ЗАПИСНИК
од Сто и петнаесеттата седница на Владата на Република Северна
Македонија,
одржана на 26 октомври 2021 година

Скопје, октомври 2021 година
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ЗАПИСНИК
од Сто и петнаесеттата седница на Владата на Република Северна
Македонија,
одржана на 26 октомври 2021 година
Седницата започна во 13:20 часот.
На седницата претседаваa претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев, како и 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.
На седницата присуствуваа и Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања,
координација со економските ресори и инвестиции, членовите на Владата м-р
Радмила Шекеринска-Јанковска, министер за одбрана, Оливер Спасовски,
министер за внатрешни работи, д-р Бујар Османи, министер за надворешни
работи, м-р Бојан Маричиќ, министер за правда, д-р Фатмир Бесими, министер
за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Арјанит Хоџа,
министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Горан Милевски,
министер за локална самоуправа, доц. д-р Венко Филипче, министер за
здравство, д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика, д-р
Ирена Стефоска, министер за култура, Благој Бочварски, министер за транспорт
и врски и Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно
планирање, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, Мухамед Зеќири.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и д-р Арафат Шабани,
заменик на министерот за образование и наука, м-р Зоран Димитровски,
заменик на министерот за локална самоуправа, како и Калинка Габер, државен
секретар во Секретаријатот за европски прашања и Елена Манчева, државен
секретар во Министерството за информатичко општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Муамет Хоџа
и Душко Арсовски, портпароли на Владата на Република Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваат 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, Мила Царовска, министер за
образование и наука и д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко општество
и администрација.
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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 111-та
(тематска) седница на Владата на
Република
Северна
Македонија,
одржана на 13 октомври 2021 година
Усвојување на Записникот од 112 - та
седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 13
октомври 2021 година
Усвојување на Записникот од 113 - та
седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 19
октомври 2021 година
Усвојување на Записник од 114-та
седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 20
октомври 2021 година

1. Записник од Педесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на
внесување и ширење на коронавирус COVID-19, одржан на 25 октомври 2021
година
2. Барање од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија за
патните и дневните расходи (420) и другите тековни расходи (426) за
полициските службеници кои го обезбедуваат Претседателот на Републиката во
земјата, да не се исплаќаат од Буџетот на Претседателот на Република Северна
Македонија
3. Извештај од Работната група за изнаоѓање начин за регулирање на јазичното
покривање со официјален јазик на спортските канали кои се реемитуваат на
територијата на Република Северна Македонија
4. Информација со барање за дополнување на Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост и дополнување на Законот за железнички систем
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5. Информација во врска со Друштво за производство на производи со посебна
намена 11 Октомври – Еурокомпозит АД Прилеп
6. Информација со Предлог - одлука за престанок и давање на времено
користење на движна ствар (метал детектор) на Јавното обвинителство на
Република Северна Македонија
7. Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за
спроведување постапка за јавна набавка за Надзор над изведба на градежни
работи во ТИРЗ Штип, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Струга и ТИРЗ Струмица
8. Барање за разгледување на Заклучок бр.09-2126/1 од 27.8.2021 година,
донесен од Советот на Општина Кочани, во врска со изградбата на мала
хидроцентрала на Мала Река
9. Информација во врска со проблемите за сместување на времено и трајно
одземената дрога и психотропни супстанци и прекурзори, оружје, муниција и
експлозивен материјал. 09-3526/1
10. Информација за План за забрзан економски раст 2022-2026
11. Информација за Акциски планови по програми за имплементирање на
препораките за надминување ревизорски наоди констатирани во годишни
извештаи за ревизорска активност за 2020 година издадени од Ревизорското
тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош
12. Информација за Нацрт – извештај за следење на спроведувањето на
Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на управувањето со
јавни финансии за периодот јануари – јуни 2021 година
13. Информација во врска со барањето на концесионерот Барт енерџи ДОО
Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа
на МХЕЦ Градиште
14. Информација во врска со барањето на концесионерот Сателит енерџи ДООЕЛ
Куманово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ
Острилска со реф. бр.253
15. Информација за спроведување на Договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр.4 „Црничани“ – Гевгелија со кое управува концесионерот Друштво
за производство и трговија „Баџо-ТП“ ДОО – Богданци, со Предлог - одлука за
еднострано раскинување на договорот и Предлог - одлука за присилна концесија
на дивечот во ловиштето
16. Извештај од Дванесетата седница на Мешовитата комисија за економска
соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Република Словенија
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17. Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска
документација за спроведување на постапката за локалитетот „Думановце“,
Општина Липково
18. Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска
документација за спроведување на постапката за локалитетот „Вирови“
с.Подлес, Општина Градско
19. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на
постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина – мермер на локалитетот „Говедарник“ с.Крстец, Општина
Прилеп, со Предлог – одлука
20. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Вабо турист, Штип, со
Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објект
21. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Мирор, Скопје, со
Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објект
22. Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Олд сити, Скопје, со
Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објекти
23. Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за
експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „с.Волковија”,
Општина Брвеница
24. Предлог - одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација
на минерална суровина – шкрилец на локалитетот „Коџа Кран” с.Оџалија,
Општина Карбинци
25. Предлог - одлука за утврдување на максималните количини на минерални
суровини предмет на детални геолошки истражувања
26. Информација за 176-та седница на Одборот на директори на претпријатието
Нафтовод Солун – Скопје Вардакс АД закажана за 1.11.2021 година
27. Информација за склучување на анекс број 1 на Договорот за регулирање на
меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на
проектот- Мост Карпош во Град Скопје
28. Информација за активностите за воведување и сертификација со систем за
управување со енергија ISO 50001:2018 во Владата на Република Северна
Македонија
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29. Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови
права за предметот Бајиќ против Република Северна Македонија, А.бр.2833/13
30. Предлог-oдлука за предвремена примена на Одлуката бр.1/2021 на Советот
за стабилизација и асоцијација на Европската Унија – Република Северна
Македонија за изменување на „Спогодбата за стабилизација и асоцијација
помеѓу Европските заедници и нивните земји членки, од една страна, и
