Бр.4401-17/37

ЗАПИСНИК
од Триесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 7 април 2020 година

Скопје, април 2020 година

ЗАПИСНИК
од Триесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 7 април 2020 година
Седницата започна во 14:40 часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Оливер Спасовски и заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска Јанковска.
На седницата присуствуваа 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, Мила Царовска,
членовите на Владата на Република Северна Македонија, м-р Никола Димитров,
министер за надворешни работи, м-р Наќе Чулев, министер за внатрешни работи,
д-р 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, Горан Милевски, министер за локална
самоуправа, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер
Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, Хусни Исмаили,
министер за култура, 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, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, Зорица Апостолска министер без
ресор, задолжен за странски инвестиции, д-р Бардул Даути, 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 Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
присуствуваше и Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална
политика и Славјанка Петровска, дополнителен заменик на министерот за
внатрешни работи, како и Лирим Шабани, државен секретар во Министерството за
политички систем и односи меѓу заедниците и м-р Фатон Сељами, државен
секретар во Министерството за правда.
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На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, Муамед Хоџа,
портпарол на Владата на Република Северна Македонија, Тања Чачарова Илиевска од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и претставник од Државното правобранителство на Република
Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,
Садула Дураки, д-р Рената Дескоска, министер за правда и 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
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВНИОТ РЕД
 Усвојување на Записникот од 9-та седница на
Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 15 февруари 2020 година
 Усвојување на Записникот од 21-та седница
на
Владата
на
Република
Северна
Македонија, одржана на 17 март 2020 година
Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на
Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 3, 4 и
5 март 2020 година (сумарни-преземени и планирани активности)
1. Записник од Дваесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на
внесување и ширење на коронавирус КОВИД – 19, одржан на 7 април 2020
година
2. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на
платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“ Кичево за 2020 година, со Предлог – одлука
3. Барање за донесување на одлука за отстапување на 800.000 литри Еуродизел
БС гориво и 10.000 литри екстра лесно гориво (нафта за домаќинство), од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на
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Република Северна Македонија (ЖРСМ) „Транспорт“ АД - Скопје, со Предлог одлука
4. Информација со Предлог - одлука за давање во закуп објекти од траен
карактер на граничен премин Ќафасан
5. Информација во врска со постапувањето на Државното правобранителство
по предлог за склучување спогодба на Владата на Република Северна
Македонија и „Макпетрол“ АД Скопје
6. Предлог - одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно
користење на Извиднички Поречански одред „Јадран“ Скопје (Извидничка
опрема)
7. Предлог - одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно
користење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско
подрачје „Јасен“-Скопје (возила)
8. Информација за јавните здравствени установи за кои се предлага Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна Македонија да обезбедува
средства за нивно функционирање со показатели за нивната финансиска
состојба во 2019 година, со Предлог - одлука за утврдување на јавни здравствени
установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна,
специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година
9. Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за
запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
(НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп)
10. Предлог - одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на
градбa од посебен интерес со основна класа на намена А3 – Групно домување
(Студентски дом) и компатибилни намени на основната класа на намена, која е
потребно да се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана на Имотен лист
бр.42705, КО Карпош и на КП 518/1, запишана на Имотен лист Бр.5014 за КО
Карпош, преку изработка на урбанистичко-планска документација за градби од
посебен интерес
11. Предлог - одлука за престанок на користење на недвижни ствари на
Министерството за образование и наука
12. Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска
сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на
спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба
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13. Предлог - уредба со законска сила за определување на висината на платата
на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на
вонредна состојба
14. Предлог - уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци
и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна
состојба
15. Предлог - уредба со законска сила за исплата на авторски хонорари за лица
ангажирани во органите на државната власт (законодавна, извршна и судска),
регулаторните тела, агенциите, државните комисии, правните лица во целосна
или доминантна државна сопственост, единиците на локалната самоуправа и
градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната
самоуправа и градот Скопје
16. Предлог - уредба со законска сила за примена на законот за тутун,
производи од тутун и сродни производи(*) за време на вонредна состојба
17. Предлог – одлукa за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници
на централната власт и меѓу фондовите
18. Информација во врска со одржување Годишно Собрание на акционери на
Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за 8.4.2020 година
19. Информација за Одлуката на Мешовитиот комитет на ЦЕФТА за овошје и
зеленчук
20. Информација со предлог - oдлуки за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање
на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година
21. Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ)
на ТАВ Македонија за 2019 година за Меѓународниот Аеродром „Скопје“
22. Информација за потребата од склучување Анекс број 3 на Договорот за
проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза на
спроведување, број 02-2413/1 од 20.12.2017 година, со Анекс договор број 3
23. Информација во врска со процесот на подготовка на Извештај за
конкурентност на државите од Западен Балкан од страна на Организацијата за
економска соработка и развој (OECD) со План на активности
24. Информација за поврзување на базите на податоци на клучните институции
со Централниот регистар на население
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25. Информација за фишинг кампања насочена кон македонски корисници
26. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за вработените во
јавниот сектор за време на вонредна состојба
27. Предлог - уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за
пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско
осигурување за време на вонредна состојба
28. Предлог - уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на
вонредна состојба
29. Предлог - уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба
30. Предлог - уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за
вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба
31. Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за
јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор изградба на крило и
повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на крило за
ОУ „Тихомир Милошевски“ с.Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров,
Скопје
32. Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Валандово
33. Финансиски план за изменување на Финансискиот план на ЈРП Македонска
радио телевизија за 2020 година
34. Иницијатива од Радослав С. Спасовски од Куманово, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/2020 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 6 став 1 во дел: „со актите за
урбанистичко планирање со кои се утврдува градежна парцела“ и став 2 во дел:
„со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежна
парцела“ од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост
35. Иницијатива од адвокат Александра Илиева - Милчова од Скопје, доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.8/2020 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 16 став 3 од
Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република
Македонија“ бр.241/2018).
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36. Иницијатива од Билјана Цветкоска од Кривогаштани, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.20/2020 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10 став 3 од
Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните
училишта (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19)
37. Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скоје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано место/улица
Бунариште
38. Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје, за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.83679, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец и Имотен лист
бр.84248, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1634
39. Кадровски прашања
40. Прашања и предлози
41. Информација во врска со функционирањето на енергетскиот сектор во
Република Северна Македонија во услови на вонредна состојба
42. Информација за статусот на под-проектот Изградба на Воспитно - поправен
дом Тетово, Општина Брвеница
43. Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на
проектот „Евтини летови за македонските граѓани“
44. Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план
за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од
овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските
извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ УК за кардиологија за 2017
година
45. Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно
со ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника за неврохирургија (Сметка за средства од програмите
за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на
здравствената услуга и други средства од сопствени приходи и Сметка за
средства од фондот)
46. Информација за прогресот на активности во реализација на акцискиот план
за проектот Реконструкција на регионален пат Маврово - Жировница
47. Информација за прогресот на активности во реализација на акцискиот план
за проектот Реконструкција на регионален пат Кривогаштани - Крушево
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48. Информација за реализација на проектите: Проектирање и рехабилитација
на патишта групирани во 4 лота, Лот 1 Младо Нагоричане - Пелинце; Куманово Свети Николе; Тетово - Попова Шапка, Лот 2 Јурумлери - Драчево; Битола - Д.
