ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 ноември 2021 година

Скопје, ноември 2021 година

ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 ноември 2021 година
Седницата започна во 13:35 часот.
На седницата претседаваше 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 Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Фатмир Битиќи, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања, координација со економските ресори и инвестиции и м-р Никола Димитров,
заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за
европски прашања, членовите на Владата м-р Радмила Шекеринска-Јанковска,
министер за одбрана, м-р Бојан Маричиќ, министер за правда, д-р Фатмир Бесими,
министер за финансии, доц. д-р Венко Филипче, министер за здравство, Мила
Царовска, министер за образование и наука, 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 м-р Фатмире Исаки, заменик
на министерот за надворешни работи, Зоран Маневски, заменик на министерот за
економија, Трајан Димковски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, м-р Енвер Хусејин, заменик на министерот за труд и социјална
политика, м-р Зоран Димитровски, заменик на министерот за локална самоуправа, како
и м-р Магдалена Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни
работи и д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии.
На седницата присуствуваа и Новица Зечевиќ, директор на ЈП за управување и заштита
на повеќенаменското подрачје „Јасен“-Скопје, 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 Нола
Исмаилоска-Старова од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и Снежана Сарџовска, нотар.
Од седницата отсуствуваа д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, Оливер
Спасовски, министер за внатрешни работи, м-р Крешник Бектеши, министер за
економија и Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.
*
*
*
Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
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ДНЕВЕН РЕД




Усвојување на Записникот од 119-та седница
на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 16 ноември 2021 година
Усвојување на Записникот од 121-та седница
на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 25 ноември 2021 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД


Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот
1 јули 2021 година-31 декември 2021 година