Република Македонија, од друга страна“, со заменување на Протоколот 4 кон
таа Спогодба во поглед на дефинирањето на поимот „производи со потекло“ и
начините на административна соработка
31. Предлог - решение за назначување претседател, заменик претседател,
членови, заменици членови и секретар на Националната комисија за следење
на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење
финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021 – 2023, со
Акциски план
32. Национален акциски план за партнерство за отворена власт 2021-2023 година
33. Акциски план за формализирање на неформалната економија 2021-2022
34. Информација за изготвениот Акциски план со точно дефинирани активности,
рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот
извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на тема
,,Ефикасност на мерките и активностите во функција на реализација на
пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации, со
Акциски план
35. Информација за прифаќање на Љубљанската декларација за родова
еднаквост во областа на истражувањето и иновациите
36. Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.4824 за КО Сингелиќ 1, на КП бр.2567, Викано место/улица
Спиро Црне
37. Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.5238 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.5788, Викано место/улица
В.Ѓуровиќ 59
38. Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.4215, за КО Берово, на КП бр.1374, дел 1
викано место/улица Ширината
39. 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
40. Понуда од нотар Јанко Милушев од Струмица за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.5744, за КО Струмица, на КП бр.6628, дел 1 викано
место/улица Балабаница
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41. Кадровски прашања
42. Прашања и предлози
43. Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за
август 2021 година
44. Тримесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна
Македонија“ - Скопје, за периодот I-III-2021 година
45. Тримесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна
Македонија“ - Скопје за периодот IV-VI-2021 година
46. Известување за преземени мерки по препораките од конечниот извештај на
овластениот државен ревизор за Државен архив на Република Северна
Македонија
47. Информација во врска со уривање на бесправно изграден објект (деловен
објект) кој се наоѓа во ТЦ Мавровка на КП 8891/3 според ИЛ 110092
48. Информација за иземена на условите во Договорот за секторски реформи
„ЕУ за млади“ (Секторска буџетска поддршка). Акциската програма 2019
програмска година од ИПА II (2014- 2021) IPA 2019/041-263/07.03/MK/Youth
49. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел
утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
50. Барање за добивање на согласност за најниска висина на еднократен
надоместок (5G), со Предлог - одлука
51. Информација за Платформата за работа на Делегацијата на Република
Северна Македонија на 41. сесија на Генералната конференција на УНЕСКО во
Париз, Франција
52. Информација за потребата за пренесување на надлежностите за
имплементирање на проектот за итно справување со ковид-19 од проектната
единица на Министерство за труд и социјална политика на Министерството за
здравство
53. Информација за набавката на сервери и друга ИКТ опрема за непречено
функционирање на АКМИС системот со сите надградби
54. Информација за составот на Делегацијата што ќе учествува на Деветтата
конференција на земјите-договорни страни на Рамковната конвенција за
контрола на тутун (РККТ) на Светската здравствена организација (COP 9) (8 – 13
ти ноември, 2021 година) и на Вториот состанок на страните (MOP2) на
Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со тутунски производи
(15 – 18 ти ноември, 2021 година)
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55. Информација за oфицијална посета на претседателот на Европскиот суд за
човекови права г-н Роберт Спано, на Република Северна Македонија, во
периодот од 4 до 7 ноември 2021 година
56. Информација за организација и реализација на состанок на министрите за
одбрана на земјите членки на СЕДМ иницијативата од 3-5 ноември 2021 година
во Скопје, Република Северна Македонија
57. Информација во врска со потребата од уништување на муниција и минскоексплозивни средства кои се наоѓаат во магацинскиот комплекс „Орман“
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од 111-та (тематска) седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 октомври 2021
година, Записникот од 112 - та седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 13 октомври 2021 година, Записникот од 113 - та
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19
октомври 2021 година и Записникот од 114-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 20 октомври 2021 година.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа Записникот од Педесет и вториот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19, одржан на 25
октомври 2021 година, со Записник од состанокот на Комисијата за заразни
болести, одржан на 22 октомври 2021 година и предлог – протоколи и врз основа
на предлозите изнесени во расправата на седницата на Владата, ги донесе
следните заклучоци:
1. Го усвои Записникот од Педесет и вториот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19, одржан на 25
октомври 2021 година.
2. Се дозволува организирање и одржување на семинари, обуки, курсеви,
состаноци, работилници, конференции и слично, во затворениот дел на
објектите до 50% исполнетост од капацитетот на просторот.
3. Се дозволува работа на барови и ноќни клубови - дискотеки, како и на
угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби,
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родендени, крштевки и слично) во затворениот дел на објектите до 50%
исполнетост од капацитетот на просторот.
4. Се дозволува влез во секаков вид на објекти од отворен и затворен тип,
угостителските објекти (кафетерии, ресторани, барови, ноќни клубовидискотеки), во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти
за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување), на
бензинските станици, во казината и обложувалниците, во други објекти кои во
склоп на истиот даваат угостителски услуги, во угостителските објекти кои се
регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, крштевки и слично),
како и се дозволува влез каде што се одржува настан од секаков друг вид
(концерти, семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции,
културни или спортски настани), на посетители / гости / лица, со поседување и
приложување на еден од следните документи:
- до 14 ноември 2021 година сертификат/потврда за извршена имунизација
(вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза на
вакцина против заразната болест COVID-19, а од 15 ноември 2021 година
сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARSCoV-2, односно примени две дози на вакцина против заразната болест COVID-19
или
- сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од
денот на оздравувањето.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување на Одлуката за
превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи,
планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од
заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и
временскиот период на нивна примена.
Точка 2
Владата го одложи од разгледување Барањето од Кабинетот на Претседателот
на Република Северна Македонија за патните и дневните расходи (420) и другите
тековни расходи (426) за полициските службеници кои го обезбедуваат
Претседателот на Републиката во земјата, да не се исплаќаат од буџетот на
Претседателот на Република Северна Македонија за наредната седница на
Владата што ќе се одржи на 30 октомври 2021 година (сабота).
Точка 3
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Извештајот од
Работната група за изнаоѓање начин за регулирање на јазичното покривање со
официјален јазик на спортските канали кои се реемитуваат на територијата на
Република Северна Македонија.