Хисар; Драчево Орешани- - Таор, Лот 3 Делчево - Звегор ;Делчево - Пехчево;
Берово - Виница, Лот 4 Струмица - Н. Село; Кавадарци - Росоман; Фурка Богданци - Гевгелија
49. Информација со акциски план со предлог активности за подобрување на
состојбите во делот на Индексот на квалитет на администрацијата која
управува со земјиштето во рамки на индикаторот Регистрирање на имот
50. Годишен извештај за работа на Советот за стручно образование и обука за
2019 година
51. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за локалната самоуправа
52. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за
време на вонредна состојба
53. Информација за склучување на Договор за донација на картички за мобилен
интернет
54. Информација за StopKorona! - мобилна апликација за справување со COVID19
55. Предлог - одлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка за
вршење на дејност на Јавното претпријатие Национални шуми - Скопје
56. Предлог - oдлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за
замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo,
неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo
саламура, сушени или чадени
57. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки
за време на вонредна состојба
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од 9-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 15 февруари 2020 година и Записникот
од 21-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 март
2020 година.
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*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВНИОТ РЕД
Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на
Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 3, 4 и 5 март
2020 година
Владата ја разгледа Информацијата за извршени инспекциски надзори согласно
Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 3, 4
и 5 март 2020 година (сумарни-преземени и планирани активности), како материјал
за информирање.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
1. Владата го разгледа и усвои Записникот од Дваесет и првиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан
на 7 април 2020 година.
2. Владата го разгледа Предлог – договорот помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Турција за донација од областа на
здравството, го прифати Договорот и го овласти Амбасадорот на Република
Северна Македонија во Република Турција да го потпише Договорот.
Точка 2
Владата по Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година, со Предлог – одлука го
донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување
на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во
Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година, во
предложениот текст.
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Точка 3
Владата по Барањето за донесување на одлука за отстапување на 800.000 литри
Еуродизел БС гориво и 10.000 литри екстра лесно гориво (нафта за домаќинство), од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на
Република Северна Македонија (ЖРСМ) „Транспорт“ АД - Скопје, со дополнување
кон истото и со Предлог – одлука, го донесе новиот текст на Одлуката за
отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и
нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија Транспорт
АД-Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи трошоците за акциза и ДДВ за отстапените
нафтени деривати да бидат на товар на Железници на Република Северна
Македонија „Транспорт“ АД - Скопје.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог - одлука за давање во закуп објекти
од траен карактер на граничен премин Ќафасан, ја усвои Информацијата и го
донесе новиот текст на Одлуката за давање во закуп објекти на граничен премин
Ќафасан (според скицата за премерување од Геодетскиот елаборат бр.459-09 од 3
ноември 2019 година од ГЕО ИНГ Делчево), во предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата во врска со постапувањето на Државното
правобранителство на Република Северна Македонија по предлог за склучување
спогодба на Владата на Република Северна Македонија и „Макпетрол“ АД Скопје,
со дополнувањето и притоа заклучи:
- Се задолжуваат Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори и Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија до Државното правобранителство на Република
Северна Македонија да ја достават целокупната документација која ја имаат во
однос на предметот со „Макпетрол“ АД Скопје (текот на постапките и
медијацијата), а Државното правобранителство на Република Северна Македонија
врз основа на доставената документација да подготви и до Владата да достави
информација со предлог-решение за начинот и конкретни чекори за решавање на
предметот.
Точка 6
Владата ја донесе Oдлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Извиднички Поречански одред „Јадран“ Скопје (извидничка
опрема), во предложениот текст.
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Точка 7
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Јавно претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје (возила), во предложениот текст.
Точка 8
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за јавните здравствени
установи за кои се предлага Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија да обезбедува средства за нивно функционирање со
показатели за нивната финансиска состојба во 2019 година, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на
јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од
примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за
кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година, во
предложениот текст.
Точка 9
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на работите од
премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република
Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја симна од Дневен ред Предлог-одлуката за престанок на важење на
Одлуката за утврдување градбa од посебен интерес со основна класа на намена А3
– групно домување (студентски дом) и компатибилни намени на основната класа
на намена, која е потребно да се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана
на Имотен лист бр. 42705 за КО Карпош и на КП 518/1, запишана на Имотен лист бр.
5014 за КО Карпош, преку изработка на урбанистичко планска документација за
градби од посебен интерес.
Точка 11
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок на користење на
недвижни ствари на Министерството за образование и наука, во предложениот
текст.
Точка 12
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за изменување на
Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од
областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба, во
предложениот текст.
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Точка 13
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за определување на висината на
платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време
на вонредна состојба (најнов текст), со следните заклучоци:
1. Во членот 4, зборовите „Министерството за внатрешни работи и Армијата на
Република Северна Македонија“, да се избришат.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да подготви и до Владата
да достави соодветно изменување на Уредбата со законска сила за намалување на
платите, додатоците на плати, надоместоци на определени трошоци во
Дипломатско конзуларните претставништва, во насока на намалување од 20% на
истите.
Соодветно на ова, Министерството за одбрана да изврши изменување на
соодветниот правилник со кој се опфатени воените аташеа.
3. Одредбите од оваа уредба со законска сила за определување на висината на
платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време
на вонредна состојба да се однесуваат и на судиите и обвинителите.
Точка 14
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за ограничување на
исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за
време на вонредна состојба, со заклучок во членот 3 во текстот на Уредбата
зборовите „припадниците на Министерството за внатрешни работи и Армијата на
Република Северна Македонија“ да се заменат со зборовите „вработените во
Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, како и да се
дополни со кабинетските службеници“.
Точка 15
Владата го одложи разгледувањето на Предлог - уредбата со законска сила за
исплата на авторски хонорари за лица ангажирани во органите на државната власт
(законодавна, извршна и судска), регулаторните тела, агенциите, државните
комисии, правните лица во целосна или доминантна државна сопственост,
единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и правните лица основани од
единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје, за наредната седница на
Владата која ќе се одржи на 8 април 2020 година (среда), поради дополнителни
усогласувања.
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Точка 16
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) за време на вонредна
состојба, во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја одложи од разгледување Предлог - одлуката за прераспределба на
средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите, за
наредната седница, што ќе се одржи на 8 април 2020 година (среда), поради
потребата од дополнителни усогласувања согласно предлозите изнесени во
расправата на седницата.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување Годишно Собрание на
акционери на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп, закажано за 8 април 2020 година и
ја усвои со следните заклучоци:
1. Се овластува Тања Чачарова - Илиевска, согласно член 392 од Законот за
трговските друштва, во својство на полномошник на Владата на Република
Северна Македонија, како акционер во „Тутунски комбинат“ АД Прилеп, да
присуствува на Собранието на акционери на Друштвото, закажано за 8 април 2020
година, во 12 часот.
Издаденото Полномошно да биде заверено кај нотар.
2. Заклучоците од оваа информација да се достават до овластеното лице, кое има
својство на полномошник и претставник на акциите на Владата на Република
Северна Македонија во Друштвото, како инструкција за начинот на гласање на
Годишното собрание на акционери на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп, закажано
за 8 април 2020 година, односно да гласа како што е утврдено во четвртиот
заклучок од оваа информација.
3. Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да го
извести Друштвото „Тутунски комбинат“ АД Прилеп за издаденото полномошно на
претставникот на своите акции во Друштвото.
4. Владата го одобрува начинот на гласање на Собранието од страна на својот
претставник, по наведените точки од дневниот ред и тоа:

ДНЕВЕН РЕД:
Процедурален дел
1) Избор на работни тела на собранието
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а) Верификациона комисија од 3 члена
-По оваа точка од Друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на
верификациона комисија. За оваа точка да се гласа „ЗА“.
б) 1 бројач на гласови.
-По оваа точка од Друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на бројач на
гласови. За оваа точка да се гласа „ЗА“.
