ЗАПИСНИК
од Сто и осумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 9 ноември 2021 година

Скопје, ноември 2021 година
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ЗАПИСНИК
од Сто и осумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 9 ноември 2021 година
Седницата започна во 12:35 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев.
На седницата присуствуваа Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, м-р Никола Димитров, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски
прашања, членовите на Владата д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, мр Радмила Шекеринска-Јанковска, министер за одбрана, Оливер Спасовски, министер
за внатрешни работи, м-р Бојан Маричиќ, министер за правда, д-р Фатмир Бесими,
министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, доц. д-р Венко
Филипче, министер за здравство, д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална
политика, м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа, д-р Ирена Стефоска,
министер за култура, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, Насер
Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање и д-р Јетон Шаќири,
министер за информатичко општество и администрација, како и генералниот секретар
на Владата на Република Северна Македонија, Мухамед Зеќири 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 седницата присуствуваа и Трајан Димковски, заменик
на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и Илхан Рахман, заменик
на министерот за политички систем и односи меѓу заедниците.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, Муамет Хоџа и Душко
Арсовски, портпароли на Владата на Република Северна Македонија, Јетон Акику,
директор на Агенцијата за електронски комуникации и Александар Ѓорѓиевски и Саша
Максимовски, претставници од Канцеларијата на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваа д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања
на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците и Фатмир
Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции
и членовите на Владата Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Мила Царовска, министер за образование и наука.
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Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
 Усвојување на Записник од 116-та седница
на
Владата
на
Република
Северна
Македонија, одржана на 30.10.2021 година
 Усвојување на Записник од 117-та седница
на
Владата
на
Република
Северна
Македонија, одржана на 2.11.2021 година
 Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна
Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и
НАТО процесот за одбранбено планирање
 Статус на реализација на капиталните инвестиции
 Информација за степенот на реализација на препораките и преземените
активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на
природното и културното наследство во Охридскиот Регион
- Предлог-решение за формирање на работна група за изработка на
Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на
Охридскиот Регион
 Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против
корупција заклучно со 9.11.2021 година
1. Предлог-уредба за мрежни услуги (*)
2. Барање за добивање на согласност за најниска висина на еднократен
надоместок (5G), со Предлог-одлука
3. Информација за потреба од итна еднократна финансиска помош за Железници
на Република Северна Македонија-Транспорт АД – Скопје
4. Информација за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со
Предлог-одлука (Дирекција за технолошки индустриски развојни зони)
5. Годишен извештај за работа на Комитетот за истраги на воздухопловни несреќи
и сериозни инциденти за 2020 година, Годишна програма со Финансиски план
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за 2022 година и Годишен план за работа за 2022 година на Комитетот за
истраги на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
6. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Kатастарот на недвижности
(aрх.бр.03-379/1, КП бр.1998/1, КО Горни Подлог)
7. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности
8. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности
9. Предлог-закон за изменување на Законот за хартии од вредност, по скратена
постапка
10. Информација во врска со измената на Законот за Царинската тарифа
11. Информација за Планот за забрзан економски раст 2022-2026 година, со текст
на План
12. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објект за сместување поднесено од хотел Урбаниста, Штип (со
седиште на ул. Васил Главинов бр. 16 Штип, за хотел од втора категорија со
четири (4) ѕвезди), со Предлог-решение
13. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Изгрев, Штип
(седиште на ул. Вељко Влаховиќ бр. 1 Штип, за хотел од четврта категорија со
две (2) ѕвезди), со Предлог-решение
14. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Александрија, Охрид,
со Предлог-решение
15. Информација за реализација на мерките од Акцискиот план за железници,
Акцискиот план за олеснување на транспортот, Акцискиот план за патишта и
Акцискиот план за безбедноста на патиштата усвоени од Владата на Република
Северна Македонија и Министерскиот совет на Транспортната заедница
16. Информација во врска со иницијативата за изработка на Физибилити студијата