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



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

1. Записник од Седумнаесеттата седница на Управувачкиот комитет за координација и
управување во системот за управување со кризи, одржана на 22 ноември 2021 година и
Записникот од Осмата седница на Групата за процена, одржана на 10.11.2021 година
2. Информација за Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки
развој за 2020 година, со Годишен извештај, Предлог-одлука за давање согласност на
Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2020
година и Дополнување кон Информацијата
3. Информација за Завршен извештај за Среднорочна програма за работа на Фондот за
иновации и технолошки развој за 2018-2020 година, со Завршен извештај и Дополнување
кон Информацијата
4. Информација за поставување/изградба на 15 фитнес зони на територијата на
Република Северна Македонија
5. Информација за проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на
територијата на Република Северна Македонија
6. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Доброволно противпожарно друштво-Свети Николе (моторно возило)
7. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Сојуз на извидници на Македонија-Чаир (разна опрема)
8. Предлог-одлуки за продажба на движни ствари (автомобили, мебел и останата
опрема)
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9. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари без
надоместок на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (разна стока)
10. Информација за давање согласност за продажба на акциите на АД Славија во
сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот, со Предлог-одлука
11. Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на
железничката инфраструктура за 2021 година
12. Информација за давање на трајно користење на опрема и материјали без надомест
за потребите на АД ТЕЦ Неготино, со Предлог-одлука
13. Информација за побарувања спрема Македонски железници Транспорт АД Скопје
14. Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје за склучување на
Анекс 4 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, за
продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу Железници на Република
Северна Македонија Транспорт АД-Скопје и АД МЕПСО-Скопје, со предлог-одлуки
15. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоци за
спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на
животните
16. Барање за доделување на објект во трајна сопственост, со Предлог-одлука
17. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Дојран (Имотен лист бр.1896, КО Сретеново, КП бр. 1091)
18. Информација за потреба од итна еднократна финансиска помош за Железници на
Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје
19. Предлог на закон за финансиска поддршка за намалување на последиците
предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз производството и откуп на земјоделски
производи, по скратена постапка
20. Информација за плаќање на обврските од членството на Република Северна
Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за
даночни цели при ОЕЦД
21. Информација за предлог промена во режимот на транзитирање низ резерватот Јасен
22. 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 и можни решенија за спроведување на брзи постапки за јавни набавки во време
на енергетска криза
23. Информација за завршени преговори за Одлуката за олеснување на електронската
трговија во рамките на Централно европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА
2006)
24. 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 „Краста“ с.Бешиште, Општина Прилеп
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25. Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување
на концесија за експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот
„с.Вепрчани“, Општина Прилеп 9/2021 („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.216/21), со Предлог-одлукa
26. Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за
производство на електрична енергија од повластени производители кои користат
премија за 2021 година
27. Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори
на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2021 година
28. Предлог-oдлука за намалување на увозните давачки-царинските стапки на одделни
производи (компоненти) потребни за производство на технолошко напредни производи
29. Предлог-одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато
свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или
пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или
чадени
30. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на
минерална суровина-гранит на локалитетот „Билбил Камен“, Општина Битола
31. Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права за
предметите Милчин против Северна Македонија А.бр.17607/15 и Псалтиров против
Северна Македонија, А.бр. 32576/15
32. Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во
случајот Техно-Интерекспорт Душко ДООЕЛ против Република Северна Македонија,
А.бр. 22078/17 и 22530/17, со Предлог-одлука
33. Информација за зголемување на придонесот на Република Северна Македонија во
ЕУ операцијата „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина во 2022 година, со Предлог-одлука
34. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2021/613 на Советот од 15 април 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)
2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Даеш) и Ал-Каеда и лица, групи,
претпријатија и субјекти што се поврзани со нив
35. Информација за потребата од утврдување на платата на директорите на центрите за
развој на планските региони, со Предлог-одлука за утврдување на плата и вредност на
коефициент за плата за директорите на центрите за развој на планските региони
36. Информација за регистрација на национална шема за електронска идентификација
во Регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска
идентификација.
37. Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на
студиските програми од трет циклус на студии по „Економија“ на Факултет за
економски и администартивни науки, при Меѓународен балкански универзитет-Скопје,
со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на
студии по „Економија“ на Факултет за економски и административни науки, при
Меѓународен балкански универзитет-Скопје
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38. Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на
студиските програми од трет циклус на студии по „Компјутерско инженерство“ на
Факултетот за инженерство, при Меѓународен балкански универзитет-Скопје, со
Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии
по „Компјутерско инженерство“ на Факултетот за инженерство, при Меѓународен
балкански универзитет-Скопје
39. Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Јавните здравствени установи: Општа болница Кичево, Здравствен дом ,,д-р Панче
Караѓозов“- Штип, Општа болница Куманово, Општа болница „д-р Ферид Мурад“Гостивар, Општа болница со проширена дејност-Дебар, Клиничка болница Тетово,
Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“- Битола, Здравствен дом Тетово, Општа болница
Велес и Општа болница Струга
40. Информација во врска со реализација на Договорот бр.52-9179/1 од 5.10.2018
година склучен врз основа на Одлука на Влада бр.44-7631/1 од 4.9.2018 година, со
Предлог одлука
41. Годишен извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип за 2020/21
година
42. Иницијатива поднесена од Државната комисија за спречување на корупцијата од
Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.113/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на
Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно
програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.198/2014 и 219/2015)
43. Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.4426, за КО Бутел, на КП бр. 1726, Викано место/улица Шуто Оризари
44. Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.115305 и Имотен лист бр. 627 за КО Центар 1 на КП бр.6571
45. Понуда за нотар Маја Колева од Кратово за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.4667, за КО Кратово, на КП бр.1073, Викано место/улица Јосиф Даскалов
бр.23/1
46. Понуда од нотар Магдалена Ордева од Велес за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.23422 за КО Велес, на КП бр.16957, Викано место/улица Раштански пат
47. Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранител во врска
со претставки за добивање на платежни картички, ваучер за туризам или финансиска
поддршка на физички и правни лица
48. Кадровски прашања
49. Прашања и предлози
50. Информација за подготвен Акциски план со точно дефинирани активности, рокови
и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за
извршена ревизија на следење на препораките содржани во Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор бр.22-2454/3 од 14.6.2021 година за извршена ревизија
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на успешност на тема „Ефективност на мерките и активностите за издавање на Бинтегрираните еколошки дозволи“
51. Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево”- Битола за III-то тромесечие
за 2021 година од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
52. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на
Република Северна Македонија за период јули-септември 2021 година
53. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената
заштита, по скратена постапка
54. Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за видот и висината на надоместоците
за трошоците во постапката на евалуација врз основа на реално направени трошоци,
како и надоместоците на членовите на Одборот за евалуација на високото образование
врз основа на присуство на седница и обем на извршена работа
55. Информација за задачи кои произлегуваат од работниот состанок на ниво на
експертски групи во Ниш, 12.11.2021-14.11.2021, како дел од иницијативата Отворен
Балкан
56. Барање на Мислење за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот на
Југоисточна Европа
57. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и греење на
ООУ Абдил Фрашери, село Раковец, Општина Боговиње како и Услуги за вршење на
стручно-технички надзор над реконструкција на фасада и греење на ООУ Абдил
Фрашери, село Раковец, Општина Боговиње
58. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“, с. Баница,
Општина Струмица
59. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за реконструкција за изведба на водоводна и канализациона
инсталација во ООУ „Блаже Конески“ Општина Аеродром
60. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на подови и фасада во
ООУ „Блаже Конески“ Општина Прилеп
61. Информација за промена на Информацијата за спроведување на повеќегодишна
јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на фасада и подови
во СОУ Ѓорче Петров, Општина Прилеп, како и услуги за вршење на стручно технички
надзор врз Реконструкција на фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров, Општина Прилеп
62. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарии, подови и
електрика во ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ с. Сопот, Општина Кавадарци како и
услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на санитарии, подови
и електрика во ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ с. Сопот, Општина Кавадарци
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63. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“ населба Хром,
Општина Ѓорче Петров
64. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“, с. Добрејци,
Општина Струмица
65. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во
ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода, како и услуги за вршење на
стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Кузман
Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода
66. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на фасада во ООУ „Коле
Канински“ Општина Битола.
67. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за реконструкција на санитарни јазли и пристапни патеки околу
училиште во ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Општина Радовиш
68. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во
ООУ „Славко Лумбарковски“ с.Добромири, Општина Новаци како и услуги за вршење
на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Славко
Лумбарковски“ с.Добромири, Општина Новаци
69. Информација за промена на Информацијата за спроведување на повеќегодишна
јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект
во ООУ „Страшо Пинџур“ Општина Кавадарци, како и услуги за вршење на стручно
технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“
Општина Кавадарци
70. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на училишен објект во
ООУ „Страшо Пинџур“ с.Возарци, Општина Кавадарци како и услуги за вршење на
стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо
Пинџур“ с.Возарци, Општина Кавадарци
71. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с. Волково
(Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров
72. Информација за промена на Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна
набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли и
ѕидови на ООУ Фаик Коница , село Дебреше Општина Гостивар
73. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден
со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
74. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за вршење на стручно
технички надзор врз реконструкција во шест училишта во Република Северна
Македонија
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75. Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изработка на
урбанистички проект за инфраструктурен приклучок (водовод и канализација) за
потребите на студентиски дом во комплекс на државниот универзитет во Тетово,
Oпштина Тетово
76. Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2021 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и
Стратегијата за Ромите
77. Информација од претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни
постапки произлезени од меѓународни договори во врска со техничко вештачење во
арбитражниот предмет кој се води пред Меѓународниот арбитражен суд при
Меѓународната трговска комора (ICC) во Париз, заведен под број 24112/ГР на ЕЛ.ПЕТ.
БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против Република Северна
Македонија како тужена страна
78. Информација за постоење на законско решение да се овозможи добивање на два
слободни денови за вработените (во државна администрација и приватен сектор) кои
ќе се вакцинираат против КОВИД-19
79. Информација за потребата од донесување на измена на Годишниот план на Владата
на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки,
услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за
2021 година со Предлог-измена на Годишен план
80. Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични
централи, МХЕЦ Дворце на концесионерот Барт енерџи ДОО Скопје
81. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка
за намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз
производството, откупот на грозје и винската индустрија, по скратена постапка
82. Информација во врска со хидросистемот “Дојранско Езеро“ и реализацијата на
Договорот за јавно приватно партнерство за МХЕЦ Топлец, со предлог за раскинување
83. Информација во врска со барањето на концесионерот Гравис хидро ДОО Гостивар
за склучување на Анекс кон Договорот за концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена
со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со
реф.бр. 91
84. Информација во врска со активностите за доделување на договор за воспоставување
на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република
Северна Македонија со Предлог-одлука и Предлог-решение
85. Информација во врска со реализација на малите хидроелектрични централи
лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на Националниот парк
Шар Планина
86. Информација за внатрешно распоредување и за давање на времено користење на
движна ствар на Државниот инспекторат за локална самоуправа, со Предлог-одлука
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*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од 119-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 16 ноември 2021 година и Записникот
од 121-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25
ноември 2021 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД


Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
периодот 1 јули 2021 година-31 декември 2021 година

Владата заклучи:
1. Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период
1.7.2021-31.12.2021 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на
Република Северна Македонија за 2021 година, врз основа на Барањето на
Министерството за животна средина и просторно планирање да се измени и тоа:
- Законот за индустриски емисии, кој е предвиден за поднесување до Владата на
Република Северна Македонија во декември 2021 да се одложи за 31 јануари 2022
година, бидејќи се доцни со неговото подготвување;
- Законот за климатска акција, кој е предвиден за поднесување до Владата на Република
Северна Македонија во декември 2021 да се одложи за 31 јануари 2022 година, бидејќи
се доцни со неговото подготвување;
- Законот за изменување и дополнување на Законот за водите, кој е предвиден за
поднесување до Владата на Република Северна Македонија во септември 2021 да се
одложи за декември 2021 година, бидејќи истиот е во подготовка;
- Законот за природата, кој е предвиден за поднесување до Владата на Република
Северна Македонија во ноември 2021 да се одложи за декември 2021 година, бидејќи
истиот е во подготовка;
- Законот за прогласување на Матка за заштитено подрачје, кој е предвиден за
поднесување до Владата на Република Северна Македонија во септември 2021 да се
одложи за 31 јануари 2022 година, бидејќи истиот е во подготовка.
Согласно овој заклучок, соодветно да се измени Програмата за работа на Владата на
Република Северна Македонија за 2021 година.
2. Изменетата Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
период 1.7.2021-31.12.2021 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата
на Република Северна Македонија за 2021 година, да се достави до Собранието на
Република Северна Македонија.
3. Се задолжуваат сите министри да го следат реализирањето на Законодавната агенда
на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.7.2021-31.12.2021 година и
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навремено да ги планираат активностите во институциите, со цел доследно
исполнување на обврските и роковите кои произлегуваат од истата.


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

По повод укажувањето на Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно
планирање, а во врска со потребата од изменување (технички корекции) на Решението
за формирање на Работна група за изработка на Стратегиски план за рехабилитација на
природното и културното наследство на Охридскиот Регион, Владата заклучи истото да
се измени со тоа што точката 5 на членот 2 да се измени и гласи:
„5. Фросина Антоновска, раководител на одделение за усогласување на правото и
преговори, Министерство за животна средина и просторно планирање,“,
а во точката 7 од истиот член зборовите „Љупка Диноска Зајков“, да се заменат со
зборовите „Љупка Димовска Зајков“.
Решението да се смета за донесено на оваа седница на Владата.