2) Избор на претседавач на Собрание на акционери
-Во доставениот материјал за седницата дадена е Одлука за избор на претседавач
на Собрание. За оваа точка да се гласа „ЗА“.
Работен дел:
1) Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работењето на „Тутунски
комбинат“ АД Прилеп за деловната 2019 година, во прилог: Предлог-одлука за
одобрување на Извештајот за работењето на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп за
деловната 2019 година
Предлог-одлука за одобрување на Извештајот за работењето на „Тутунски
комбинат“ АД Прилеп за деловната 2019 година / Да се гласа „ЗА“.
2) Одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи и распоредување
на добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2019 година.
Предлог-одлука за одобрување Годишната сметка и финансиските извештаи и
распоредување на добивката на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп за деловната 2019
година / Да се гласа „ЗА“.
3) Одлука за кредитно заложување на тутуни-голема зделка.
Предлог-одлука за кредитно заложување на тутуни-голема зделка / Да се гласа
„ЗА“ .
4) Oдлука за верификација на Анекс бр.1 кон Договорот за рамковен револвинг
кредит-лимит склучен со „Комерцијална банка“ АД Скопје од 24.9.2019 година и
Анекс бр.1 кон Договор за рамковен револвинг кредит-лимит склучен со „НЛБ
банка“ АД Скопје од 30.9.2019 година и Нотарски акт-Изјава за регулирање на
правата и обврските на потписниците на меница со „НЛБ банка“ АД Скопје и
„Комерцијална банка“ АД Скопје од 5.11.2019 година.
Предлог - одлука за верификација на Анекс бр.1 кон Договорот за рамковен
револвинг кредит-лимит склучен со „Комерцијална банка“ АД Скопје од 24.9.2019
година и Анекс бр.1 кон Договор за рамковен револвинг кредит-лимит склучен со
НЛБ банка АД Скопје од 30.9.2019 година и Нотарски акт-Изјава за регулирање на
правата и обврските на потписниците на меница со „НЛБ банка“ АД Скопје и
„Комерцијална банка“ АД Скопје од 5.11.2019 година /Да се гласа „ЗА“ .
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5) Разгледување и усвојување на Извештајот од извршената ревизија на годишните
сметки и финансиските извештаи на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп за деловната
2019 година.
Предлог-одлука за одобрување на Извештајот на независниот ревизор за
деловната 2019 година / Да се гласа „ЗА“
6) Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на
членовите на Одборот на директори
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
„Тутунски комбинат“ АД Прилеп на Кире Станкоски (извршен член) / Да се гласа
„ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
„Тутунски комбинат“ АД Прилеп на Татјана Стефаноска (извршен член) / Да се
гласа „ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
Тутунски комбинат АД Прилеп на Гоце Мојаноски (извршен член) / Да се гласа
„ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
„Тутунски комбинат“ АД Прилеп на Никола Џамбазовски (независен неизвршен
член) / Да се гласа „ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
„Тутунски комбинат“ АД Прилеп на Златко Сарев (неизвршен член) / Да се гласа
„ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
„Тутунски комбинат“ АД Прилеп на Гоце Јосифоски (независен неизвршен член) /
Да се гласа „ЗА“ и
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со
„Тутунски комбинат“ АД Прилеп на Абдула Бајрамоски (неизвршен член) / Да се
гласа „ЗА“.
7) Назначување овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и
финансиските извештаи на „Тутунски комбинат“ АД Прилеп за деловната 2020
година.
Предлог–одлука за назначување овластен ревизор / Да се гласа „ЗА“.
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Точка 19
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за Одлуката на
Мешовитиот комитет на ЦЕФТА за овошје и зеленчук, со текст на Одлука и ги
усвои Информацијата и новиот текст на Одлуката на Мешовитиот комитет на
ЦЕФТА за олеснување на трговијата за овошје и зеленчук.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година, со предлог – oдлуки и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Генерален урбанистички план за Град Скопје), во предложениот текст.
2. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Генерален урбанистички план за Куманово), во предложениот текст.
3. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за изработка на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанистичкопланска документација за објект со основна класа на намена В2-социјална заштита
на КП бр. 54, запишана во имотен лист бр. 161 за КО Шишево-вон град, Општина
Сарај), во предложениот текст.
4. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
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изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Детален урбанистички план за Блок 8 од Градска четврт ССИ 03 од
Генералниот урбанистички план на Град Скопје), во предложениот текст.
5. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Урбанистички план за село Мојанци, Општина Арачиново), во
предложениот текст.
6. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за изградба на фотоволтаични централи, со намена Е2- комунална
супраструктура, КО Богданци вон-град, Општина Богданци на КП бр.2995/1; КП
бр.2995/2; КП бр.2995/4; КП бр.2995/5; КП бр.2995/6; КП бр. 3014/1; КП бр. 3383; КП
бр. 3375; КП бр. 8155/1; КП бр. 8159; КП бр. 8160/1; КП бр. 8160/2 и КП бр. 8160/3, КО
Богданци вон-град), во предложениот текст.
7. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Архитектонско-урбанистички проект за Казнено-поправна установа
Идризово), во предложениот текст.
8. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни
парцели во Блок 1, за наменска зона 1.1 со основна намена В2- здравство и
социјална заштита – Универзитетски клинички центар дефинирана во
Урбанистички план вон населено место Веле Поле, општина Ѓорче Петров донесен
со Одлука на Советот на Општина Ѓорче Петров), во предложениот текст.
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9. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за Градска
четврт ЈИ02, Општина Аеродром), во предложениот текст.
10 Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за КП бр. 1084/ 1, КО Мечкуевци и КП бр.1/1, КО Арбашинци за Државна
урбанистичко-планска документација за изградба на меѓурегионална депонија за
комунален отпад – централна постројка за управување со отпад лоцирана во
Општина Свети Николе), во предложениот текст.
11. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за КП бр. 91/1 и КП бр. 91/23, КО Катланово за урбанистичко планскадокументација за автокамп во Општина Петровец), во предложениот текст.
12. Го донесе најновиот текст на Одлуката за утврдување на геодетските работи за
посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2020 година (за изработка на ажурирана геодетска
подлога за Државна урбанистичко-планска документација за Казнено-поправна
установа Прилеп на КП бр.2834/1; КП бр. 2835/1; КП бр.894/2 и КП бр. 2936, КО
Прилеп), во предложениот текст.
13. Се препорачува на Агенцијата за планирање на просторот во рок од 20 дена до
Агенцијата за катастар на недвижности да достави дефинирани граници на
плански опфати со координати за локациите опфатени со одлуките за утврдување
на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски
подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната
програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони
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планови
на
генерални
урбанистички
планови,
урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година.
14. Со оглед на тоа дека во Буџетот за 2020 година не се планирани средства за
спроведување на јавна набавка за геодетски работи за посебни намени сврзани со
ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, по
доставување на планските опфати од страна на Агенцијата за планирање на
просторот, ќе се утврдат потребните средства и ќе се побара одобрување од
Министерството за финансии. По одобрување од Министерството за финансии се
препорачува на Агенцијата за катастар на недвижности да пристапи кон измена
на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година, во кој ќе се предвидат овие
средства, по што ќе започне со постапка на јавна набавка за ангажирање на
трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.
Точка 21
Владата ја разгледа и усвои Информацијата во врска со анкетата за квалитет на
аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2019 година за Меѓународниот
Аеродром „Скопје“, и ја одобри Анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ)
на ТАВ Македонија за 2019 година за Меѓународниот Аеродром „Скопје“.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од склучување Анекс број 3 на
Договорот за проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – I
фаза на спроведување, број 02-2413/1 од 20.12.2017 година, со Анекс договор број 3, и
ја усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати текстот на Анекс број 3 на Договорот за спроведување на проектот
Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза на спроведување
склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Швајцарската
конфедерација.