за оправданост од воспоставување на специјални економски зони за трговија и
стоки (Tradec and Commodities Special Economic Zone-TACSEZ) во Република
Северна Македонија, со текст на Меморандум
17. Информација за подготовка на Шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за
правда и внатрешни работи меѓу Република Северна Македонија и Европската
Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи
на 17 и 18 ноември 2021 година, преку видео конференциска врска
18. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
по скратена постапка
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19. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната
заштита, по скратена постапка
20. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основното
образование
21. Информација за текот и прогресот на спроведувањето на новиот модел за
проценка на дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на
деца и младинци, базиран на Меѓународната класификација на функционирање
(МКФ)
22. Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 4965 за КО Сингелиќ-1, на КП бр.2474, викано место/улица
Х.Жефаровиќ
23. Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.2520, за КО Сингелиќ 1, на КП бр. 5005, викано место/улица
Маџари
24. Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр. 53378 за КО Карпош на КП бр.3327, дел 1, викано
место/улица Прашка
25. Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 3935 за КО Варош, на КП бр.5735, викано место/улица Точила
26. Понуда од нотар Мери Весова од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.85169, за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец, на КП бр.2599, со
дополнување
27. Известување И.бр.1160/2020 од извршител Васко Блажевски од Скопје за
недвижен имот запишан во Имотен лист бр.14453 за КО Кочани
28. Известување И.бр.337/2021 од извршител Весна Деловска од Скопје за
Заклучок за усна јавна продажба за недвижен имот запишан во Имотен лист
бр.854 и Имотен лист бр.604 за КО Трубарево, која ќе се одржи на 16.11.2021
година и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност
29. Кадровски прашања
30. Прашања и предлози
31. Тримесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче - Велес, за
периодот јули - септември 2021 година
32. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Национални шуми“, за
периодот јули-септември 2021 година
33. Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, за
периодот јули-септември 2021 година
34. Тримесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за
периодот јули - септември 2021 година
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35. Информација за текот и реализацијата на пристапувањето на Република
Северна Македонија кон Делумната спогодба за Младинска картичка со цел
промовирање и олеснување на мобилноста на младите во Европа
36. Информација за потребата од донесување на решение за почеток со работа на
студиската програма од трет циклус на студии по „Градежништво“ на Градежен
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог –
решение
37. Записник од Шеснаесеттата седница на Управувачкиот комитет за координација
и управување во системот за управување со кризи, одржана на 8 ноември 2021
година, со Предлог-одлука
38. Информација во врска со продажба на движни ствари (моторни возила) во
сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Министерството
за животна средина и просторно планирање поради неисправност,
неупотребливост и застареност, со Предлог-одлука
39. Информација во врска со реализација на проектот за „Подобрување на
отпорноста кон поплави во Полошкиот Регион“, во Република Северна
Македонија и можноста за соработка со УНДП
40. Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Големото Војводство
Луксембург во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
41. Предлог-одлука за давање согласност за именување почесен конзул на
Големото Војводство Луксембург во Република Северна Македонија со седиште
во Скопје
42. Информација за потребата од формирање на Координативно тело за изработка
на Просторниот план на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука и
Предлог – решение
43. Предлог-програма за изменување на Програмата за колекторски систем Охрид
и Струга за 2021 година
44. Барање за добивање на согласност за висина на еднократен надоместок, со
Предлог-одлука

*

*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од 116-та седница на Владата, одржана на
30 октомври 2021 година и Записникот од 117-та седница на Владата, одржана на 2
ноември 2021 година.
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ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република
Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот
договор и НАТО процесот за одбранбено планирање

Министерот за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска ги информираше
членовите на Владата дека на наредната седница на Владата ќе достават информација
во врска со воената интеграција со НАТО.


Статус на реализација на капиталните инвестиции

Министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими ги информираше членовите на Владата
за степенот на реализација на капиталните инвестиции и укажа на потребата
министерствата да ги интензивираат исплатите на капиталните расходи.


