни приходи, во соработка со Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој во рок од 60 дена да извршат контрола кај
физичките лица, кои имаат добиено субвенции со цел утврдување на продадена количина и
остварен приход од анасон.
Точка 31
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за одбрана, 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 м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија и министер за одбрана и д-р Беким Максути, заменик на
министерот за одбрана, а за повереник Драган Николиќ, државен секретар во
Министерството за одбрана.
Точка 32
Владата го одложи од разгледување Предлог-законот за унапредување и заштита на
правата на припадниците на заедниците за наредната седница на Владата поради потребата
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Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците да достави мислење по
истиот.
Точка 33
Владата го разгледа Предлог-законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на
Република Северна Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни
патувања на државјаните, го утврди и заклучи согласно член 188 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи и м-р Андреј
Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи, а за повереници Љуфтим Спахиу,
директор во Министерството за надворешни работи и Наташа Дескоска, помошник директор
во Министерството за надворешни работи.
Точка 34
Владата го разгледа Предлог-законот за ратификација на Договорот меѓу страните на
Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на
ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и
Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска
соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци,
дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила, го утврди и заклучи
согласно член 188 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да го достави до
Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, Оливер Спасовски,
заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за
внатрешни работи, м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи и
д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за внатрешни работи а за повереници Наташа
Дескоска директор во Министерството за надворешни работи и Весна Доревска помошник
на министерот за внатрешни работи.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за назначување на Висок претставник на Република
Северна Македонија во Постојаниот заеднички комитет на високи претставници на
државите наследнички на поранешната СФРЈ, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата
и го донесе Решението за назначување на Висок Претставник на Република Северна
Македонија во Постојаниот заеднички комитет на Високи претставници на државите
наследнички на поранешната СФРЈ со заклучок текстот на истото да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 36
Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Договорот
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за
соработка во областа на борбата против криумчарење на мигранти, со усогласен текст на
Договор и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Договорот помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата против
криумчарење мигранти.
2. Се определува министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, во име на Владата на
Република Северна Македонија, да го потпише Договорот помеѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата
против криумчарење мигранти.
Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за
човекови права во случајот Тасев против Северна Македонија, А.бр.9825/13, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за исплата на средства од Буџетот на
Република Северна Македонија за 2019 година, во вкупен износ од 6.300 евра во денарска
противвредност кои треба да бидат исплатени по пресудата на ЕСЧП во случајот Тасев
против Северна Македонија, А.бр. 9852/13, најдоцна до 15 ноември 2019 година.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за формирање на Национален совет за
сајбер безбедност, со Предлог-одлука и го усвои со следниве заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за формирање на Национален совет за сајбер безбедност, во
предложениот текст.
2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од
седум дена по влегувањето во сила на Одлуката за формирање на Национален совет за
сајбер безбедност, да подготви и до Владата да достави Предлог-решение за назначување
на членови на Национален совет за сајбер безбедност.
Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата со Агенда за одржување на седници на Владата во
различни региони во Република Северна Македонија, во периодот октомври 2019-јули 2020