2. Го овласти м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа, најдоцна до 15
април 2020 година, да го потпише Анекс број 3 на Договорот за спроведување на
проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - I фаза на
спроведување помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Швајцарската
конфедерација.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата во врска со процесот на подготовка на
Извештај за конкурентност на државите од Западен Балкан од страна на
Организацијата за економска соработка и развој (OECD), со План на активности и ја
усвои со следните заклучоци:
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1. Го усвои Планот на активности во насока на изработка на Извештајот за
конкурентност на државите од Западен Балкан од страна на Организацијата за
економска соработка и развој (OECD).
2. Се задолжува Кабинетот на 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 испрати барања за
номинации на координатори по димензии до надлежните институции и тоа до:
Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Министерството за информатичко општество и
администрација, Министерството за образование и наука, Министерството за
транспорт и врски, Министерството за труд и социјална политика, Министерството
за правда, Комисијата за заштита на конкуренцијата и Државниот завод за
статистика.
3. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија,
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за
животна средина и просторно планирање, Министерството за информатичко
општество и администрација, Министерството за образование и наука,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална
политика, Министерството за правда и Државниот завод за статистика, а се
препорачува на Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од седум дена да
достават номинации на координатори по димензии.
4. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжена за економски прашања и за
координација со економските ресори најдоцна до 30 септември 2020 година да ја
информира Владата за прогресот на активностите во насока на изработка на
Извештајот за конкурентност на државите од Западен Балкан од страна на
Организацијата за економска соработка и развој (OECD).
Точка 24
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за поврзување на базите на
податоци на клучните институции со Централниот регистар на население и ја
усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за финансии – Управа за јавни приходи,
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда – Управа
за водење на матичните книги и Министерството за образование и наука, во рок од
20 дена, да достават барање до Министерството за информатичко општество и
администрација за пристап до Централен регистар на население, согласно
„Правилник за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на
надлежните органи и други субјекти што користат податоци од Централниот
регистар на население“, објавен во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 233/19.
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2. Се задолжува Министерството за здравство – Управа за електронско здравство
веднаш да преземе мерки за приклучување на платформата за интероперабилност
(МИМ).
3. Им се укажува на Централниот регистар на Република Северна Македонија,
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија, во рок од 20 дена, да достават
барање до Министерството за информатичко општество и администрација за
пристап до Централен регистар на население, согласно „Правилник за содржината,
формата и начинот на водење на регистарот на надлежните органи и други
субјекти што користат податоци од Централниот регистар на население“, објавен
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 233/19.
4. Се задолжуваат Министерството за финансии – Управа за јавни приходи,
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда – Управа
за водење на матичните книги и Министерството за образование и наука, на
квартално ниво да ја информираат Владата, по претходно усогласeно мислење со
Министерството за информатичко општество и администрација, за статусот на
надградба на нивните системи и поврзување со Централен регистар на население,
доставувајќи прва информација на последната седница на Владата во мај 2020
година.
5. Се задолжува Министерството за здравство – Управа за електронско здравство,
на квартално ниво да ја информираат Владата, по претходно усогласно мислење со
Министерството за информатичко општество и администрација, за статусот на
надградба на нивните системи и приклучување на платформата за
интероперабилност (МИМ), доставувајќи прва информација на последната седница
на Владата во мај 2020 година.
6. Им се укажува на Централниот регистар на Република Северна Македонија,
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија, на квартално ниво да ја
информираат Владата, по претходно усогласeно мислење со Министерството за
информатичко општество и администрација, за статусот на надградба на нивните
системи и поврзување со Централен регистар на население, доставувајќи прва
информација на последната седница на Владата во мај 2020 година.
7. Се задолжува Министерството за правда – Управа за водење на матичните книги,
во рок од 30 дена, да ја замени регистрацијата за физички лица на Порталот за
издавање на електронски изводи https://e-portal.uvmk.gov.mk со регистрација на
физички лица со Системот за единствена најава.
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Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за фишинг кампања насочена кон македонски
корисници, ја усвои Информацијата и го задолжи Министерството за образование
и наука во рок од седум дена врз основа на дадените препораки во текстот на
информацијата, да подготви Акциски план со активности за спречување на
злоупотреба на нивниот сервер за електронска пошта за фишинг кампањи, заедно
со предлог за буџетски импликации, и истите да ги достави до Владата по
претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и
администрација и Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти
(MKD-CIRT).
Точка 26
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба, со
следниот заклучок:
- Членот 2 алинеја 3 да се дополни со вработените во домовите за стари лица и
мали групни домови, инспекциските служби и центрите за социјална работа.
Точка 27
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот
за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано
пензиско осигурување за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 28
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на
вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 29
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот
за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба, во
предложениот текст.
Точка 30
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот
за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба, во
предложениот текст.
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Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата за добивање на одобрение за отпочнување на
постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор изградба на
крило и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на крило
за ОУ „Тихомир Милошевски“ с. Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров,
Скопје и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски во програмата опфатена со развојниот
дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020
и 2021 година на Министерството за образование и наука за отпочнување на
постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен договор за изградба
на крило и повеќегодишен договор за стручно технички надзор при изградба на
крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с. Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче
Петров, Скопје, во вкупна вредност од 30.600.000,00 денари со ДДВ, со динамика на
плаќање и тоа:
- 5.000.000 денари во 2020 година и
- 25.600.000 денари во 2021 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните средства за
отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишен
договор изградба на крило и повеќегодишен договор за стручно технички надзор
при изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с. Волково (Новоселски пат),
Општина Ѓорче Петров, Скопје да ги прикаже во буџетскиот циркулар за
соодветните фискални години, а Министерството за финансии да ги има предвид
при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија за соодветните
фискални години.
Точка 32
Владата ја разгледа Предлог - одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Валандово и ја донесе Одлуката со
заклучок Министерството за образование и наука да го усогласи текстот на
Одлуката со Секретаријатот за законодавство.
Точка 33
Владата го одложи од разгледување Финансискиот план за изменување на
Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година, за
наредната седница, што ќе се одржи на 8 април 2020 година (среда), поради
потребата Министерството за информатичко општество и администрација да
достави ново мислење по материјалот.
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Точка 34
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Радослав С. Спасовски од
Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.9/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 6 став 1
во дел: „со актите за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежна
парцела“ и став 2 во дел: „со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се
утврдува градежна парцела“ од Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост и притоа го утврди следното мислење:
Според наводите во Иницијативата, членот 6 став 1 од Законот за приватизација и
закуп на градежно земјиште во државна сопственост не е во согласност со Уставот
на Република Северна Македонија, односно е во спротивност со членот 30 став 3 и
членот 50 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија. Имено со оваа
одредба се загрозува правото на приватна сопственост, со оглед дека според
уставната гаранција за заштита на сопственоста не е допуштено јавниот интерес
(добро во општа употреба) да се утврдува со некој друг акт освен со закон. Во
случајов со оспорениот член 6 став 1 од Законот за приватизација и закуп на
градежно земјиште во државна сопственост е утврдено добрата во општа употреба
да се утврдуваат со актите за урбанистичко планирање без таксативно да се
детерминирани видовите на овие објекти. Поради тоа предлага да се укине членот
6 став 1 во делот „со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува
градежна парцела“.