Информација за степенот на реализација на препораките и преземените
активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на
природното и културното наследство во Охридскиот Регион
- Предлог-решение за формирање на работна група за изработка на
Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство
на Охридскиот Регион

Владата ги разгледа Решението за формирање на работна група за изработка на
Стратегиски план за рехабилитација на Охридскиот Регион и Решението за
определување на паричен надоместок за членови на работната група за изработка на
Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на
Охридскиот Регион и донесе Решение со заклучок, предлагачот да го усогласи текстот
на истото со Секретаријатот за законодавство.


Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба
против корупција заклучно со 9.11.2021 година

Владата ја разгледа Информацијата за степенот на реализација на мерките од Планот
за борба против корупција, заклучно со 9.11.2021 година, како материјал за
информирање.
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По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го донесе новиот текст на Уредбата за мрежни услуги (*), во предложениот
текст.
Точка 2
Владата го разгледа Барањето за добивање на согласност за најниска висина на
еднократен надоместок (5G) и донесе Одлука за давање согласност на Одлуката за
утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото
плаќање за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од
радиофреквенциските опсези 700 МНz и З.х GНz.
Точка 3
Владата по Информацијата за потреба од итна еднократна финансиска помош за
Железници на Република Северна Македонија-Транспорт АД – Скопје заклучи
Друштвото да достави до Владата детално образложение за финансиското работење
во последните 12 месеци, со анализа за причините поради кои се бара неодложна
еднократна финансиска помош во износ од 69.495.351,00 денари.
Точка 4
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и 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 5
Владата по Годишниот извештај за работа на Комитетот за истраги на воздухопловни
несреќи и сериозни инциденти за 2020 година, Годишната програма со Финансиски
план за 2022 година и Годишниот план за работа за 2022 година на Комитетот за
истраги на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти ги усвои:
1. Новиот текст на Годишниот извештај за работа на Комитетот за истрага на
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2020 година.
2. Новиот текст на Годишната програма за работа со Финансиски план за 2022 година
на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.
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Точка 6
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост
на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Kатастарот на
недвижности (aрх.бр.03-379/1, КП бр.1998/1, КО Горни Подлог), во предложениот
текст.
Точка 7
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности, во предложениот текст.
Точка 8
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности, во предложениот текст.
Точка 9
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот за
хартии од вредност, по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и д-р Димитар Ковачевски,
заменик на министерот за финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен
секретар во Министерството за финансии и Ленче Тагасовска раководител на сектор
во Министерството за финансии.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за финансии да достави Изјава за
усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија со Коресподентна
табела, усогласена со Секретаријатот за законодавство.
Точка 10
Владата ja разгледа Информацијата во врска со измената на Законот за Царинската
тарифа и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и до Владата да достави
Предлог-закон за изменување на Законот за Царинската тарифа, во рок од 30 дена.
2. Се задолжува Министерството за финансии доколку до утврдување на Предлогот на
закон од Владата, до работната група која ги работи измените на Предлогот на закон
за изменување на Законот за Царинската тарифа, стигнат дополнителни прифатливи
забелешки по однос на текстот на Предлогот на закон, да ги вгради во рамките на
текстот и истиот да го достави до Владата за разгледување.
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Точка 11
Владата повторно ја разгледа Информацијата за Планот за забрзан економски раст
2022-2026 година, со најнов текст на Планот и ја усвои Информацијата со следните
заклучоци:
1. Го прифати најновиот текст на Планот за забрзан економски раст 2022-2026 година.
2. Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија да ја предвиди и воспостави во актот за систематизација на работните
места Единицата за координација на инфраструктурни проекти, најдоцна до 31.3.2022
година.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да ја предвиди и воспостави во актот за систематизација на работните
места Единицата за следење проекти за потребите на Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски
прашања, координација на економските ресори и инвестиции, најдоцна до 31.3.2022
година.