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

Владата го разгледа Прегледот на статус на изготвени нацрт-текстови на закони за
измена и дополнување на закони заради дигитализација на процесите, како материјал
за информирање.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ги разгледа Записникот од Седумнаесеттата седница на Управувачкиот комитет
за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 22
ноември 2021 година, со Записник од Осмата седница на Групата за процена, одржана
на 10.11.2021 година, Предлогот на одлука за изменување на Одлуката за одобрување
на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата 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 и
Предлогот на одлука за изменување на Одлуката за одобрување на 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 и заклучи:
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1. Го усвои Записникот од Седумнаесеттата седница на Управувачкиот комитет за
координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 22 ноември
2021 година.
2. Го утврди Предлогот на одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата 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 (со која
се предлага на Собранието на Република Северна Македонија да одобри продолжување
на рокот за постоење на кризната состојба до 30 јуни 2022 година) и да ја достави до
Собранието на Република Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, м-р Радмила
Шекеринска Јанковска, министер за одбрана, доц. д-р Венко Филипче, министер за
здравство, д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи и Благој Бочварски,
министер за транспорт и врски, а за повереник Стојанче Ангелов, директор на Центарот
за управување со кризи.
3. Го утврди Предлогот на одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на
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
(со која се предлага на Собранието на Република Северна Македонија да одобри
продолжување на рокот за постоење на кризната состојба до 30 јуни 2022 година) и да
ја достави до Собранието на Република Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, м-р Радмила
Шекеринска Јанковска, министер за одбрана, доц. д-р Венко Филипче, министер за
здравство, д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи и Благој Бочварски,
министер за транспорт и врски, а за повереник Стојанче Ангелов, директор на Центарот
за управување со кризи.
4. Се задолжува Армијата на Република Северна Македонија да продолжи со
ангажирање на сили и средства во поддршка на Министерството за внатрешни работи
при справувањето со кризната состојба, согласно потребите и развојот на ситуацијата.
5. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана,
Армијата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство, Центарот за
управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, со сите останати засегнати
државни институции кои се дел од системот за управување со кризи да ги стават на
располагање сите расположливи капацитети и ресурси кои може да се стават во
функција на справување со кризната состојба и да продолжат со континуирано
извршување на активностите.