година и ја усвои со следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, во соработка со сите шефови на кабинети на членовите на Владата да ги
координира активностите и да подготви детална агенда на настани за сите членови на
Владата, со точни активности и посети на населените места и општини во регионите каде ќе
се одржуваат седниците на Владата.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да
врши координација со сите членови на Владата и со општините каде ќе се одржуваат
седниците на Владата, односно да ги преземе сите потребни активности за организирање и
непречено одржување на седниците на Владата согласно Агендата за одржување на
седниците на Владата во различни региони, во периодот октомври 2019 - јули 2020 година.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
претходно да оствари посети во сите општини во кои ќе се одржуваат седниците на Владата
согласно Агендата за одржување на седниците на Владата во различни региони, во периодот
октомври 2019 - јули 2020 година, во насока на организирање и спроведување на
неопходните услови за одржување на седниците на Владата во согласност со Деловникот за
работа на Владата.
4. Се препорачува на општините согласно Агендата за одржување на седниците на Владата
во различни региони, во периодот октомври 2019 - јули 2020 година, во соработка со
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да ги преземат
сите потребни активности за организирање и непречено одржување на седниците на
Владата.
5. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, да обезбеди минибуси/возила за превоз на опрема и за превоз на стручните
служби за кои е неопходно присуство за време на одржувањето на седниците на Владата, а
согласно потребите и работните задачи на Канцеларијата на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија и Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија.
6. Се задолжуваат сите членови на Владата предлозите/материјалите кои што се однесуваат
на регионот каде се одржува седница на Владата да ги доставуваат не подоцна од седум
дена пред одржување на седницата до Канцеларијата на претседателот на Владата (работна
група задолжена за работа со општините, предводена од Фидан Колев, посебен советник на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија за транспорт и врски).
Точка 40
Владата ја разгледа Информацијата за постапување по обраќањата и препораките на
Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите
на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во
периодот април - јуни 2019 година и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
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1. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии,
Управата за јавни приходи, Министерството за образование и наука и Министерството за
транспорт и врски, а се укажува на Центрите за социјална работа, Државната комисија за
одлучување од втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка,
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка во работен однос во
втор степен, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во
рок од пет дена да постапат по барањата, укажувањата и препораките упатени до нив од
Народниот правобранител во текот на април, мај и јуни 2019 година, по кои се уште не
постапиле и за тоа во рок од пет дена да ги известат Народниот правобранител и
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
2. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои
немаат статус на органи на државната управа, да праќаат известување до Народниот
правобранител и до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, кога ќе биде целосно завршено постапувањето по барањата и препораките на
Народниот правобранител.
3. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои
немаат статус на органи на државната управа, извештаите, односно табеларните прегледи
за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител за јули, август и
септември 2019 година во рок од пет дена да ги достават до Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија заедно со копија од одговорот на секоја
претставка, доставен до подносителот на претставката и до Народниот правобранител.
Точка 41
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за контрола на опојни дроги и
психотропни супстанции(*) и го утврди со следните заклучоци:
1. Кореспондентните табели кои се прилог на овој закон да се доработат.
2. Пречистениот текст на Предлог-закон за контрола на опојни дроги и психотропни
супстанции(*) да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието
на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Венко Филипче, министер за здравство и Асим Муса, заменик на министерот
за здравство, а за повереници Владимир Милошев, државен секретар во Министерството за
здравство и Михајло Костовски, државен советник во Министерството за здравство.
*
*