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Точка 4
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со барање за дополнување
на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост и дополнување на Законот за железнички
систем, со заклучок Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД
- Скопје да се усогласат со Министерството за транспорт и врски,
Министерството за финансии и Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања,
координација со економските ресори и инвестиции.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика.
Точка 5
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со Друштво за
производство на производи со посебна намена 11 Октомври – Еурокомпозит АД
Прилеп, за седницата на Владата што ќе се одржи на 30 октомври 2021 година
(сабота).
Точка 6
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата со Предлог - одлука за
престанок и давање на времено користење на движна ствар (метал детектор) на
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, ја усвои
Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и давање
на времено користење на движна ствар на Јавното обвинителство на Република
Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за обезбедување на финансиски средства
во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за надзор над
изведба на градежни работи во ТИРЗ Штип, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Струга и ТИРЗ
Струмица и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да ги
обезбеди потребните финансиски средства во висина од 8.106.600,00 денари за
спроведување на постапка за надзор над изведба на градежни работи во ТИРЗ
Штип, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Струга и ТИРЗ Струмица, со следниот начин и
динамика:
- за 2021 година = 849.600,00 денари,
- за 2022 година = 5.841.000,00 денари,
- за 2023 година = 1.416.000,00 денари.
2. Се задолжува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
потребните средства за 2022 година и 2023 година да ги прикаже во буџетските
циркулари за истите години, а Министерството за финансии да ги има предвид
при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија.
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Точка 8
Владата го симна од Дневен ред Барањето за разгледување на Заклучок бр.092126/1 од 27.8.2021 година, донесен од Советот на Општина Кочани, во врска со
изградбата на мала хидроцентрала на Мала Река.
Точка 9
Владата по Информацијата во врска со проблемите за сместување на времено и
трајно одземената дрога и психотропни супстанции и прекурзори, оружје,
муниција и експлозивен материјал заклучи:
1. Се задолжува Министерството за правда во соработка со Агенцијата за
управување со одземен имот да направат компаративна анализа во врска со
начинот на постапување со одземениот имот и во рок од 60 дена да достават
Информација за можните решенија за надминување на проблемот.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да изнајде соодветен простор за сместување и чување на времено и
трајно одземената дрога и психотропни супстанции и прекурзори, оружје,
муниција и експлозивен материјал.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за План за забрзан економски раст 20222026, со нов текст на Планот и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати 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
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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 11
Владата ја разгледа Информацијата за aкциски планови по програми за
имплементирање на препораките за надминување ревизорски наоди
констатирани во годишни извештаи за ревизорска активност за 2020 година
издадени од Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна
помош, со акциски планови и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ги усвои aкциските планови по програми за имплементирање на препораките
за надминување ревизорски наоди констатирани во годишни извештаи за
ревизорска активност за 2020 година издадени од Ревизорското тело за ревизија
на инструментот за претпристапна помош за Годишната aкциска програма за
2014 година, Годишната акциска програма за 2017 година и Повеќегодишната
програма за животна средина и климатски акции и транспорт 2014-2020 година
и ИПАРД Програмата 2014-2020.
2. Се задолжуваат Националниот ИПА координатор (НИПАК) и Секретаријатот за
европски прашања во рамки на роковите и активностите утврдени во Акцискиот
план да обезбедат:
- оптимален број на човечки ресурси во ИПА структурата (имајќи предвид нови
вработувања, интерно прераспределување во рамки на институцијата од други
сектори како и преземања од други институции);
- ефикасно функционирање на единицата за внатрешна ревизија со цел
спроведување најмалку една ревизија на ИПА структурата во текот на годината
согласно барањата;
- подготовка на системско решение на политика на мотивација и задржување
на кадарот кој работи на ИПА;
- ревидирање и измена на Прирачникот за процедури за работа;
- подготовка и доставување на извештаите согласно предвидените рокови;
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- навремено архивирање на работните документи и внесување на податоци во
МИС системот и
- навремено доставување податоци до Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој согласно Договорот за соработка при
спроведување на ИПАРД Програмата 2014-2020.
3. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање во
рамки на роковите и активностите утврдени во Акцискиот план да обезбеди:
- ревидирање и измена на Прирачникот за процедури за работа на ИПА
структурата;
- подготовка и навремено доставување на Годишната декларација за
управување;
- оптимален број на човечки ресурси во ИПА структурата, како и Единицата за
имплементација на проекти - ЕИП (имајќи предвид нови вработувања, интерно
прераспределување во рамки на институцијата од други сектори како и
преземања од други институции) и
- измена на Правилникот за систематизација и Правилникот за внатрешна
организација во насока овозможување ефикасно функционирањето на ЕИП и
ефективно спроведување на обврските на ИПА структурата.
4. Се задолжува Министерството за транспорт и врски во рамки на роковите и
активностите утврдени во Акцискиот план да обезбеди:
- надминување на состојбата во ИПА структурата со извршување на задачи со
овластување;
- спроведување најмалку една внатрешна ревизија на ИПА структурата во текот
на годината согласно барањата;
- надминување на слабостите при изготвување полугодишен извештај за
напредокот и годишната декларација за управување преку навремено
спроведување на активностите и
- ревидирање и измена на Прирачникот за процедури за работа на ИПА
структурата.
5. Се задолжува Министерството за внатрешни работи во рамки на роковите и
активностите утврдени во Акцискиот план да обезбеди:
- да изврши ревидирање и измена на Прирачникот за процедури за работа на
ИПА структурата со цел надминување на состојбата на неусогласеност на
пропишаните процедури и форми за известување со барањата за информации од
НИПАК како и неусогласеноста помеѓу наративниот дел и анексите и
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- спроведување најмалку една внатрешна ревизија годишно на ИПА структурата
и /или проектите согласно барањата за ИПА.
6. Се задолжува Министерството за правда во рамки на роковите и активностите
утврдени во Акцискиот план да обезбеди:
- ревидирање и измена на Прирачникот за процедури за работа на ИПА
структурата со цел надминување на состојбата на неусогласеност помеѓу
наративниот дел и анексите;
- спроведување најмалку една внатрешна ревизија годишно на ИПА структурата
и /или проектите согласно барањата за ИПА и
- оптимален број на човечки ресурси во ИПА структурата (имајќи предвид нови
вработувања, интерно прераспределување во рамки на институцијата од други
сектори како и преземања од други институции).