12

Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата за Годишен извештај за работата на Фондот за
иновации и технолошки развој за 2020 година, со дополнување и нов текст на Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на
Годишниот извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2020
година, во предложениот текст.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за Предлог-завршен извештај за Среднорочна
програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018-2020 година, со
Завршен извештај и дополнување кон Информацијата и притоа заклучи:
1. Ја усвои Информацијата за Предлог-завршен извештај за среднорочна програма за
работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018-2020 година.
2. Го усвои Завршниот извештај за Среднорочна програма за работа на Фондот за
иновации и технолошки развој за 2018-2020 година.
Точка 4
Владата на барање на предлагачот ja одложи од разгледување Информацијата за
поставување/изградба на петнаесет фитнес зони на територија на Република Северна
Македонија за нареднaта седница на Владата.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој.
Точка 5
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за
проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на територијата на Република
Северна Македонија, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој.
Точка 6
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Здружение Доброволно противпожарно друштво-Свети
Николе, во предложениот текст.
Точка 7
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Сојуз на извидници на Македонија-Скопје (разна
опрема), во предложениот текст.
Точка 8
Владата ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за продажба на движни ствари (патнички моторни возила), во
предложениот текст и
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2. Одлуката за продажба на движни ствари (мебел и останата опрема), во
предложениот текст.
Точка 9
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација, (разна стока) во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за давање согласност за продажба на акциите на
АД Славија во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање
согласност на Одлуката за продажба на акциите на Славија АД Скопје во сопственост на
Агенцијата за управување со одземен имот, во предложениот текст.
Истовремено, се укажува на Јавното радиодифузно претпријатие Национална
радиотелевизија-Скопје во рок од 15 дена да обезбеди простор и емитува телевизиски
спот без надомест, за време на траењето на објавата за продажба на акциите во
најмалку два дневни весници.
Точка 11
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Годишната програма
за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година, во предложениот
текст.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за давање на трајно користење на опрема и
материјали без надомест за потребите на АД ТЕЦ Неготино, со Предлог-одлука и
дополнување, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна
сопственост, Неготино, во предложениот текст.
Точка 13
Владата по Информацијата за побарувања на АД за производство на електрична
енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје спрема
Македонски железници Транспорт АД Скопје заклучи да го информира АД за
производство на електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна
сопственост, Скопје дека побарувањата ќе бидат подмирени на почетокот на 2022
година со финансиски средства од пакетот предвиден во Буџетот на Република Северна
Македонија наменет за финансиска поддршка на АД за производство на електрична
енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје.
Точка 14
Владата го разгледа Барањето за одобрување на работењето на Надзорниот и на
Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје
за склучување на Анекс 4 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017
година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу Железници на
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Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје и АД МЕПСО-Скопје, со предлогодлуки и го усвои Барањето со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на Управниот одбор на Железници
на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, во предложениот текст.
2. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, во предложениот
текст.
Точка 15
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за висината на
надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на
здравствена заштита на животните, во предложениот текст.
Точка 16
Владата го разгледа Барањето за доделување на објект во трајна сопственост на
Општина Ранковце, со Предлог-одлука и по истото го донесе новиот текст на Одлуката
за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Ранковце, во
предложениот текст.
Точка 17
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за давање на трајно користење на недвижни
ствари на Општина Дојран и ја донесе Одлуката, со заклучок текстот на истата да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 18
Владата по Информацијата за потреба од итна еднократна финансиска помош за
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје (нов текст), го
задолжи Министерството за финансии, со цел надминување на настанатата состојба
истото да го има предвид при подготвувањето на предлогот на одлука за
прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и
помеѓу фондовите за 2021 година.
Точка 19
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за финансиска поддршка за
намалување на последиците предизвикани од корона вирусот COVID-19 врз
производството и откупот на земјоделски производи, 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 Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Трајан Димковски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, а за повереници Драганчо Стојчев, државен советник во Министерство
за земјоделство, шумарство и водостопанство и Борче Јоновски, раководител на сектор
во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за плаќање на обврските од членството на
Република Северна Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на
информации за даночни цели при ОЕЦД, ја усвои Информацијата и го задолжи
Министерството за финансии да ги подмири обврските кои произлегуваат од членството
на Република Северна Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена
на информации за даночни цели при ОЕЦД за 2020 година, во рок од 30 дена.
Точка 21
Владата ja разгледа Информацијата за предлог промена во режимот на транзитирање
низ резерватот Јасен и притоа заклучи:
1. Се задолжува Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје "Јасен"-Скопје во рамките на своите надлежности да постапи по Барањето
доставено од Здружението на граѓани „Поречки средби“ .
2. Се задолжува Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје "Јасен"-Скопје да оствари средба со Здружението на граѓани „Поречки
средби“ во насока на изнаоѓање взаемно прифатливо решение и за истото да ја
информира Владата во рок од 30 дена.
Точка 22
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата со можни решенија за начинот
на кој јавните/државните институции ќе можат да преминат на директна набавка на
електрична енергија од ЕСМ Продажба ДООЕЛ и можни решенија за спроведување на