Според членот 6 став (1) од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште
во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005,
13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011, 27/2014, 144/2014, 72/2015, 104/2015,
153/2015, 23/2016, 178/2016 и 120/2018), градежното земјиште што е во општа
употреба (јавни плоштади, улици, сообраќајници, паркови и јавно сообраќајни
површини) и градежното земјиште што со актите за урбанистичко планирање со
кои се утврдува градежната парцела е наменето за добро во општа употреба е во
државна сопственост и не е предмет на приватизација.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член предмет на приватизација може да биде
градежното земјиште на кое право на користење имаат лицата кои се поранешни
сопственици на градежното земјиште и физичките и правни лица кои за
стекнатото право на користење на градежно земјиште платиле надоместок, а кое
со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната
парцела е наменето за добро во општа употреба , а намената во моментот на
одлучувањето по барањето за приватизација не е реализирана.
Со ставовите 3 и 4 од оваа одредба е определен начинот на утврдување на
околноста дали на определено градежно земјиште намената е реализирана а со
ставот 5 е уредено дека правните дела спротивни на ставот (1) од овој член се
ништовни и не произведуваат правно дејство.
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Според членот 16 од Законот за сопственост и други стварни права, ствари во
општа употреба се ствари во државна сопственост кои ги користат сите физички и
правни лица. За стварите во општа употреба се грижи и со нив управува Република
Македонија, ако поинаку не е определено со закон.
Со одредбите од Законот за експропријација („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013, 27/2014, 104/2015, 192/2015, 23/2016 и
178/2016), се дефинирани објектите и изведувањето на работи од јавен интерес,
помеѓу другото и градење на објекти за општа употреба и тоа: општински патишта,
плоштади, јавни паркови, пазари, јавни паркиралишта и гробишта.
Имајќи во предвид дека намената на градежното земјиште вклучувајќи ги и
добрата во општа употреба како ствари во државна сопственост, се утврдува со
акти за урбанистичко планирање, сметаме дека Иницијативата не содржи причини
поради кои наведената одредба е во спротивност со Уставот на Република Северна
Македонија туку предлага сопствено видување во однос на правото на
приватизација на градежното земјиште во државна сопственост кое е наменето за
добро во општа употреба.
Имено, државата како титулар на правото на сопственост на градежното земјиште
и на добрата во општа употреба, со Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост ги уредил условите, начинот и постапката за
приватизација на градежно земјиште при што со членот 6 утврдил дека
градежното земјиште кое со важечките акти за урбанистичко планирање е
планирано за добро во општа употреба, не е предмет на приватизација. Притоа е
дозволен исклучок за одредена категорија на корисници на градежно земјиште да
го приватизираат и земјиштето на кое со актите за урбанистичко планирање
намената била добро во општа употреба, а истата не е реализирана во моментот на
одлучување по барањето за приватизација.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Северна Македонија му
предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да ја отфрли како
неоснована Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста
на член 6 став 1 во дел: „со актите за урбанистичко планирање со кои се утврдува
градежна парцела“ и став 2 во дел: „со важечките акти за урбанистичко планирање
со кои се утврдува градежна парцела“ од Законот за приватизација и закуп на
градежно земјиште во државна сопственост.
Точка 35
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.8/2020 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 16 став 3 од Законот за данокот на личен доход („Службен
весник на Република Македонија“ бр.241/2018), поднесена од адвокат Александра
Илиева Милчова од Скопје и притоа го утврди следново мислење:
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Во споменатата Иницијатива, подносителот наведува дека одредбите од членот 16
став (3) од Законот за данокот на личен доход се во спротивност на членот 8 од
темелните вредности на Уставот на Република Северна Македонија и членовите 32,
33 и 35 од Уставот на Република Северна Македонија.
Имено, подносителот на иницијативата наведува дека со оспорените законски
одредби, Законот оставал простор на државниот орган за наплата на јавните
приходи да определи паушална основна вредност на данок на доход за субјектите
за оданочување.
Подносителот на Иницијативата цени дека со тоа што органот за јавни приходи
можел произволно да го оданочи почетникот или недоволно развиениот субјект
согласно некоја замислена вредност која би можела да се постигне на пазарот и да
ја утврди таа цена, наместо да ја прифати цената на стоката и услугата на секоја
единка засебно, согласно цената која ја постигнала на пазарот, се засегало во
темелните вредности на уставниот поредок од член 8 од Уставот на Република
Северна Македонија-слобода на пазарот и претприемништвото.
Со ваквиот начин на оданочување се создавала нееднаквост во примената на
параметрите на оданочување наспрема субјектот на оданочување, кој може да е во
исто време и работник и работодавец и на свој терет ги носи сите трошоци и
остварува приход за себе во вид на плата и плаќа давачки во вид на придонеси, со
што се создава нееднаквост во работното место кое сам го создава.
Во Инцијативата подносителот наведува и дека со оспорената одредба се создава
нееднаквост помеѓу субјектите на оданочување и се дава можност за даночна
основа да не биде земена онаа основа-цена која реално ја остварувал субјектот на
оданочување преку цените за стоките и услугите кои ги ставил во промет.
Дополнително, наведува дека оспорената одредба е во спротивност со Законот за
данокот на личен доход затоа што создава нееднаквост во прописите за
оданочување при што создава простор за паушално оданочување наспроти
начинот на оданочување пропишан во Законот данокот на личен доход.
Во Иницијативата подносителот предлага оспорената одредба на членот 16 став (3)
од Законот за данокот на личен доход Уставниот суд на Република Северна
Македонија да ја укине бидејќи е во спротивност со членовите 32, 33 и 35 од Уставот
на Република Северна Македонија и е спротивно на параметрите на оданочување и
начинот на пресметка на данокот на личен доход кој е утврден во Законот данокот
на личен доход.
Според одредбите од Законот за данокот на личен доход, доходот од работа
претставува еден од видовите на доход кој подлежи на оданочување со данокот на
личен доход. Притоа на оданочување подлежи доходот што е остварен во пари, во
хартии од вредност, во натура, или во некој друг вид.
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Доход од работа согласно член 14 од Законот претставува секој доход што го
остварува обврзникот по основ на работен однос, вклучувајќи го и доходот по
договор за повремено или привремено вршење услуги на органите на државната
управа, на домашните и странските правни и физички лица, како и на домашните
и странските физички лица што вршат самостојна дејност, ако со овој закон не е
изземен од оданочување.
Во членот 15 став 1 од Законот се содржани одделните видови на примања коишто
се сметаат за доход од работа, а во ставот 2 од истиот член е уредено дека како
доход од работа се смета и друг доход од работа, кој наместо во пари се прима во
вид на ваучери и други парични потврди, хартии од вредност, стоки, услуги или во
некој друг облик кој има парична вредност.
Согласно членот 16 точки 17) и 18) од Законот, основа за пресметување на данокот
на личен доход претставува цената што би се постигнала со продажба на стоките и
услугите, во случаи на доход од работа исплатени во стоки и услуги и надоместокот
што би се постигнал на пазарот за примањата во некој друг облик кој не е наведен
во точките од 1) до 17) на овој член.
Во ставот 2 од овој член е уредено дека висината на цената, односно на
надоместокот од став (1) точки 17) и 18) на овој член ја утврдува исплатувачот на
доходот од работа во моментот на давањето на соодветното примање.
Согласно ставот 3 од овој член, ако органот за јавни приходи оцени дека утврдената
цена, односно надоместокот од став (1) точки 17) и 18) на овој член е пониска од онаа
што може да се постигне на пазарот, ќе ја утврди таа цена, односно надоместокот
во висина која би можела да се постигне на пазарот.
Според член 32 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, секој има
право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и
материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според став 2
од истиот член секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.