7. Се задолжува ИПА структурата во Министерството за правда, во координација
со Управата за извршување на санкциите, за годишните програми, како и
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за
ИПАРД Програмата да ги преземат сите неопходни активности во насока на
имплементирање на препораките од спроведените ревизии на операции
издадени од страна на Ревизорското тело за ревизија на ИПА во рамки на
зададените рокови содржани во акциските планови.
8. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
во рамки на роковите и активностите утврдени во Акцискиот план да обезбеди:
- оптимален број на човечки ресурси во Телото за управување со ИПАРД
(имајќи во предвид нови вработувања, интерно прераспределување во рамки на
институцијата, како и преземања од други институции) и
- навремено доставување податоци до Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој согласно Договорот за соработка при
спроведување на ИПАРД Програмата 2014-2020.
9. Се задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој во рамки на роковите и активностите утврдени во Акцискиот
план да обезбеди:
- оптимален број на човечки ресурси (имајќи во предвид нови вработувања,
интерно прераспределување во рамки на институцијата, како и преземања од
други институции);
- соодветни технички предуслови на резервната локација за ИТ системите;
- ефикасно функционирање на SAP системот и генерирање соодветни извештаи
од истиот и
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- почитување на одредбите од Договорот за спроведување на ИПАРД
Програмата склучен помеѓу Телото за управување со ИПАРД при Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој.
10. Се задолжуваат Националниот ИПА координатор (НИПАК), Министерството
за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за
транспорт и врски, Министерството за образование и наука, Министерството за
труд и социјална политика, а се укажува на Јавното претпријатие за државни
патишта и Јавното претпријатие Македонски железници – Инфраструктура, кои
се дел од системот за индиректно управување со ИПА, и за кои од страна на
Министерството за финансии се дадени согласности за реализирање на нови
вработувања во ИПА структурите, вработените во ИПА структурата да не се
прераспределуваат на други работни позиции надвор од ИПА структурата.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за Нацрт–извештај за следење на
спроведувањето на Акцискиот план за 2021 година за Програмата за реформа на
управувањето со јавни финансии за периодот јануари – јуни 2021 година и ја
усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија,
Министерството за финансии-Управа за јавни приходи, Министерството за
финансии-Царинска управа, Бирото за јавни набавки и Државниот завод за
статистика, а се препорачува на Државната комисија за жалби по јавни набавки
и Државниот завод за ревизија да ја интензивираат реализацијата на
активностите од Акцискиот план за спроведување на Програмата за реформа на
управувањето со јавни финансии за 2021 година.
2. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија,
Министерството за финансии-Управа за јавни приходи, Министерството за
финансии-Царинска управа и Бирото за јавни набавки, а се препорачува на
Државната комисија за жалби по јавни набавки и Државниот завод за ревизија
да подготват Нацрт-програма за реформа на управувањето со јавни финансии за
периодот 2022 година-2025 година, до крајот на декември 2021 година.
Точки 13 и 14
Владата ги разгледа Информацијата во врска со Барањето на концесионерот
Барт енерџи ДОО Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со
комерцијална работа на МХЕЦ Градиште и Информацијата во врска со барањето
на концесионерот Сателит енерџи ДООЕЛ Куманово за продолжување на рокот
за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Острилска со реф. бр. 253 и го задолжи
Министерството за животна средина и просторно планирање да ги извести сите
концесионери за користење на вода за производство на електрична енергија од
мала хидроелектрична централа, барањата за продолжување на рокот за
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изградба и почеток со комерцијална работа да ги доставуваат три месеци пред
истекот на рокот.
Точка 15
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за спроведување на
Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Црничани“ – Гевгелија со
кое управува концесионерот Друштво за производство и трговија „Баџо-ТП“ ДОО
– Богданци, со нов текст на Предлог - одлука за еднострано раскинување на
договорот и Предлог - одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето,
ја усвои Информацијата и ги донесе:
1. Одлуката за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр.4 „Црничани“ во ловен реон Гевгелија и
2. Одлуката за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.4 „Црничани“ во
ловен реон Гевгелија, во предложените текстови.
Точка 16
Владата го разгледа Извештајот од Дванесеттата седница на Мешовитата
комисија за економска соработка помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Словенија и го усвои Извештајот со следните
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за економија во рок од десет дена по
усвојувањето на Извештајот од Дванаесеттата седница на Мешовитата комисија
за економска соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Словенија да достави писмо на намери до ресорното
министерство во Република Словенија за интересот на размена на искуства за
бањскиот туризам и искористување на геотермална енергија.
2. Се задолжува Министерството за економија во рок од десет дена по
усвојувањето на Извештајот од Дванаесеттата седница на Мешовитата комисија
за економска соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Словенија да покрене иницијатива за билатерална
техничка помош за размена на добри практики во процесот на развој и
понатамошна имплементација на Стратегијата за паметна специјализација и
имплементација на Ревидираната индустриска политика.
3. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање во
рок од десет дена по усвојувањето на Извештајот од Дванаесеттата седница на
Мешовитата комисија за економска соработка помеѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Република Словенија да достави писмо на
намери до ресорното министерство во Република Словенија за интересот на
идентификување на можности за конкретна соработка во заштитата на
природата и управувањето со водите.
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Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и
Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот
„Думановце“, Општина Липково, ја усвои Информацијата и го одобри новиот
текст на Tендерската документација за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина-варовник на локалитетот
„Думановце“, Општина Липково.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и
Тендерската документација за спроведување на постапката за локалитетот
„Вирови“ с.Подлес, Општина Градско, ја усвои Информацијата и го одобри
новиот текст на Тендерската документација за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина-дијабаз на локалитетот
„Вирови“ с.Подлес, Општина Градско.
Точка 19
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со поднесената
иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот
„Говедарник“ с.Крстец, Општина Прилеп, со Предлог – одлука за наредната
седница на Владата поради потребата предлагачот да достави Предлог – одлука
за одбивање на поднесената иницијатива со оглед на фактот дека
Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Прилеп
имаат негативни мислења по истата.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното барање за
категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Вабо
турист, Штип, 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 Вабо турист, Штип, со седиште на бул.