4. Се задолжува Министерството за финансии да ја предвиди и воспостави во актот за
систематизација на работните места Единицата за управувањето со јавни финансии
најдоцна до 31.3.2022 година.
5. Се задолжуваат сите буџетски корисници при планирањето на капиталните расходи
од Буџетот на Република Северна Македонија за период од 2022-2026 година да ги
разгледаат можностите за финансирање и од други извори за финансирање како што
се средства на донатори, меѓународни и билатерални финансиски институции,
приватни институционални инвеститори и банки и развојни партнери (грантови).
6. Се задолжуваат сите буџетски корисници во период од 2022-2026 година при
издвојување на средства за државна помош и останати мерки за финансирање и
поддршка на стопанството да ја имаат предвид развојната компонента во однос за
обезбедување одржлив среднорочен раст, зголемување на инвестициите, како и
зголемување на бројот на вработени во приватниот сектор што ќе придонесе кон
забрзан економски раст.
7. Се задолжува Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој, а
се укажа на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, Фондот за иновации и
технолошки развој и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да го
отпочнат процесот за креирање на предвидените финансиски инструменти
предвидени согласно Планот за забрзан економски раст 2022-2026 година, најдоцна до
31.12.2022 година.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација
на угостителски објект за сместување поднесено од хотел Урбаниста, Штип (со
седиште на ул. Васил Главинов бр. 16 Штип, за хотел од втора категорија со четири
(4) ѕвезди), со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објект,
ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект, во предложениот текст.
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Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното барање за категоризација
на угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Изгрев, Штип (седиште на
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1 Штип, за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди), со
Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на
категорија на угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација
на угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Александрија, Охрид, со
Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски
објект (хотел Александрија, Охрид, со седиште на ул. Коста Абраш бб Охрид, за хотел
од четврта категорија со две (2) ѕвезди супериор), во предложениот текст.
Точка 15
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за реализација на мерките од
Акцискиот план за железници, Акцискиот план за олеснување на транспортот,
Акцискиот план за патишта и Акцискиот план за безбедноста на патиштата усвоени од
Владата на Република Северна Македонија и Министерскиот совет на Транспортната
заедница и ја усвои Информацијата со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за
финансии, Министерството за финансии - Царинска управа, Секретаријат за европски
прашања, а им се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта, Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура ,,Железници на Република Северна
Македонија“-Скопје, Железници на Република Северна Македонија- Транспорт АД Скопје, Управата за сигурност во железничкиот систем и Агенцијата за регулирање на
железничкиот сектор да ги ажурираат номинациите на членовите во техничките
комитети и во рок од 5 дена да го информираат Министерството за транспорт и врски.
2. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за
финансии, Министерството за финансии - Царинска управа, Секретаријат за европски
прашања, а им се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта, Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура ,,Железници на Република Северна
Македонија“-Скопје, Железници на Република Северна Македонија-Транспорт АД Скопје, Управата за сигурност во железничкиот систем и Агенцијата за регулирање на
железничкиот сектор преку номинираните членови да доставуваат информации за
прогрес/статус на мерките од наведените акциски планови, секој за надлежноста на
својата институција, во рок од 5 работни дена од добивање на барањето од
Министерството за транспорт и врски.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со иницијативата за
изработка на Физибилити студијата за оправданост од воспоставување на специјални
економски зони за трговија и стоки (Tradec and Commodities Special Economic ZoneTACSEZ) во Република Северна Македонија, со текст на Меморандум и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
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1. Го прифати текстот на Меморандумот за соработка меѓу Владата на Република
Северна Македонија и Приватниот инвестициски фонд Норд Мацедониа економик
девелопмент (North Macedonia Economic Development).