Во ставот 3 од истиот член е предвидено дека секој вработен има право на
соодветна заработувачка, а според став 4 од истиот член секој вработен има право
на платен дневен, неделен и годишен одмор и од овие права вработените не можат
да се откажат. Според став 5 од истиот член остварувањето на правата на
вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Според член 33 од Уставот на Република Северна Македонија секој е должен да
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните
расходи на начин утврден со Закон.
Според член 55 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, се гарантира
слободата на пазарот и претприемништвото, а според став 2 од истиот член
Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и
презема мерки против монополската положба и монополското однесување на

27

пазарот. Според став 3 од истиот член слободата на пазарот и претприемништвото
можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката,
зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.
Одредбата на ставот 3 од членот 16 од Законот чија уставност ја оспорува
поднесителот на иницијативата, сметаме дека има корективна улога и е
пропишана во Законот за да ја спречи појавата на злоупотреба на одредбата од
ставот 2 од членот 16 од Законот од страна на исплатувачите.
Имено, исплатувачите можат да утврдат многу пониска цена на стоката или
услугата која му ја обезбедуваат на обврзникот по основ на доход од работа се со
цел да платат помал износ на данок на личен доход.
За да ја спречи оваа појава во пракса и да го корегира однесувањето на
исплатувачите, органот за јавни приходи согласно оспорената одредба од членот 16
став (3) од Законот, има право доколку увиди дека одреден исплатувач утврдил
цена или надоместок (кои се основа за пресметување на данокот од работа),
пониски од оние што може да се постигнат на пазарот, истиот да ја утврди цената,
односно надоместокот во висина која би можела да се постигне на пазарот.
За ваков вид на надлежност на органот за јавни приходи законодавецот се
определил од аспект на правилно утврдување на цената што би се постигнала со
продажба на стоки и услуги, во случаи на доход од работа да се исплатени стоки и
услуги, како и правилно утврдување на надоместокот што би се постигнал на
пазарот за примањата во некој друг облик кој не е наведен во Законот. Ова од
аспект на спречување на злоупотребата во однос на прикажување односно
пријавување на нереална цена односно надоместок кои се под пазарната вредност,
кое како резултат би имало пониска основа за плаќање на овој вид на данок.
Органот за јавни приходи-Управата за јавни приходи е надлежен да ги утврдува
даноците согласно закон, да врши наплата на даноците и да врши други работи
потребни за правилно утврдување и наплата на даноците.
Со Законот за данокот на личен доход во членот 16 став (3) е дадена надлежност на
Управата за јавни приходи да утврди цена од точка 17) став (1) од истиот член и
надоместокот од точка 18) став (1) од истиот член, во случај утврдената цена
односно надоместокот се прикажани пониски од пазарната, заради специфичниот
карактер на овие два вида основи за пресметување на данок, а висината на износот
на цената односно надоместокот би се утврдиле врз основа на следење на пазарот
и пазарните принципи пли плаќање на овие видови цена и надоместок.
Имено, Управата за јавни приходи како орган надлежен за утврдување на сите
факти битно за оданочување, не ја утврдува цената на стоките или услугите
произволно, туку земајќи ги предвид цените кај другите субјекти на пазарот,
односно цените утврдени за истиот вид на стока или услуга и под исти или слични
споредливи околности.
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Наведувањето во Иницијативата дека одредбата на членот 16 став (3) од Законот за
данокот на личен доход е во спротивност со темелната вредност на уставниот
поредок слободата на пазарот и претприемништвото утврдено во член 8, како и со
членовите 32 и 55 од Уставот на Република Северна Македонија се неосновани со
оглед дека со оспорената одредба не се задира во правата од работен однос како и
во слободата на пазарот и претприемништвото, а оваа одредба е само во функција
на правилно утврдување и наплата на данок на личен доход и е во функција на
реализација на одредбата на член 33 од Уставот на Република Северна Македонија.
Со оспорената одредба законодавецот имал за цел да се обезбеди реален даночен
опфат и избегнување на даночна евазија.
Имено, членот 16 од Законот за данокот на личен доход дозволува, во услови кога
работодавачот им обезбедува доход од работа на вработените во непаричен облик,
како основа за пресметување на данокот за доходот од работа да се земе цената на
стоката или услугата утврдена од страна на самиот работодавач, односно цената на
стоките и услугите по која тој ги продава на пазарот, но во случај кога истиот со
намера да плати помал износ на данок за доходот кој им го обезбедил на своите
вработени, искажал пониска цена за стоките или услугите од цената кај другите
учесници на пазарот, органот за јавни приходи има право да ја утврди реалната
пазарна цена на стоките и услуги вршејќи споредба и анализа на цените на стоките
и услугите кај другите субјекти на пазарот.
Во однос на наводите дека оспорената одредба е во спротивност со Законот за
данокот на личен доход, Владата смета дека оценувањето на уставноста и
законитоста на одредба од закон со закон во кој е истата содржана, како што се
предлага во Иницијативата, согласно надлежностите на Уставниот суд на
Република Северна Македонија утврдени во членот 110 од Уставот на Република
Северна Македонија, не е предмет на оценка од страна на Уставниот суд на
Република Северна Македонија.
Имајќи го во предвид претходно наведеното, одредбата на членот 16 став (3) од
Законот за данокот на личен доход е во согласност со Уставот на Република
Северна Македониј и Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Уставниот суд на Република Северна Македонија предметната иницијатива да ја
отфрли како неоснована.
Точка 36
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Билјана Цветкоска од
Кривогаштани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.20/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10
став 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и
средните училишта (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.
161/2019) и притоа го утврди следново мислење:
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Согласно член 10 од Законот за наставниците и стручните соработници во
основното и средното образование („Службен весник на Република Северна
Македонија" бр.161/2013):
„(1) Јавниот оглас од членот 9 став (1) од овој закон, се објавува во најмалку два
дневни весника од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на
македонски јазик и од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот
јазик.
(2) Училиштето, пред да распише јавен оглас за вработување потребата од
наставник на определено време ја обезбедува со наставник со соодветно
образование и со неполн фонд на наставни часови од друго јавно училиште во
општината, а за градот Скопје од друго јавно училиште во општините во градот
Скопје, по претходно обезбедена согласност за вработување на определено работно
време од Министерството.
(3) Кога на јавниот оглас од ставот (1) на овој член, ќе се јават повеќе кандидати,
предност имаат наставниците, кои имаат повисок степен на соодветно високо
образование и повисок успех во текот на додипломските студии."
Во членот 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основното и
средното образование, се уредени условите кој може да заснова работен однос
како наставник во основно, односно средно училиште:
(1) Наставник во основно и средно училиште може да биде лице кое:
- има завршено најмалку четири години соодветно високо образование согласно со
нормативот за наставен кадар утврден во наставната програма и се има стекнато
со најмалку 240 ЕКТС.
Квалификациите со кои се стекнуваат наставниците за професијата наставник во
основно и средно училиште припаѓаат на VI A ниво од Македонската рамка на
квалификации и соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на
високообразовни квалификации:
- има положено стручен испит по истекот на приправничкиот стаж,
- е државјанин на Република Северна Македонија,
- го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот и писмото на
кој ќе ја изведува наставата.
(2) По исклучок од ставот (1) алинеја 3 на овој член, наставник за предметите на кои
наставата се изведува на странски јазик може да биде и лице странски државјанин
кое има соодветно високо образование и го познава јазикот на кој се изведува
наставата, за што согласност дава Министерството за образование и наука (во
натамошниот текст: Министерството).
(3) По исклучок од ставот (1) алинеја 2 на овој член, наставник во основно, односно
средно училиште може да биде и лице кое нема положено стручен испит, најмногу
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до завршувањето на тековната учебна година и под менторство на наставникментор определен од училиштето.