брзи постапки за јавни набавки во време на енергетска криза за наредната седница на
Владата, поради потребата истата претходно да биде разгледана на Економски совет.
Точка 23
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за завршени преговори за Одлуката
за олеснување на електронската трговија во рамките на Централно европски договор за
слободна трговија (ЦЕФТА 2006) со усогласен текст на Одлука, ја усвои Информацијата
и ги донесе следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Одлуката за олеснување на електронската трговија
во рамките на Централно европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006).
2. Се овластува претставникот од Министерството за економија да гласа за усвојување
на Одлуката за олеснување на електронската трговија на првиот нареден состанок на
Заедничкиот Комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија.
Точка 24
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување 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 „Краста“ с.Бешиште, Општина Прилеп за наредната седница на Владата,
откако истата претходно ќе биде разгледана на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика.
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Точка 25
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата во
врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина
Прилеп 9/2021 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/21), со
Предлог-одлукa, за наредната седница на Владата откако претходно истата ќе се
разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика.
Точка 26
Владата го донесе новиот текст на Програма за изменување на Програмата за
финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени
производители кои користат премија за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 27
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност
во домаќинствата за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 28
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за намалување на увозните давачкицаринските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на
технолошко напредни производи, во предложениот текст.
Точка 29
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за укинување на увозната давачкацаринската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и
живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати,
сoлени, вo саламура, сушени или чадени, во предложениот текст.
Точка 30
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за
едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровинагранит на локалитетот „Билбил Камен“, Општина Битола, за наредната седница на
Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика, поради потребата текстот на Предлог-одлуката
да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на Одлуката на Европскиот суд за
човекови права за предметите Милчин против Северна Македонија, А.бр.17607/15 и
Псалтиров против Северна Македонија, А.бр.32576/15, ја усвои Информацијата и
донесе Одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година која Министерството за финансии ќе ја подготви и достави до Владата и
истата да се смета за донесена на оваа седница на Владата.
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Средствата да се исплатат најдоцна до 28 декември 2021 година (5.850 евра на Илија
Псалтиров и 5.850 евра на Владимир Милчин).
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на одлуката на Европскиот суд за
човекови права во случајот Техно-интерекспорт Душко ДООЕЛ против Република
Северна Македонија, А.бр. 22078/17 и 22530/17, ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021
година, во предложениот текст (во вкупен износ од 5.112 евра во денарска
противвредност кои треба да бидат исплатени по одлуката на ЕСЧП во случајот Техноинтерекспорт Душко ДООЕЛ против Република Северна Македонија, А.бр. 22078/17 и
22530/17, најдоцна до 20 декември 2021 година).
Точка 33
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за зголемување на придонесот на
Армијата на Република Северна Македонија во меѓународната операција на Европската
Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина, со Предлог-одлука и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за одбрана да ја извести Владата за преземените
мерки за зголемување на придонесот на Армијата на Република Северна Македонија
преку заедничко учество со Република Турција во меѓународната операција на ЕУ
„АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина најдоцна до март 2022 година.
2. Го разгледа новиот текст на Предлог- одлуката за испраќање на припадници на
Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на
Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина, ја утврди и заклучи да се достави
до Собранието на Република Северна Македонија, со предлог Собранието да ја донесе.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени м-р Радмила Шекеринска Јанковска, министер за одбрана и Башким
Хасани, заменик на министерот за одбрана, а за повереник Драган Николиќ, државен
секретар во Министерството за одбрана.
Точка 34
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/613 на Советот од 15 април 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)
2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Даеш) и АЛ-Каеда и лица, групи,
претпријатија и субјекти што се поврзани со нив, во предложениот текст.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од утврдување на платата на
директорите на центрите за развој на планските региони, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката за давање согласност на
Одлуката за утврдување на плата и вредност на коефициент за плата за директорите на
центрите за развој на планските региони, во предложениот текст.
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Точка 36
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за регистрација на национална
шема за електронска идентификација во Регистарот на даватели на доверливи услуги
и на шеми за електронска идентификација, за наредна седница на Владата на Република
Северна Македонија, откако претходно истата ќе разгледа на седница на Комисија за
политички систем, поради потребата истата да се усогласи со Министерството за
внатрешни работи.
Точка 37
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потребата од донесување на
решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по
„Економија“ на Факултет за економски и административни науки, при Меѓународен
балкански универзитет-Скопје, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го
донесе Решението за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на
студии по „Економија“ на Факултет за економски и административни науки, при
Меѓународен балкански универзитет-Скопје, во предложениот текст.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потребата од донесување на
решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по
„Компјутерско инженерство“ на Факултетот за инженерство, при Меѓународен
балкански универзитет-Скопје, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го
донесе Решението за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на
студии по „Компјутерско инженерство“ на Факултетот за инженерство, при