ЈНА бр. 2, Штип за хотел од втора категорија со четири (4) ѕвезди супериор, во
предложениот текст.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за
категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од хотел
Мирор, Скопје (седиште на ул. 11 бр. 32 Петровец, Скопје, за хотел од втора
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категорија со четири (4) ѕвезди супериор), со Предлог-решение, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект, во предложениот текст.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за
категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од хотел Олд
Сити – Скопје, (со седиште на ул. 191 бр. 2А, Скопје, за хотел од трета категорија
со три (3) 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.
Точка 23
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за едностран раскин на Договорот
за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот
„с.Волковија” Општина Брвеница, во предложениот текст.
Точка 24
Владата ја донесе Одлуката за престанок на важење на концесијата за
експлоатација на минерална суровина – шкрилец на локалитетот „Коџа Кран”
с.Оџалија, Општина Карбинци (нов текст), во предложениот текст.
Точка 25
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на максималните
количини на минерални суровини кои се предмет на детални геолошки
истражувања, во предложениот текст.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата за 176-та седница на Одборот на директори
на претпријатието Нафтовод Солун – Скопје – Вардакс АД, закажана за 1.11.2021
година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува претставникот на Република Северна Македонија во Одборот на
директори на Друштвото Вардакс, Бобе Цецев по однос на точката под реден
број 2, да биде ПРОТИВ продолжување за една (1) дополнителна година на
Договорот управување, надзор и одржување на нафтоводот Солун – Скопје и
неговите помошни инсталации.
2. Се задолжуваи претставникот на Република Северна Македонија во Одборот
на директори на Друштвото Вардакс, Бобе Цецев по однос на точката под реден
број 3, да биде ЗА дигиталното трасирање на цевководот.
3. Се задолжува претставникот на Република Северна Македонија во Одборот на
директори на Друштвото Вардакс, Бобе Цецев по однос на точката под реден
број 4, да биде ПРОТИВ Договорот со друштвото ЕЛКО-ИНГ ДООЕЛ за одржување
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на електричната мрежа за снабдување на вентилските станици во Северна
Македонија (СМ).
4. Се задолжува претставникот на Република Северна Македонија во Одборот на
директори на Друштвото Вардакс, Бобе Цецев по однос на точката под реден
број 5, да биде ЗА Одобрување на банкарски трансфер со вкупен износ од 25.000
евра до банкарската сметка на подружницата на Друштвото (Vardax Branch
Office) во Скопје.
Точка 27
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за склучување на Анекс број
1 на Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу
договорните страни во врска со изведба на проектот - Мост Карпош во Град
Скопје, за наредната седница на Владата, со заклучок предлагачот да го
усогласи текстот на предлог-заклучоците со Секретаријатот за законодавство.
Точка 28
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за
активностите за воведување и сертификација со систем за управување со
енергија ISO 50001:2018 во Владата на Република Северна Македонија, откако
претходно истата ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика, поради потребата мислење по материјалот да
достават Министерството за финансии, Генералниот секретаријат на Република
Северна Македонија и Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија.
Истовремено, Генералниот секретаријат на Република Северна Македонија да
достави номинација за лице кое ќе работи на воведување на системот за
управување со енергија во Владата на Република Северна Македонија.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на пресудата на Европскиот
суд за човекови права за предметот Бајиќ против Република Северна
Македонија, А.бр.2833/13, ја усвои Информацијата и донесе Одлука за исплата
на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, што
Министерството за финансии ќе ја подготви и достави до Владата.
Средствата да бидат исплатени најдоцна до 1 декември 2021 година.
Точка 30
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за предвремена примена на
изменувањето на Протоколот 4 на Спогодбата за стабилизација и асоцијација
помеѓу Република Македонија, од една страна и Европските заедници и нивните
земји - членки, од друга страна, за дефинирање на поимот „производи со
потекло“ и начини на административна соработка, изменет со Одлука бр.1/2021
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на Советот за стабилизација и асоцијација на Република Северна Македонија и
Европската Унија, во предложениот текст.
Точка 31
Владата го донесе Решението за назначување претседател, заменик
претседател, членови, заменици членови и секретар на Националната комисија
за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за
водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021 – 2023,
со Акциски план, со заклучок текстот на истото да се усогласи со Секретаријатот
за законодавство.
Точка 32
Владата го разгледа Националниот акциски план за партнерство за отворена
власт 2021-2023 година и притоа ги донесе следниве заклучоци:
1. Го прифати Националниот акциски план за партнерство за отворена власт
2021-2023 година.
2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација
да формира работна група со сите чинители за спроведување на Националниот
акциски план за партнерство за отворена власт и Советот за координација и
следење на партнерство за отворена власт, најдоцна до 1 декември 2021 година.
3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација
за статусот на имплементација на Националниот aкциски план за партнерство за
отворена власт 2021-2023 година да ја известува Владата еднаш годишно преку
Извештај за самооценка за 2021 година и Финален извештај за оценка на
спроведувањето за периодот 2021-2023 година.
Точка 33
Владата го разгледа и го прифати најновиот текст на Акцискиот план за
формализација на неформалната економија 2021-2022.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за изготвениот Акциски план со точно
дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените
препораки од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на тема ,,Ефикасност на мерките и активностите во функција на
реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од
блок дотации“, со нов текст на Акциски план, ја усвои Информацијата и го
задолжи Министерството за труд и социјална политика до Владата да доставува
информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со точно
дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените
препораки од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на тема ,,Ефикасност на мерките и активностите во функција на
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реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од
блок дотации“.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за прифаќање на Љубљанската декларација
за родова еднаквост во областа на истражувањето и иновациите, со текст на
Декларација и ја усвои Информацијата со следниве заклучоци:
1. Го прифати текстот на Љубљанската декларација за родова еднаквост во
областа на истражувањето и иновациите.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука најдоцна до 29 октомври
2021 година до Министерството за образование, наука и спорт на Република
Словенија да достави писмо за прифаќање на Љубљанската декларација за
родова еднаквост во областа на истражувањето и иновациите.
Точка 36
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.4824 за КО Сингелиќ-1, на КП бр.2567,
викано место/улица Спиро Црне и по Понудата ги усвои негативното Мислење
на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката-Скопје и Известувањето на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 37
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.5238 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.5788,
Викано место/улица В.Ѓуровиќ 59 и по Понудата го усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски и негативното мислење на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката - Скопје.