2. Се овластува Мухамед Зеќири, генерален секретар на Владата на Република
Северна Македонија, да го потпише Меморандумот за соработка помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Приватниот инвестициски фонд Норд Мацедониа
економик девелопмент (North Macedonia Economic Development) -Скопје.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за подготовка на шеснаесеттиот состанок на
Поткомитетот за правда и внатрешни работи меѓу Република Северна Македонија и
Европската Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се
одржи на 17 и 18 ноември 2021 година, преку видео конференциска врска и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. За копретседавачка на Поткомитетот за правда и внатрешни работи од македонска
страна се назначува Светлана Влаховиќ-Димановска, началничка на Секторот за
преговори и европска интеграција при Министерството за внатрешни работи.
2. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, добиените пишани материјали
од институциите, согласно областите опфатени со Поткомитетот за правда и
внатрешни работи, да ги достави до службите на Европската комисија на англиски
јазик најдоцна до 12 ноември 2021 година.
3. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, во соработка со
копретседавачката на поткомитетот Светлана Влаховиќ-Димановска, началничка на
Секторот за преговори и европска интеграција при Министерството за внатрешни
работи, да го утврди составот на делегацијата која ќе учествува на состанокот на
Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Северна Македонија и
Европската Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, што ќе се
одржи на 17 и 18 ноември 2021 година, преку видео конференциска врска, најдоцна
до 12 ноември 2021 година.
Точка 18
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлогот на закон за
изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка,
поради потребата истиот да се разгледува заедно со Предлогот на закон за
изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка,
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за основнoто
образование и Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
здравствената заштита, кој Министерството за здравство ќе го подготви и достави до
Владата.
Точка 19
Владата го одложи од разгледување Предлогот на закон за изменување и дополнување
на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка, за наредната седница
поради потребата истиот да се разгледа заедно со Предлогот на закон за изменување
и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка, Предлогот на
закон за изменување и дополнување на Законот за основнoто образование, како и
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Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената
заштита, кој Министерството за здравство ќе го подготви и ќе го достави до Владата.
Точка 20
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлогот на закон за
изменување и дополнување на Законот за основното образование, поради потребата
истиот да се разгледува заедно со Предлогот на закон за изменување и дополнување
на Законот за заштита на децата, по скратена постапка, Предлогот на закон за
изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка и
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената
заштита, кој Министерството за здравство ќе го подготви и достави до Владата.
Точка 21
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за текот и
прогресот на спроведувањето на новиот модел за проценка на дополнителна
образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и младинци, базиран на
Меѓународната класификација на функционирање (МКФ), поради потребата да се
разгледа заедно со Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за
заштита на децата, по скратена постапка, Предлогот на законот за изменување и
дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка и Предлогот на
законот за изменување и дополнување на Законот за основнo образование, како и
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита,
кој Министерството за здравство ќе го достави до Владата.
Точка 22
Владата ја разгледа Понудата од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 4965 за КО Сингелиќ-1, на КП бр.2474, викано
место/улица Х.Жефаровиќ и по Понудата го усвои Известувањето на Министерството
за транспорт и врски.
Точка 23
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.2520, за КО Сингелиќ 1, на КП бр. 5005, викано
место/улица Маџари и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за
транспорт и врски.
Точка 24
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 53378 за КО Карпош на КП бр.3327, дел 1, викано
место/улица Прашка и по Понудата го усвои Известувањето на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 25
Владата ја разгледа Понудата од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 3935 за КО Варош, на КП бр.5735, викано
место/улица Точила и по Понудата го усвои Известувањето на Министерството за
транспорт и врски.
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Точка 26
Владата ја разгледа Понудата од нотар Мери Весова од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.85169, за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец, на КП
бр.2599, со дополнување и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за
транспорт и врски.
Точка 27
Владата го одложи разгледувањето на Известувањето И.бр.1160/2020 од извршител
Васко Блажевски од Скопје за недвижен имот запишан во Имотен лист бр.14453 за КО
Кочани, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе биде разгледано на
седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика, поради
потребата мислења да достават Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, Скопје и
Агенцијата за катастар на недвижности.