Меѓународен балкански универзитет-Скопје, во предложениот текст.
Точка 39
Владата ги донесе:
1. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Општа болница Кичево (најнов текст).
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“- Штип (нов текст).
3. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Општа болница Куманово (најнов текст).
4. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Општа болница „д-р Ферид Мурад“- Гостивар (најнов текст).
5. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Дебар (најнов текст).
6. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Клиничка болница Тетово (најнов текст).
7. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“-Битола (најнов текст).
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8. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Здравствен дом Тетово (најнов текст).
9. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Општа болница Велес (нов текст).
10. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната
здравствена установа Општа болница Струга (најнов текст), во предложените текстови.
Точка 40
Владата ја разгледа Информацијата во врска со реализација на Договорот бр.52-9179/1
од 5.10.2018 година склучен врз основа на Одлуката на Владата на Република
Македонија бр. 44-7631/1 од 4.9.2018 година, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија, со заклучок истата да се усогласи
со Секретаријатот за законодавство.
Точка 41
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев“Штип за 2020/21 година и притоа го утврди следново мислење:
Согласно одредбите од Законот за високото образование, ректорот е должен најмалку
еднаш во годината до Сенатот, Универзитетскиот совет и основачот, да поднесува
извештај за својата работа и за работата на универзитетот.
Во однос на Годишниот извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип за
2020/21 година се укажува дека:
-Годишниот извештај за работа на Универзитетот треба да се преименува во Годишен
извештај за работа на ректорот на Универзитетот.
-На страна 9 од Извештајот потребно е описно да се опише финансиската состојба за
академската 2020/21 година, за средствата потрошени (сопствени и буџетски) и
сметките.
-Да се прикаже бројот на запишани студенти, за академската 2020/21 година, за прв,
втор и трет циклус на студии (студенти примени по решение на Министерството за
образование и наука со трансфер) школарината, односно вкупниот приход од
академската 2020/21 година од прв, втор и трет циклус на студии.
-Да се прикажат реализирани проекти од буџет и што е реализирано од потребни
средства, односно по кој основ се потрошени средства, плати итн.
-Да се прикажат согласности, односно вработувања по единици, ангажиран кадар и
потребата за наставен кадар по единици.
Исто така Годишниот извештај да се преработи во насока на задолжително прикажување
на финансиските показатели на работењето на Универзитетот во смисла на доставување
на кумулативни финансиски показатели изработени согласно Правилникот за
класификација на расходите.
Точка 42
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Државната комисија за спречување на
корупцијата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија
под У.бр.113/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста
на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите,
односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр.198/2014 и 219/2015) и притоа го
утврди следното мислење:
Уставниот суд веќе еднаш одлучуваше за уставноста и законитоста на овој
подзаконски акт и одлучи дека Агенцијата не ги пречекорила законските
овластувања и
Наводите во поднесената Иницијатива се неосновани во целост.
1. Уставниот суд во 2019 година одлучуваше за уставноста и законитоста на „Упатството
за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно
програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија“, по Иницијатива
поднесена во 2018 година од страна на адвокатот Љупчо Докузов, застапник на ТВ 24
Вести ДООЕЛ од Штип. На седницата одржана на 3 јули 2019 година, Уставниот суд
одлучи да не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на ова
Упатство поради тоа што, како што е наведено во точка 7 од Решението бр.127/18 од
2.9.2019 година, Судот оценил дека наводите изнесени во Иницијативата се неосновани
и дека со донесувањето на Упатството Агенцијата не ги пречекорила законските
надлежности.
Во Иницијативата поднесена од страна на Државната комисија за спречување на
корупцијата нема никакви нови или пак дополнителни наводи од оние што ги содржеше
Иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на Упатството од 2018 година,
поднесена од адвокатот Љупчо Докузов, застапник на ТВ 24 Вести ДООЕЛ од Штип.
Покрај тоа, од 2019 година наваму, односно откако Уставниот суд го донесе Решението
дека наводите изнесени во Иницијативата од 2018 година се неосновани, овој
подзаконски акт не е изменуван ни дополнуван ниту еднаш, ниту пак се направени
измени на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ),
со кој се дефинираат надлежностите на Агенцијата за да го изработи овој подзаконски
акт.
Во оваа смисла, се посочува на членот 28 од Деловникот на Уставниот суд, со кој е
предвидено дека Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако за истата работа веќе
одлучувал, а нема основи за поинакво одлучување.
2. Што се однесува до наводите во Инцијативата, се укажува на следново:
Неоснован е наводот дека “...со донесување на Упатството, спротивно на законската
надлежност (обврска) на Агенцијата утврдена во член 6 став 1 алинеја 16 од Законот-да
врши мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските
сервиси на радиодифузерите, истата СЕ ПРЕНЕСУВА на Македонскиот комитет за
мерење на публиката“ .
Во Иницијативата од 2018 година овој навод гласеше: “...Формирањето на Комитетот,
како надворешно тело на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со
приватни фирми од типот на Алфа ТВ, Алсат-М ДОО, Канал 5 ДООЕЛ Скопје, Сител,
Телма ДООЕЛ Скопје и Асоцијацијата на агенции за маркетинг МААМ, е во спротивност
со горецитираните одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
поради што Уставниот суд ќе треба да утврди дали со пренасочување на законските
надлежности од Агенцијата на гореспоменатите правни лица, односно со формирање
на сега спорниот Комитет (кој во овој момент го има одлучувачкиот збор при мерењето
на публиката) дефакто, СЕ ПОВРЕДЕНИ цитираните законски одредби и владеењето на
правото како темелна вредност на нашиот уставен поредок“.
Напротив, тоа беше единствен начин Агенцијата да ја исполни оваа своја надлежност и
тоа поради повеќе причини:
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Не постои практика во Европа и во светот, регулаторните тела од областа на медиумите
да вршат не само електронско, туку и било какво мерење на гледаноста или слушаноста
на радиодифузерите.
Не постои апсолутно никаква можност Агенцијата самостојно да врши електронско
мерење на гледаноста, поради тоа што станува збор за исклучително сложена
истражувачка операција, којашто прво бара специфична и многу скапа техничка
опременост (мерни инструменти-пипл метри, специјални сервери, компјутерска опрема
и друго), второ, многу скапи посебни софтверски решенија применливи само за овој
тип истражувања и трето, ангажирање на голем број вработени со специфични