Точка 38
Владата ја разгледа Понудата од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово
за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4215, за КО Берово, на КП
бр.1374, дел 1 викано место/улица Ширината и по Понудата го усвои
Известувањето од Министерството за транспорт и врски, како и негативното
мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 39
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 и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за транспорт
и врски, како и негативното мислење на Акционерското друштво за изградба и
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стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје.
Точка 40
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јанко Милушев од Струмица за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.5744, за КО Струмица, на КП бр.6628, дел
1 викано место/улица Балабаница и не ја прифати Понудата имајќи го предвид
негативното мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 41
По оваа точка немаше предлози.
Точка 42
1. Владата, врз основа на изразениот интерес од Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство за финансирање на климатска
отпорност во земјоделството преку Зелениот климатски фонд со воведување на
систем за земјоделско осигурување, како национално назначен орган, односно
национално назначено лице или focal point кон Зелениот климатски фонд,
заклучи:
- Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација
со економските ресори и инвестиции, како национално назначен орган кон
Зелениот климатски фонд да ја вклучи предлог-идејата за проект во Работната
програма за Зелениот климатски фонд и да го приоретизира проектот за
воведување на систем за земјоделско осигурување преку воспоставување на
Национален фонд за земјоделско осигурување преку Зелениот климатски фонд.
2. Владата по повод барањето на Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија за измена на заклучок од Сто и тринаесеттата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 октомври
2021 година, донесен по точка 12, Информација за донесената Одлука по
Поднесокот бр. 1 и активностите поврзани со новиот Поднесок бр. 2 во рамки на
постапката пред Одборот за разрешување на спорови во врска со Договорот за
градежни работи „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни
води во Град Скопје”, го прифати и заклучи да се измени ставот 2 од првиот
заклучок и истиот да гласи:
„ Согласно ова, се задолжува Министерството за финансии да склучи договор со
избраното адвокатско друштво, а Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија да ги префрли потребните средства за набавка
на адвокатски услуги на Министерството за финансии.
3. Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев ги
информираше членовите на Владата дека се преземаат сите неопходни чекори
за зголемување на производството на електрична енергија во државата кое е
паднато под потребите, преку увоз на мазут и пуштање во употреба на ТЕЦ
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Неготино и увоз на јаглен од соседните земји со цел зголемување на
капацитетите и производството на електрична енергија во РЕК Битола и РЕК
Осломеј, обезбедување на природен гас, како и дека се преземаат сите мерки
за увоз на електрична енергија преку берзански цени.
4. По повод укажувањето на Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи,
а во врска со проблемот и реакциите на локалното население во однос на
изградбата на прифатниот центар за странци во Бардовци, Општина Карпош
Владата ги донесе следните заклучоци:
1) Се запираат сите активности за изградба на прифатниот центар за странци во
Бардовци, Општина Карпош.
2) Се задолжуваат министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски и
министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски до крајот на ноември 2021
година да изнајдат нова локација за изградба на прифатниот центар за странци
во Република Северна Македонија (надвор од населено место) и потоа до
Владата да достават соодветен предлог.
5. Владата го разгледа и прифати Известувањето на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, под архивски
број 08-5725/1 од 7.10.2021 година и ги донесе следните заклучоци:
1) Да престане да важи заклучокот број 25, по точка 35 од Сто и дванаесеттата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25.12.2018
година, донесен по Инфомацијата во врска со простории каде ќе бидат сместени
вработените при Комитетот за водење на истрага за случени сериозни несреќи,
несреќи и инциденти на железничкиот систем.
2) Да престане да важи заклучокот по точка 96 од Четириесет и првата седница
на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5.12.2017 година,
донесен по Информацијата во врска со можноста за обезбедување на простор за
Економски институт при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.
3) Да престане да важи заклучокот број 20, по точка 4 од Триесеттата седница
на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3.10.2017 година,
донесен по Информацијата во врска со обезбедени простории за сместување на
вработените од Комитетот за водење на истрага за случени сериозни несреќи,
несреќи и инциденти на железничкиот систем.
4) Да престане да важи заклучокот број 1, по точка 69 од Осумдесет и шесттата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4.9.2018
година, донесен по Информацијата за можноста за обезбедување на 300м2
административен простор за Бирото за регионален развој.
5) Да престане да важи заклучокот број 1, по точка 5 од Шеесет и петтата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24.4.2018
година, донесен по Информацијата за можноста зградата на поранешна
„Македонија табак 2000“ која во моментов е целосно неискористена да се
искористи за сместување на институциите (од заклучокот).
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6) Да престане да важи заклучокот по точка 33 од Четириесет и првата седница
на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14.4.2020 година,
донесен по Информацијата, со акциски план со точно дефинирани активности,
рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот
извештај на Овластениот државен ревизор од извршената ревизија на следење
на препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај за извршената
ревизија на успешност на тема „Ефикасност на извршените услуги на Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија преку
искористување на возниот парк“.
7) Да престане да важи заклучокот број 3, по точка 60 од Деведесет и осмата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30.10.2018
година, донесен по Предлог-решението за формирање на Комисија за
разгледување на сите аспекти на новонастанатата фактичка состојба и за
анализа на сите законски решенија за начинот и постапката за продолжување на
стопанисувањето и управувањето со комплексот Македонско село.
6. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Чешиново – Облешево
за престанување на важење на заклучок, под архивски број 03-1385/2 од
18.8.2021 година и заклучи да престане да важи заклучокот по точка 76 од
Единаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана
на 1.3.2016 година, донесена по Информацијата со Aкциски план за текот и
прогресот на активностите во врска со проектот „Изработка на урбанистички
планови за сите населени места во општина Чешиново - Облешево“,со
образложение дека, изработени се урбанистички планови за населените места
Облешево, Чешиново и Чифлик, а за населено место Спанчево, од страна на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
поради неажурност на економскиот оператор кој даде најповолна понуда на
јавната набавка ДПУПИ „Урбан“ ДОО Штип, по повеќе барања за одлагање на
извршување на работите, не е ни отпочнато со реализација на проектот. За
останатите населени места Општината Чешиново-Облешево нема доволно
финансиски средства за реализација – изработка на урбанистичките планови.
7. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Сопиште за
престанување на важење на заклучок, под архивски број 08-2501/1 од 1.10.2021
година и заклучи да престане да важи заклучокот по точка 76 од Единаесеттата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1.3.2016
година, донесен по Информацијата за текот и прогресот на активностите во
врска со проектот - Заштита и реставрирање на црквата ,,Св. Спас“ во с. Добри
Дол, со акциски план.
8. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Прилеп и за
престанување на важење на заклучоци, под архивски број 03-2304/1 од
22.9.2021 година и ги донесе следните заклучоци:
1) Да престане да важи заклучокот по точка 76 од Единаесеттата седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1.3.2016 година,
донесена по Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот: Изградба на трим-патеки, со Акциски план.
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2) Да престане да важи заклучокот по точка 52 од Триесет и третата седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14.6.2016 година,
донесен по Информацијата во врска со реализација на проектот „Модернизација
на четири фудбалски стадиони“.
9. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Ново Село за
престанување на важење на заклучоци, под архивски број 03-1808/1 од
16.8.2021 година и ги донесе следните заклучоци:
1) Да престане да важи заклучокот број 1, по точка 76 од Единаесеттата седница
на Владата на Република Северна Македонија одржана на 1.3.2016 година,
донесен по Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот: Изградба на трим-патеки, со Акциски план.
2) Да престане да важи заклучокот број 2, по точка 76 од Единаесеттата седница
на Владата на Република Северна Македонија одржана на 1.3.2016 година,
донесен по Информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со
проектот „Реконструкција на водоводната мрежа во с.Борисово“, со Акциски
план.
10. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Кратово за
престанување на важење на заклучок, под архивски број 08-1035/1 од 24.8.2021
година и заклучи да престане да важи заклучокот по точка 76 од Единаесеттата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1.3.2016
година, донесен по Информацијата за текот и прогресот на активностите во
врска со проектот „Изградба на колекторски систем на речно корито на
Кратовска Река“, со Акциски план.
11. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Карпош, за
престанување на важење на заклучок, под архивски број 5734/1 од 9.8.2021
година и заклучи да престане да важи заклучокот по точка 115 од Деведесет и
четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на
15.2.2017 година, донесен по Информацијата за текот и прогресот на
активноститево врска со проектот ,,Изградба на детска градинка во населено
место Бардовци“.
12. Владата го разгледа и го прифати Барањето од Општина Карбинци за
престанување на важење на заклучок, под архивски број 09-1140/1 од 16.8.2021
година и заклучи да престане да важи заклучокот број 10, по точка 110 од
Триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на
1.6.2016 година, донесен по Информацијата за текот на активностите за
реализација на проектот „Донесување на Програма за локален рурален развој“.
13. Владата ја разгледа Информацијата за номинирање учесник на
Министерската конференција во рамки на Европскиот форум за намалување на
ризици од катастрофи 2021 година и ја усвои со следните заклучоци:
1) Да се номинира висок владин претставник (министер, заменик министер или
државен секретар) од ресорите здравство или животна средина за учество на
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министерската конференција во рамки на Европскиот форум за намалување на
ризици од катастрофи кој ќе се одржи од 24-26.11.2021 година, а истиот ќе има
обврска да се регистрира со пополнување на соодветните формулари најдоцна
до 29.10.2021 година.
2) Се задолжува Националниот координатор за намалување на ризици од
катастрофи на Република Северна Македонија како фокусна точка и контакт
лице со Обединетите нации за намалување на ризици од катастрофи да ги
обезбеди сите потребни технички и логистички предуслови со номинираниот
висок владин претставник кои се однесуваат на Европскиот форум за
намалување на ризици од катастрофи 2021 година.
14. 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 периодот од 14 октомври
2021 година до 20 октомври 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.
15. 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 COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2
и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува
безбедноста на здравјето на населението, за период од 16 октомври 2021 година
до 22 октомври 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.
Точка 43
Владата ја разгледа Информацијата за квалитет на воздухот во Република
Северна Македонија за август 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 44
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД за
поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост Скопје за периодот јануари – март 2021 година, како материјал за информирање.
Истовремено, да се има предвид дека рокот за доставување на Извештајот,
согласно Законот за јавните претпријатија, е изминат, како и потребата
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надлежните органи на Друштвото да преземат мерки за наплата на
побарувањата.
Точка 45
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД за
поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост –
Скопје, за периодот април-јуни 2021 година, како материјал за информирање.
Истовремено, предлагачот да има предвид дека рокот за доставување на
Извештајот, согласно Законот за јавните претпријатија, е изминат.
Точка 46
Владата го разгледа Известувањето за извршена проверка на преземените мерки
од страна на субјектот предмет на ревизија, во врска со утврдените состојби и
дадените препораки содржани во Конечниот извештај на овластениот државен
ревизор број 09-67/8 од 7.11.2021 година за Државен архив на Република
Македонија, како материјал за информирање.
Точка 47
Владата ја разгледа Информацијата во врска со уривање на бесправно изграден
објект (деловен објект) кој се наоѓа во ТЦ Мавровка на КП бр.8891/3 според ИЛ
110092, како материјал за информирање.
Точка 48
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за измена на условите во
Договорот за секторски реформи „ЕУ за млади“ (секторска буџетска поддршка),
Акциската програма 2019 програмска година - ИПА II (2014-2021) IPA 2019/041263/07.03/MK/Youth, ја усвои Информацијата и го задолжи заменикот на
претседателот на Владата задолжен за европски прашања и национален ИПА
координатор да подготви писмо/иницијатива за измена на условите во
Договорот за секторски реформи „ЕУ за млади“ (секторска буџетска поддршка)
и истото да го достави до службите на Европската комисија до 28 октомври 2021
година, преку Делегацијата на Европска Унија.
Точка 49
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за измена на
распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република
Северна Македонија за 2021 година, за првата седница на Владата по
завршување на изборниот период, имајќи го предвид Решението за
распишување избори за членови на советите на општините и Советот на Градот
Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.185/21).