Точка 28
Владата го разгледа Известувањето И.бр.337/2021 од извршител Весна Деловска од
Скопје за Заклучок за усна јавна продажба за недвижен имот запишан во Имотен лист
бр.854 и Имотен лист бр.604 за КО Трубарево, која ќе се одржи на 16.11.2021 година и
Заклучок за утврдување на вредност на недвижност и по истите го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 29
Владата на Горан Герасимовски му утврди престанок на фунцијата директор на
Државниот завод за индустриска сопственост, заклучно со 3.11.2021 година, поради
неговиот избор за градоначалник на Општина Центар согласно Уверение број 11-233/1
од 4.11.2021 година на Општинската изборна комисија-Центар.
Точка 30
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за продолжување
на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна
Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на
мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на
јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија
прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и
спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на
населението, за период од 28 октомври 2021 година до 3 ноември 2021 година и
согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до
Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република
Северна Македонија.
2. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територија на Република
Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на
пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест
КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово
ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на
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населението, за период од 30 октомври 2021 година до 5 ноември 2021 година и
согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до
Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република
Северна Македонија.
3. Владата по барање на д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика,
за измена на заклучокот донесен по Предлог-резолуцијата на миграциската политика
на Република Северна Македонија 2021-2025 година, со Акциски план, т.24 став 2, од
Сто и седумнаесеттата седница на Владата, одржана на 2 ноември 2021 година (во
делот за претставници и повереници на Владата на Република Северна Македонија во
Собранието на Република Северна Македонија), заклучи истиот да се измени и гласи:
„За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определни Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи и м-р Назим Буши,
заменик на министерот за внатрешни работи, а за повереник м-р Магдалена
Несторовска, државен секретар во Министерството зa внатрешни работи.“
4. Владата по Барањето за изменување на Заклучок број 4 од Точка 25: Информација
за учеството на државната делегација на 44-та сесија на Комитетот за светско
наследство/УНЕСКО и Одлуката за Природното и културното наследство на
Охридскиот Регион, од 117-та седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 2 ноември 2021 година, заклучи истиот да се измени и да гласи:
„4. Се препорачува Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост-Скопје да ги пренамени средствата од 45.000.000 денари од
добивката на Акционерското друштво првично наменети за рехабилитација на кеј
Македонија-Охрид (предлог одлука за донација Бр. 02-3261/4 од 28.12.2020 година),
како средства за продолжена санација и рехабилитација на колекторскиот систем на
Охридското Езеро и средствата да ги префрли на сметка на Јавното претпријатие
Колекторски систем.“
5. Владата ја донесе Одлуката за исплата на средства (на Друштво за комуникациски
услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје), во предложениот текст.
6. Владата на предлог на Министерството за локална самоуправа го задолжи Мухамед
Зеќири, генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија да склучи
договор за ангажман на двајца правни консултанти заради имплементација на проекти
на ЕУ за потребите на Министерството за локална самоуправа од посебната програма
од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, наменета за ангажман на
советници и сл.
7. Владата го разгледа Известувањето од Државната изборна комисија во врска со
изборите за градоначалници на општините Центар Жупа и Маврово и Ростуше и со
оглед на фактот дека не се избрани градоначалници на овие две општини поради
немање на цензус, согласно закон ги донесе следните заклучоци:
1) Донесе Одлука за именување повереник за вршење на работите од надлежност на
градоначалник на Општина Центар Жупа - Аријан Ибраим (актуелен градоначалник).
2) Донесе Одлука за именување повереник за вршење на работите од надлежност на
градоначалник на Општина Маврово и Ростуше – Медат Куртовски (актуелен
градоначалник).
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3) Согласно член 134 став (3) од Изборниот законик да се извести претседателот на
Собранието на Република Северна Македонија заради распишување на избори за
градоначалници на овие две општини.
Точка 31
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче
- Велес, за периодот јули - септември 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 32
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП
„Национални шуми“, за периодот јули-септември 2021 година, како материјал за
информирање.