(4) По исклучок од ставот (1) алинеја 1 на овој член, во средното стручно
образование, наставници за практична настава можат да бидат и лица кои
завршиле соодветно специјалистичко образование од V-степен на образование,
односно соодветно образование со V-Б ниво, од Македонската рамка на
квалификации, или стручни или универзитетски студии VI-Б ниво од
Македонската рамка на квалификации односно VI степен на образование, се
здобиле со педагошка, психолошка и методска подготовка на соодветни факултети
и имаат положен стручен испит.
(5) Директорот на основното, односно средното училиште формира комисија
составена од три члена од редот на воспитно-образовниот кадар вработен во
училиштето која врши проверка на познавањето на јазикот на наставниците од
ставот (1) на овој член, освен наставниците за предметот македонски јазик.
(6) Без положен стручен испит не може да се заснова работен однос на
неопределено време.
Согласно член 32 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија секому под
еднакви услови му е достапно секое работно место.
Прокламираното уставно начело на еднаквост на граѓаните во суштина значи и
обврска на законодавецот во законите да утврдува исти услови под кои граѓаните
ќе ги остваруваат своите слободи, права и должности без притоа да се прави
разлика меѓу нив по основ на пол, раса и други основи утврдени во член 9 став 1 од
Уставот на Република Северна Македонија. Овие услови се утврдени во членот 3 од
Законот за наставниците и стручните соработници во основното и средното
образование. Тргнувајќи од посебното уставно значење и карактер на основното и
средното образование како воспитно-образовна дејност, постои уставна можност
со посебен закон да се пропишат условите под кои може да се изведува воспитнообразовната дејност во основното и средното образование, а во тие рамки да се
утврдат и одредени критериуми за засновање на работен однос на наставниците во
основните, односно средните училишта. При тоа, право е на законодавецот да ги
утврди посебните услови за вршење на воспитно-образовната дејност, како и да
утврди одредени критериуми за вработување под еднакви услови, но доминантни
се, пред се, предвидените општи и посебни услови предвидени за засновање на
работен однос на одредено работно место.
Оттука, право е на законодавецот со закон да ги пропише условите кои треба да ги
исполнува кандидатот за избор на одредено работно место. Токму, врз основа на
овие принципи законодавецот во Законот за наставниците и стручните
соработници во основното и средното образование („Службен весник на Република
Северна Македонија" бр. 161/2013) ги определил условите, односно критериумите
кои треба кандидатите да ги исполнуваат за наведените работни места, како и
предноста при засновањето на работниот однос.
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Со одредбата дека кога на јавниот оглас за засновање на работен однос, ќе се јават
повеќе кандидати, предност имаат наставниците, кои имаат повисок степен на
соодветно високо образование и повисок успех во текот на додипломските студии,
законодавецот не ги доведуваат во нерамноправна положба лицата по однос на
нивна забрана да конкурираат на јавен оглас и да засноват работен однос доколку
ги исполнуваат условите од член 3 од Законот за наставниците и стручните
соработници во основното и средното образование, туку интенцијата на
законодавецот е да го подобри квалитетот на воспитно-образовната дејност, преку
давање предност на кандидатите кои имаат повисок степен на соодветно високо
образование и повисок успех во текот на додипломските студии. Исто така, овие
два услови треба да се исполнат кумулативно, односно кандидатот да има и
повисок степен на соодветно високо образование и повисок успех во текот на
додипломските студии, за да добие предност при засновањето на работниот однос
во основно, односно средно училиште.
Согласно наведеното, со членот 10 став 3 од Законот за наставниците и стручните
соработници во основното и средното образование („Службен весник на Република
Северна Македонија" бр. 161/2019), не се врши дискриминација на кандидатите
бидејќи оспорената одредба од законот не содржи елементи на дискриминација по
ниту една одредба од Уставот на Република Северна Македонија.
Тргнувајќи од ова, Владата на Република Северна Македонија смета дека со член 10
став 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основното и
средното образование („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.
161/2019), не се повредуваат темелните вредности на уставниот поредок на
Република Северна Македонија, поради што му предлага на Уставниот суд на
Република Северна Македонија да не ја прифати предметната Иницијатива.
Точка 37
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скоје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано
место/улица Бунариште и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното
мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и
Известувањето од Министерството за транспорт и врски.
Точка 38
Владата ја разгледа Понуда од нотар Владимир Голубовски од Скопје, за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.83679, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец и
Имотен лист бр.84248, за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1634 и не ја прифати
Понудата, имајќи ги предвид негативните мислења на Министерството за
транспорт и врски и Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
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Точка 39
По оваа точка немаше предлози.
Точка 40
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 30 март 2020 година до 5 април 2020 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 го разгледа и прифати Барањето на Министерството за економија за
продолжување на рокови на заклучоци и престанување на важење на заклучоци
донесени од Владата, и заклучи:
1) Во Извадокот од Нацрт записникот од 143-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана нa 9 јули 2019 година, по однос на т.121Информација во врска со работата на Работната група за координација и следење
на процесот на измените на Договорот за основање на енергетската заедница,
заклучокот: „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“, да се измени и да гласи „Истовремено, Владата го
задолжи Министерството за економија да ја информира Владата за текот и
прогресот по ова прашање, пред одржување на секој состанок на Советот на
министри на Енергетска заедница, а по потреба и порано“, со оглед на тоа дека
Секретаријатот на енергетска заедница во изминатиот период доставила повеќе
верзии на Нацрт - измените на Договорот за основање на енергетска заедница со
вклучени коментари од секоја од земјите членки поединечно. Истите се
проследени до членовите на работната група на разгледување и со цел
доставување на коментари. Владата на Република Северна Македонија ја
разгледала последната верзија на Нацрт - измените на Договорот за основање на
енергетска заедница и врз основа на истата формирала став кој го доставила до
Секретаријатот на енергетската заедница. Нацрт - измените на Договорот за
основање на енергетска заедница биле ставени под точка 3 во агендата на
Седумнаесеттиот министерски совет кој се одржал во декември 2019 година во
Чисинау - Република Молдавија, како точка за дискусија и иницијализирање.
Доколку врз основа на заклучоците од последниот Министерски совет, како и врз
основа на ставовите на земјите членки на Енергетската заедница Секретаријатот
на енергетската заедница изработил нова верзија на Нацрт - измените на
Договорот за основање на енергетска заедница, Министерството за економија ќе
достави информација по истите до Владата на Република Северна Македонија.
2) Во Извадокот од Нацрт - записникот од 31-та седница на Владата на Република
Македонија, одржана нa 10 октомври 2017 година, по однос на т.38- Информација за
степенот на имплементација на реформските мерки во областа на енергетиката,
заклучокот бр.4: „ Се задолжува Работната група за реализација и следење на
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активностите од дел 1 – подобрување на управувањето со енергетска ефикасност
од Повелбата за одржливост, континуирано да одржува работни состаноци,
најмалку еднаш во месецот и за напредокот во реализацијата на мерките редовно,
на секои два месеци Министерството за економија да ја информира Владата“, да
престане да важи, со оглед на тоа дека
сите мерки за подобрување на
управувањето со енергетска ефикасност од повелбата за одржливост биле
реализирани со донесувањето на Законот за енергетска ефикасност кој на 10.2.2020
година е објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20,
како и со донесувањето на Правилникот за обновливи извори на енергија „Службен
весник на Република Северна Македонија “ бр. 112/2019 година.