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Точка 50
Владата заклучи Барањето за добивање на согласност за најниска висина на
еднократен надоместок (5G), со Предлог - одлука, да се разгледа на седницата
на Владата што ќе се одржи на 30.10.2021 година (сабота).
Точка 51
Владата ја разгледа Информацијата за Платформата за работа на Делегацијата
на Република Северна Македонија на 41. сесија на Генералната конференција
на УНЕСКО во Париз, Франција, со текст на Платформа и притоа ги донесе
следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за Платформата за работа на Делегацијата на
Република Северна Македонија на 41. сесија на Генералната конференција на
УНЕСКО во Париз, Франција.
2. Ја усвои Платформата за работа на Делегацијата на Република Северна
Македонија на 41. сесија на Генералната конференција на УНЕСКО во Париз,
Франција.
3. Се задолжува Министерството за надворешни работи во име на Владата на
Република Северна Македонија согласно процедурите на Организацијата
(најдоцна до 1 ноември 2021 година) да изработи и издаде официјално
полномошно (FULL POWERS) за Делегацијата и да го достави до Националната
комисија за УНЕСКО и Постојаната делегација на Република Северна Македонија
при УНЕСКО во Париз, Франција.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за потребата за пренесување на
надлежностите за имплементирање на проектот за итно справување со ковид-19
од проектната единица на Министерство за труд и социјална политика на
Министерството за здравство и ја усвои со следните заклучоци:
1. Текстот на Информацијата да се дополно согласно укажувањата на
Секретаријатот за законодавство.
2. Се задолжува Министерството за финансии, во рок од десет дена, да започне
активности пред Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка за
пренесување на надлежностите за имплементирање на проектот за итно
справување со ковид-19 од проектната единица на Министерство за труд и
социјална политика на Министерството за здравство од 1 јануари 2022 година.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за набавката на сервери и друга ИКТ опрема
за непречено функционирање на АКМИС системот со сите надградби и притоа
заклучи:
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1. Јa усвои Информацијата за потребата од обезбедување средства за набавка
на сервери за единките корисници на судската власт за 2022 година заради
давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно
користење на буџетски средства во наредната фискална година.
2. Владата врз основа на претходно позитивно издадено мислење од
Министерството за финансии дава согласност за преземање на обврски за чие
плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2022 година во раздел
29010-Судска власт за набавка на сервери за единките корисници на судската
власт и тоа:
- 90.000.000,00 денари од сметка 637-Расходи на основен буџет.
3. Се задолжува Министерството за финансии средствата во износ од
90.000.000,00 денари да ги предвиди во Буџетот на Република Северна
Македонија за 2022 година за раздел 29010-Судска власт за Потпрограма 20Судска администрација.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата за составот на Делегацијата што ќе
учествува на Деветтата конференција на земјите-договорни страни на
Рамковната конвенција за контрола на тутун (РККТ) на Светската здравствена
организација (COP 9) (8 - 13 ноември 2021 година) и на Вториот состанок на
страните (MOP2) на Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со
тутунски производи (15 - 18 ноември 2021 година) и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Се назначува Делегацијата која ќе учествува на Деветтата конференција на
земјите потписнички на Рамковната конвенција за контрола на тутунот на
Светската здравствена организација (РККТ), која ќе се одржи виртуелно (on-line)
од 8 – 13 ноември 2021 година, во следниот состав:
- Татјана Васиќ Бозаџиева, посебен советник во Кабинетот на министерот за
здравство на Република Северна Македонија, шеф на Делегација,
- д-р Теута Агаи-Демјаха, амбасадор и постојан претставник во Мисијата на
Република Северна Македонија при ООН и други меѓународни организации во
Женева, заменик шеф на Делегација;
- Александар Мусалевски, раководител на Сектор за координација и техничка
помош на Кабинетот на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Северна Македонија, член;
- Бурим Билали, прв секретар во Директоратот за мултилатерални односи и
безбедносна соработка, Министерството за надворешни работи, член, и
- Сејхан Зејнел, трет секретар во Мисијата на Република Северна Македонија
при ООН и други меѓународни организации во Женева, член.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да издаде акредитивно
писмо (Full Powers) за Делегацијата која ќе учествува на Деветтата
конференција на земјите потписнички на Рамковната конвенција за контрола на
тутунот на Светската здравствена организација (РККТ), која ќе се одржи
виртуелно (on-line) од 8 – 13 ноември 2021 година, во состав назначен од страна
на Владата на Република Северна Македонија на нејзината седница одржана на
26 октомври 2021 година.
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3. Се назначуваат Анастас Маженковски, помошник директор на Сектор за акцизи
и Мелиха Панева, началник на Одделение за контрола на трговски друштва,
двајцата од Царинска управа, за членови на Делегацијата која ќе учествува на
Вториот состанок на страните (MOP2) на Протоколот за елиминирање на
недозволената трговија со тутунски производи, кој ќе се одржи витуелно од 15
- 18 ноември 2021 година.
4. Се задолжува Министерството за надворешни работи да издаде акредитивно
писмо (Full Powers) за Делегацијата која ќе учествува на Вториот состанок на
страните (MOP2) на Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со
тутунски производи, кој ќе се одржи витуелно од 15 - 18 ноември 2021 година,
во состав назначен од страна на Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 26 октомври 2021 година.
Точка 55
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за oфицијална посета на
Претседателот на Европскиот суд за човекови права г-н Роберт Спано, на
Република Северна Македонија, во периодот од 4 до 7 ноември 2021 година.
Точка 56
Владата ја разгледа Информацијата за организација и реализација на состанок
на министрите за одбрана на земјите членки на СЕДМ иницијативата од 3-5
ноември 2021 година во Скопје, Република Северна Македонија, како материјал
за информирање.
Точка 57
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата од уништување на
муниција и минско-експлозивни средства кои се наоѓаат во магацинскиот
комплекс „Орман“ и ја усвои со следниот заклучок:
- Се задолжува Министерството за внатрешни работи, во координација и со
поддршка од Армијата на Република Северна Македонија и Дирекцијата за
заштита и спасување, да изврши безбедно уништување на муницијата и минскоексплозивните средства кои се наоѓаат во магацинскиот комплекс „Орман“, на
Армискиот полигон „Криволак“.
*
*

*
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На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:10 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

Зоран Заев
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