Исто така, се укажува на органите на управување на Претпријатието да преземаат
навремени мерки за наплата на побарувањата, како и мерки за консолидација на
приходната и расходната страна, со цел подобрување на ликвидноста и рентабилноста
од работењето на Претпријатието.
Точка 33
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, за
периодот јули-септември 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 34
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ
Неготино, за периодот јули - септември 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за текот и реализацијата на пристапувањето на
Република Северна Македонија кон Делумната спогодба за Младинска картичка со цел
промовирање и олеснување на мобилноста на младите во Европа, како материјал за
информирање.
Точка 36
Владата ja разгледа Информацијата за потребата од донесување на решение
почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии
„Градежништво“ на Градежен факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, со Предлог - решение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението
почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии
„Градежништво“ на Градежен факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, во предложениот текст.
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Точка 37
Владата го разгледа Записникот од Шеснаесеттата седница на Управувачкиот комитет
за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 8
ноември 2021 година, со Предлог-одлука и согласно предлозите изнесени при
расправата на седницата ги донесе следниве заклучоци:
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1. Го усвои Записникот од Шеснаесеттата седница на Управувачкиот комитет за
координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 8
ноември 2021 година.
2. Ја донесе Одлуката за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична
енергија со следниве укажувања:
2.1. Текстот на Одлуката да се дополни со нов член 3 со кој да се предвиди дека
Комисијата за следење на состојбите со снабдување со електрична енергија постојано
ја следи, анализира и проценува електроенергетската состојба и предлага мерки
согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во
случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на
електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија во кризна
состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и
обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности.
2.2. Членот 3 кој станува член 4 да се преработи во насока:
- зборовите „и обезбедување на дополнителни количини на електрична енергија,
вклучително и балансна енергија и резерва на активна моќност“ да изостанат.
- да се дополни со износот, начинот, како и од каде ќе се обезбедат потребните
средства за спроведување на мерките од член 2, односно дека се обезбедуваат
финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во
износ од 4 милијарди денари Раздел 04001 Влада на Република Северна Македонија,
потпрограма П1-Мерки за справување со Ковид 19 кризата, расходна ставка 464- Разни
транфери.
- да се дополни дека средствата од став 1 на овој член ќе се уплатат на наменска
сметка на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост - Скопје
- да се дополни дека за трошењето на средствата од став 1 на овој член АД Електрани
на Северна Македонија, во државна сопственост - Скопје доставува месечен извештај
до Владата на Република Северна Македонија и до Министерството за финансии.
3. Периодот за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија
е најмногу до 30 дена, почнувајќи од 9 ноември 2021 година.
4. Да се информира Претседателот на Република Северна Македонија и Собранието на
Република Северна Македонија за донесената Одлука за постоење на кризна состојба
во снабдувањето со електрична енергија, согласно член 31 од Законот за управување
со кризи.
5. Се задолжува АД ТЕЦ ,,Неготино“ и АД Електрани на Северна Македонија во Скопје
во рок од три дена да потпишат договор за обезбедување на целосните количини на
мазут за работа на ТЕЦ ,,Неготино“ согласно добиената понуда доставена преку
Стопанската комора на Република Северна Македонија од Еуроникел индустри
Кавадарци (еден дел од добиените количини на мазут како позајмица ќе се вратат со
доставена електрична енергија, а останатиот дел од добиените количини на мазут ќе
се вратат од наплатени средства од произведена електрична енергија која ќе се
продава преку ЕСМ Продажба ДООЕЛ на домашните компании кои ќе покажат интерес
со пониска цена од берзата ХУПЕКС, притоа имајќи ја предвид производствената цена
на АД ТЕЦ „Неготино“).
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6. Се задолжуваат АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост –
Скопје, АД ТЕЦ „Неготино“ и АД МЕПСО Скопје да подготват и во рок од 15 дена до
Владата да достават информации со мерки кои тие ги преземаат и ќе ги преземат, од
сопствените капацитети, кои ќе придонесат за зголемување на ликвидноста на
нивното работење во пресрет и за справување со енергетската криза.