*

Овој Предлог-закон повторно е разгледан на 157-та седница на Владата, одржана на
3.10.2019 година
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Точка 42
Владата ја донесе Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија на Агенција за храна и ветеринарство на
Република Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 43
Владата ја донесе Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина - минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Планинска вода
ДОО Лазарополе Маврово - Ростуша на локалитетот „с. Гари“, Општина Дебар, во
предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи во Договорот за концесија да бидат вградени укажувањата
од Мислењето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 44
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок на важење на концесијата за
експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница Штип-Кочани, Дел 1 од 0+000-км
14+300 на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина
Карбинци, во предложениот текст.
Точка 45
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок на важење на концесијата за
експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Делница Штип - Кочани, Дел 1
од 0+000-км 14+300 на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“,
Општина Карбинци, во предложениот текст.
Точка 46
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за едностран раскин на Договорот за концесија
на риби за организирање рекреативен риболов со бр. 02-6392/1 од 28.6.2018 година на
риболовниот ревир „Црна Река 2 - Прилепски“, во предложениот текст.
Точка 47
Владата ја донесе Одлуката за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за
организирање рекреативен риболов со бр. 42-8253/1 од 29.9.2014 година на рекреативната
зона „акумулација Црничани - Езеро“ (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 48
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на работите од премерот во
функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, во
предложениот текст.
Точка 49
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на трајно користење
недвижна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение
во Крива Паланка, во предложениот текст.
Точка 50
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип, со заклучок во член 4 од
Одлуката, наместо зборовите „Службен весник на Република Македонија“, да стојат
зборовите „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Точка 51
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука, во
предложениот текст.
Точка 52
Владата ја разгледа Понудата од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.13951 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица Сарај и
Имотен лист бр.12372 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица Сарај и по истата го
усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски и негативното Мислење на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 53
Владата ја разгледа Понудата од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.1915 за КО Ресен на КП бр.3313 викано место/улица
К.Јосифовски и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 54
1. Владата донесе Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на
Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, со која за директор на
Институтот е избран м-р Слободан Чокревски.
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2. Владата на Берат Дехари му утврди престанок на функцијата заменик директор на
Управата за финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии,
заклучно со 6.10.2019 година, поради истек на мандатот.
3. Владата го именува Ариф Асани за заменик на директорот на Агенцијата за национална
безбедност на Република Северна Македонија, сметано од 3 септември 2019 година, му
утврди коефициент за пресметување на плата и му утврди зголемување за 30% на платата
утврдена за извршување на функцијата.“
Точка 55
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за периодот од 23
септември 2019 година до 29 септември 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.
2. Владата на предлог на Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство заклучи составот на Меѓувладината македонско-руска комисија за
трговско-економска и научно-техничка соработка да се прошири со претставници од
Министерството за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање
и Министерството за правда, за што е потребно министерствата да достават Предлог- член
во Комисијата.
3. Владата по предлогот за изменување на Заклучок од Сто четириесет и четвртата седница
на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јули 2019 година (бр.454626/1) Точка 10, по Информацијата за спроведен скрининг (peer review) во Дирекцијата за
заштита и спасување во периодот од 15 до 25 октомври 2018 година, согласно Програмата
за peer reviews во рамките на ЕУ соработката за цивилна заштита и управување со ризици од
катастрофи за 2018-2019 година и Финалниот peer review Извештај за Република Северна
Македонија 2018 година, а кој гласи:
„2. Се задолжува Министерството за одбрана, најдоцна до 1.9.2019 година, да изготви
анализа на Финалниот peer review Извештај за Северна Македонија 2018 година, со која
треба да се опфатат препораките дадени во Извештајот и начинот на имплементација на
истите и до 30.9.2019 година, до Владата на Република Северна Македонија да достави План
со конкретни насоки, како и динамика на имплементација на препораките од Финалниот peer
review Извештај за Република Северна Македонија 2018 година.”, заклучи истиот да се
измени и да гласи:
„2. Се задолжува Меѓуресорската работна група (формирана со Решение бр. 02-2/138 од 8
јули 2019 година донесено од Министерството за одбрана, а врз основа на Заклучокот број 1
од Точка 26 од Извадокот од Нацрт-записникот од Сто дваесет и четвртата седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 март 2019 година бр. 44-11502/118 и 45-1448/1), да ги користи препораките од Финалниот peer review Извештај за Република