3) Во Извадокот од Нацрт - записникот од 69-та седница на Владата на Република
Македонија, одржана нa 25 мај 2018 година, по однос на т.35- Информација во врска
со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи склучени со Министерството за економија, рокот во
заклучокот бр.6: „ Се задолжува Министерството за економија во соработка со
Министерството за животна средина и просторно планирање да подготви
информација со акциски план за помош на инвеститорите во делот каде што имаат
потешкотии со местното население и во рок од 30 дена да ја достават до Владата“,
да се измени и да гласи „во рок од 60 дена по завршување на вонредната состојба да
ја достават до Владата“, со оглед на тоа дека Министерството за економија во име
на Владата на Република Северна Македонија, како концедент во периодот од
2009-2012 година имало склучено Договори за концесија за вода за изградба на
мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија. Дел од
концесионерите се соочувале со проблеми на терен, односно поради противење на
месното население не биле во можност да ја обезбедат потребната документација
и да отпочнат со градба на малите хидроелектрани. Со вакви проблеми се
соочувале и концесионерите кои имале добиено концесија за вода во Општина
Јегуновце и тоа за локациите 107 Беловишка, 66 Љуботенска и 67 Љуботенска. Овие
договори се склучени во 2011 и во 2012 година, но централите сеуште не биле
изградени од причина што месното население се противело на изградбата на овие
мали хидроелектрани, заради што Општина Јегуновце не ги издавало потребните
документи. Од оваа причина, а со цел надминување на проблемот, биле одржани
повеќе состаноци во Министерството за економија, на кои присуствувале
градоначалникот на Општината и претставници на концесионерите. Последниот
состанок бил одржан на 7.10.2019 година, на кој од страна на градоначалникот на
Општина Јегуновце бил даден предлог повторно да одржи средба со месното
население, во насока на надминување на недоразбирањата. Ваква средба била
одржана и како дел од Владината седница која се одржала во Тетово, на која бил
даден предлог да биде одржана уште една средба со сите засегнати страни со цел
разрешување на тековните проблеми. Во врска со претходното Министерството за
економија укажува дека во континуитет го следи статусот на реализација на
Договорите за концесија за изградба на мали хидроелектрични централи.
4) Во Извадокот од Нацрт - записникот од 31-та седница на Владата на Република
Македонија, одржана нa 10 октомври 2017 година, по однос на т.38- Информација за
степенот на имплементација на реформските мерки во областа на енергетиката,
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заклучокот бр.3: „ Се задолжува Работната група за реализација и следење на
активностите од меките мерки за електрична енергија, континуирано да одржува
работни состаноци, најмалку еднаш во месецот и за напредокот во реализацијата
на мерките редовно, на секои два месеци Министерството за економија во
координација со Кабинетот на заменик на претседателот на Владата задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори, да ја информира
Владата“, да престане да важи, со оглед на тоа дека меките мерки за електрична
енергија од повелбата за одржливост се реализирани со донесувањето на Законот
за енергетика, соодветните подзаконски акти се донесени и одобрени од
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, како и со донесувањето на
Законот за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија.
5) Во Извадокот од Нацрт - записникот од 30-та седница на Владата на Република
Македонија, одржана нa 3 октомври 2017 година, по однос на т.4- Информација за
13 состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и
регионален развој помеѓу Европската Унија и Република Македонија, одржан на 14
февруари 2017 година во Скопје“, да престане да важи, со оглед на тоа дека
Министерството за економија со донесувањето на Законот за енергетика во мај
2018 година, се изврши усогласување со барањата на Третиот Енергетски пакет, а
истото е надополнето со соодветните подзаконски акти донесени од
Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги. Со Законот се транспонирани Директивите од Третиот Енергетски пакет и
за истото се изготвени коресподентни табели според националните барања.
Точка 41
Владата ја разгледа Информацијата во врска со функционирањето на енергетскиот
сектор во Република Северна Македонија во услови на вонредна состојба, како
материјал за информирање.
Точка 42
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за статусот на под-проектот
Изградба на Воспитно - поправен дом Тетово, Општина Брвеница, како материјал
за информирање.
Точка 43
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите за
реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“, како материјал
за информирање.
Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на активностите наведени во
Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните
извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските
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извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија за 2017 година, како материјал за информирање.
Точка 45
Владата ги разгледа Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиските
извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за неврохирургија (Сметка за средства од
програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во
цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи и Сметка за
средства од фондот), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за здравство да ја задолжи Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија да подготви
акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи на овластениот
државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со
ревизија на усогласеност за 2018 година во Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника за неврохирургија и истиот во рок од 30 дена да го
достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот на активности во реализација на
акцискиот план за проектот Реконструкција на регионален пат Маврово –
Жировница, како материјал за информирање.
Точка 47
Владата ја разгледа Информацијата за прогресот на активности во реализација на
акцискиот план за проектот Реконструкција на регионален пат Кривогаштани Крушево, како материјал за информирање.
Точка 48
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на проектите: Проектирање и
рехабилитација на патишта групирани во 4 лота, Лот 1: Младо НагоричанеПелинце; Куманово-Свети Николе; Тетово-Попова Шапка; Лот 2: ЈурумлериДрачево; Битола-Демир Хисар; Драчево Орешани-Таор; Лот 3: Делчево-Звегор;
Делчево-Пехчево; Берово-Виница; Лот 4: Струмица-Ново Село; Кавадарци-Росоман;
Фурка-Богданци-Гевгелија, како материјал за информирање.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата со акциски план со предлог активности за
подобрување на состојбите во делот на Индексот на квалитет на администрацијата
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која управува со земјиштето во рамки на индикаторот Регистрирање на имот, со
дополнувањето, како материјал за информирање.
Точка 50
Владата го разгледа Годишниот извештај за работа на Советот за стручно
образование и обука за 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 51
Владата ја разгледа Предлог - уредбата со законска сила за дополнување на
Уредбата со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа за
време на вонредна состојба, и ја донесе Уредбата, со заклучок од истата да
изостанат членовите 2-г, 2-д и 2-ѓ.
Точка 52
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни
болести за време на вонредна состојба (нов текст), во предложениот текст.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за склучување на Договор за донација на
картички за мобилен интернет, со текст на Договор и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Го усвои текстот на Договорот за донација на картички за мобилен интернет.
2. Се овластува Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација да го потпише договорот за донација на картички за мобилен
интернет.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика заради
спроведување на мерките произлезени од Министерството за образование и наука
за далечинско учење со употреба на средства за електронска комуникација да
преземе мерки за дистрибуција на примената донација до социјално загрозените
семејства кои имаат деца-ученици во основно и средно училиште.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата StopKorona! - мобилна апликација справување
со COVID-19, со усогласен текст на Договорот за донација и ја усвои со следните
заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Договорот за донација помеѓу Друштво за
информатичка технологија „Некстсенс“ ДОО како Давател на донацијата и
Министерството за здравство како Примател на донацијата.
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2. Се овластува министерот за здравство, д-р Венко Филипче, да го потпише
Договорот за донација помеѓу Друштво за информатичка технологија „Некстсенс“
ДОО како Давател на донацијата и Министерството за здравство како Примател на
донацијата.
Точка 55
Владата ја донесе Одлуката за обезбедување на средства за финансиска поддршка
за вршење на дејност на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми Национални шуми П.О-Скопје, во предложениот текст.
Точка 56
Владата ја донесе Oдлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка
за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo,
неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo
саламура, сушени или чадени, со заклучок текстот на Одлуката да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Истовремено, се задолжуваат Министерството за економија и Царинската управа
да ги следат состојбите на увозот.
Точка 57
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за јавните
набавки за време на вонредна состојба, во предложениот текст.

*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 18:05 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Оливер Спасовски
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