7. Се препорачува на Управниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во
државна сопственост - Скопје и АД МЕПСО Скопје да спроведат кадровски промени,
реорганизирање и доекипирање со цел максимално искористување на своите
производствени и други капацитети во нивните дејности за максимално зголемување
на производството и за спроведените активности да ја информираат Владата во рок од
15 дена.
8. Се задолжуваат Министерството за труд и социјална политика и Министерството за
економија, да подготват и во рок од 7 дена до Владата да достават листа со вкупен
број на корисници (ранливи потрошувачи на енергенси) и соодветен предлог заради
реорганизација на начинот на помагање на социјално ранливите категории на граѓани
(ваучери и сл.).
9. Се задолжува Министерството за економија и Бирото за јавни набавки да подготват
и во рок од седум дена до Владата да достават информација со можни решенија за
начинот на кој јавните/државните институции ќе можат да преминат на директна
набавка на електрична енергија од ЕСМ Продажба ДООЕЛ.
10. Се задолжува Министерството за економија и Бирото за јавни набавки да подготват
и во рок од седум дена до Владата да достават информација со можни решенија за
спроведување на брзи постапки за јавни набавки во време на енергетска криза за АД
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост – Скопје, АД МЕПСО Скопје
и АД ТЕЦ ,,Неготино“.
11. Се задолжува АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост –
Скопје да преземе соодветни активности за докапитализација за добиените средства
од страна на Владата.
12. Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања, координација со економските ресори и инвестиции, директорот на АД
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост – Скопје и директорот на
Железници на Република Северна Македонија „Транспорт“ АД Скопје да изнајдат
правно решение за решавање на проблемот со долговите (раздолжување) на
Железници на Република Северна Македонија „Транспорт“ АД Скопје со АД ЕСМ
Скопје.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со продажба на движни
ствари (моторни возила) во сопственост на Република Северна Македонија, чиј
корисник е Министерството за животна средина и просторно планирање поради
неисправност, неупотребливост и застареност, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за продажба на движни ствари,
во предложениот текст.
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Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата во врска со реализација на проектот за
„Подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот Регион“, во Република
Северна Македонија и можноста за соработка со УНДП и го задолжи Министерството
за животна средина и просторно планирање за наредната седница на Владата да
достави Предлог-програма за изменување на Програмата за управување со води, во
делот VI, уредување на порој во с.Шипковица.
Точка 40
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за отворање на Почесен конзулат на
Големото Војводство Луксембург во Република Северна Македонија со седиште во
Скопје, во предложениот текст.
Точка 41
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за именување
почесен конзул на Големото Војводство Луксембург во Република Северна Македонија
со седиште во Скопје, во предложениот текст.
Точка 42
Владата ja разгледа Информацијата за потребата од формирање на Координативно
тело за изработка на Просторниот план на Република Северна Македонија, со Предлогодлука и Предлог – решение, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
формирање на Координативно тело за следење и насочување на изработката на
одделни фази на Просторниот план на Република Северна Македонија со заклучок
текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Предлог – решението за именување на претседател, членови и заменици-членови на
Координативното тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на
Просторниот план на Република Северна Македонија да се разгледа на наредната
седница на Владата, откако претходно ќе се усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 43
Владата ја разгледа Предлог-програмата за изменување на Програмата за колекторски
систем Охрид и Струга за 2021 година и ја донесе Програмата за изменување на
Програмата за колекторски систем Охрид и Струга за 2021 година, со заклучок текстот
на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 44
Владата го разгледа Барањето за добивање на согласност за висина на еднократен
надоместок и донесе Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на
најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за
добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските
опсези 1965-1980/2155-2170 MHz, 1930-1935/2120-2125 MHz и 1945-1950/2135-2140
MHz.
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На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:20 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

Зоран Заев
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