26

Северна Македонија 2018 година во изнаоѓање на идејни решенија за надминување на
слабостите во системите за управување со кризи и заштита и спасување.“
4. Владата по Барањето за изменување на Заклучок од Сто четириесет и деветтата седница
на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 август 2019 година (бр.454761/1), Точка 30 по Информацијата за одржување на Петнаесеттиот состанок на
Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување во рамките на Комитетот за
стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој
се одржа на 13 ноември 2018 година во Скопје, а кој гласи:
„11. Се задолжува Министерството за финансии да ја финализира и да ја усвои Стратегијата
за реформа на даночниот систем, најдоцна до септември 2019 година.”, заклучи истиот да се
измени и да гласи:
„11. Се задолжува Министерството за финансии да ја финализира и да ја усвои Стратегијата
за реформа на даночниот систем, најдоцна до ноември 2019 година.“
5. Владата ја разгледа Предлог-одлуката за изменување на Одлуката за формирање на
Совет за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор
(2017-2022) и ја донесе Одлуката со заклучок текстот на истата до потпишување да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 56
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола за
периодот од 1.4.2019 година до 30.6.2019 година, како материјал за информирање.
Точка 57
Владата ја разгледа Информацијата за извршени координирани акции и други активности
на Координативното тело за интелектуална сопственост, за периодот февруари - август 2019
година, како материјал за информирање.
Точка 58
Владата ја разгледа Информацијата со предлог за изменување и дополнување на Законот
за туристичката дејност, како материјал за информирање.
Точка 59
Владата ја разгледа Информацијата за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу
Владата на Oбединетото Kралство на Велика Британија и Северна Ирска (Владата на
Обединетото Кралство), претставена од Министерството за надворешни работи и
Комонвелт и Министерство за економија на Република Северна Македонија како корисник
на Проектот, како материјал за информирање.
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Точка 60
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата за видот на активности, максималниот износ
по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските
критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и
руралниот развој, во предложениот текст.
Точка 61
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од изградба на ново основно училиште во
Идризово, општина Гази Баба и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се укажува на Општина Гази Баба да ги преземе сите потребни активности и да достави
барање до Министерството за образование и наука за изградба на ново основно училиште
во Идризово, со прилози [извод од план со утврдена намена В-1-образование и наука,
ревидиран основен проект (за сите фази) за соодветната парцела согласно потребите за
бројот на ученици, елаборат за енергетска ефикасност, геодетски елаборат со нумерички
податоци за градежната парцела и позитивен ревидентски извештај за основниот проект].
2. Се задолжува Министерството за образование и наука по добивање на горенаведената
документација да започне постапка за изградба на ново основно училиште во Идризово,
општина Гази Баба.
Истовремено, Владата заклучи да ѝ препорача на Општина Гази Баба до изградбата на
новото училиште да се води од законските одредби за основното образование и од
принципите што произлегуваат од концептот „Едно општество за сите“, како и од заложбите
за интегрирано образование, во договор со родителите на учениците да ги обезбеди сите
услови што ќе бидат потребни децата (11) да учат таму каде што ќе одлучат родителите.
Точка 62
Владата ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката
за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите
на директорите во националните установи од областа на културата, во предложениот текст.
Точка 63
Владата ја донесе Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на
здруженија и фондации, со заклучок текстот на Одлуката редакциски да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 64
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за исплата
на платите во Република Македонија, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и
нема забелешки во однос на истиот.
*
*

*

Оваа Предлог-одлука, повторно е разгледана на 157-та седница на Владата, одржана на
3.10.2019 година
Точка 65
Владата ја разгледа Информацијата за потребата за лекување во странство со набавка на
протези на долни екстремитети за лицето Снежана Караџовска на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна Македонија, со прилози и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Се укажува на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да
изнајде начин за обезбедување на средства за лекување во странство со набавка на протези
на долни екстремитети за лицето Снежана Караџовска на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија во рамки на законските процедури.
2. Се укажува на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за
потребата за дополнување на листата на ортопедски помагала на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна Македонија со соодветните протези во
корелација со здравствената состојба на осигуреникот и медицинските индикации кога тие
би се набавиле.
Точка 66
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна
ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија со заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 67
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-план за мерки, активности и динамика на
спроведување на процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за
внатрешни работи и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го усвои Планот за мерки, активности и динамика на спроведување на процесот на
проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни работи.
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2. Се задолжува министерот за внатрешни работи, најдоцна до 21 октомври 2019 година, да
ја формира работната група утврдена во точка 1 од Планот за мерки, активности и динамика
на спроведување на процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за
внатрешни работи и преку претседателот на Собранието на Република Северна Македонија
да побара во работната група да земат учество најмногу тројца претставници од
политичките партии во Собранието на Република Северна Македонија, кои ќе бидат во улога
на набљудувачи на процесот на ветинг во Министерството за внатрешни работи.
Точка 68
Владата ја донесе Одлуката за влегување и престој на странски вооружени сили на
територијата на Република Северна Македонија, заради учество во вежбовната активност
„REGEX 19“, во предложениот текст.
Точка 69
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Трговско друштво за
одгледување на лековити растенија, застапување, услуги и трговија на големо и мало
„ЦАННОБИ“ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за
медицински цели, со Предлог- одлука, ја усвои и ја донесе Одлуката за давање согласност
на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на
Трговско друштво за одгледување на лековити растенија, застапување, услуги и трговија на
големо и мало „ЦАННОБИ“ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, во предложениот текст.
Точка 70
Владата ја разгледа Информацијата за исполнетост на условите на Друштво за
производство, трговија и услуги „АГРОПРОЛИФЕ“ ДОО Струмица за вршење на дејност
одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог- одлука, ја усвои 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
„АГРОПРОЛИФЕ“ ДОО Струмица, во предложениот текст.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 19:50 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев

30