познавања и стручност во оваа област.
Агенцијата не располага со финансиски средства за да реализира толку сложено
истражување, за коешто само иницијалните трошоци за техничка опрема и софтвер
може да го надминат нејзиниот годишен буџет, ниту пак има вработени лица со
соодветни способности, како што нема ни било кое регулаторно тело од областа на
аудио и аудиовизуелните медиумски услуги во светот, што е само една од причините
зошто ниту едно од нив „самостојно“ не врши мерење на гледаноста.
Најважната причина зошто аудиовизуелните регулатори не се вклучени во мерењето на
публиката е тоа што за ова прашање, и тоа не само во поразвиените, туку и во помалку
развиените земји, по правило се грижи самата индустрија-телевизиските станици,
агенциите за маркетинг и огласувачите.
Во врска со ова, во 2019 година Уставниот суд многу јасно укажа дека „...согласно
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата како самостојно и
независно непрофитно регулаторно тело, основано од Републиката, е овластена да
донесува подзаконски акти коишто произлегуваат од Законот и да врши мерење на
гледаноста и слушаноста на програмите и програмските сервиси на радиодифузерите
во Републиката. Исто така, на Агенцијата и е дадено законско овластување да го утврди
начинот на мерењето на гледаноста или слушаноста на програмите што во конкретниов
случај Агенцијата со оспореното упатство го уредила начинот на мерење на гледаноста
и слушаноста на програмите, при што според Судот, начинот на кој го уредила
прашањето на гледаноста и слушаноста на програмите бил во согласност со начелата
на транспарентност и можност за вклучување на сите вршители на оваа специфична
дејност да учествуваат во фазата на формирање на комитет за мерење на гледаноста и
слушаноста на програмите, од каде Судот оцени дека Агенцијата не ги пречекорила
законоските овластувања“ (точка 7 од Решението У.бр.127/18 од 2.9.2021 година).
Неоснован е наводот дека „... во конкретниот случај, радиодифузерите, како
сопственици на Комитетот, се наоѓаат во состојба на недозволена медиумска
концентрација“ при што ДКСК се повикува на членот 39 став 2 алинеја 9 од ЗАВМУ,
според кој недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон постои кога
радиодифузер учествува во основачкиот капитал на друштво за истражување на пазарот
и јавното мислење.
Во Иницијативата од 2018 година овој навод гласеше: „Оттука произлегува дека со
одлука на Советот на Агенцијата и дадена согласност од Директорот на Агенцијата,
спротивно на член 39 ст.2 од законот, е дозволена медиумска концентрација на ТВ
радиодифузерите“.
Недозволиво е произволното толкување на законските одредби за недозволена
медиумска концентрација од страна на ДКСК. Утврдувањето на (не)постоењето на
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медиумска концентрација е во надлежност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги којашто има и експертиза и долгогодишна пракса во постапувањето
за овие прашања и повеќе од сигурно е дека не би дозволила создавање недозволена
медиумска концентрација. За појаснување, Комитетот не е друштво за истражување на
пазарот и јавното мислење и не спроведува истражување на пазарот и јавното мислење,
туку само ја избира истражувачката агенција која ќе ги спроведува мерењата на
гледаноста. Сосема идентично, како и пред неговото формирање, истражувањата ги
спроведува специјализирана истражувачка агенција. Доколку имаше и најмали
сомнежи дека со формирањето на Комитетот ќе се создаде недозволена концентрација,
Агенцијата, самата по службена должност ќе покренеше постапки за одземање на
дозволите на сите терестријални телевизии на државно ниво, односно на Сител, Канал
5, Алфа, Алсат-М и на Телма. Со формирањето на Комитетот, не само што не се создава
недозволена концентрација, туку е овозможено во Република Северна Македонија да се
применат светските стандарди и начела на електронско мерење на публиката, што
повеќе години наназад беше една од стратешките цели на медиумската индустрија во
нашата земја.
Имено, во светот се познати три форми на организација на електронско мерење на
телевизиската публика :
•Сопствен сервис/Own service (OS)-специјализирана истражувачка агенција самостојно
го спроведува мерењето, а податоците им ги доставува на корисниците врз основа на
поединечен договор со секој од нив и за одреден финансиски надоместок. Оваа форма
се применува во Хрватска, Србија, Бугарија, Унгарија, Шпанија, а до формирањето на
Комитетот и во Македонија.
•Договор со сопствениците на медиумите/Media owners contract (MOC)-определен број
телевизии склучуваат договор со специјализирана истражувачка агенција која ќе го
спроведува истражувањето, а останатите корисници податоците ги користат врз основа
на поединечен договор. Оваа форма се применува во Австрија, Чешка, Данска,
Холандија, Португалија и Швајцарија.
•Заеднички индустриски комитет (ЗИК)/Joint industry committee (JIC)-телевизиите,
рекламните агенции и огласувачите формираат посебен комитет кој склучува договор
со специјализирана истражувачка агенција која ќе го спроведува истражувањето.
Комитетот ја утврдува методологијата, распишува тендер, доделува договор, ја
надгледува реализацијата на проектот и ги утврдува условите за пристап до податоците.
Овој начин е посочен како најефикасен, со оглед на тоа што се вклучени трите
примарни групи на корисници на податоците: радиодифузерите, рекламните агенции и
огласувачите. Оваа форма се применува во Белгија, Финска, Германија, Ирска,
Шведска, Италија, Украина и Велика Британија.
Ниту една од нив не го вклучува регулаторното тело, затоа што во ниту една земја
регулаторното тело не го врши електронското мерење на телевизиската публика, туку
тоа го прават специјализирани истражувачки агенции и тоа самостојно или преку
договор што го склучиле со одредено тело формирано од страна на самата индустрија.
Неоснован е наводот дека „...во оспореното Упатство, без да има пропишани
критериуми за тоа, Советот на Агенцијата дискреционо ги утврдува членовите на
Комитетот за мерење на гледаноста и на тој начин одредени правни лица се ставаат во
повластена положба, за сметка на што други се дискриминираат, бидејќи на некои
национални телевизии им е ограничено правото да имаат членови во Комитетот“ .
Во Иницијативата од 2018 година овој навод гласеше: „...оспореното упатство ја
нарушува конкуренцијата на пазарот на радиодифузерите во РМ, и одредени правни
лица ги става во повластена положба, бидејќи без критериуми се избрани членовите на
комитетот од страна на директорот на Агенцијата, при што се дискримирани национални
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телевизии во РМ кои емитуваат програма преку сателит и јавна електронска
комуникациска мрежа на државно ниво, бидејќи им е ограничено правото тие да имаат
членови во комитетот“.
Никако не може да се зборува за нарушување на конкуренцијата, поради тоа што
начинот на кој се пресметува износот што се плаќа за користење на податоците од
електронското мерење на публиката е ист за сите-и за членовите на СИЗ Комитет за
мерење на публиката и за корисниците на податоците кои не се членови на Комитетот.
Согласно „Одлуката за начинот на пресметување на износот за користење на податоците
од мерењето“, донесена од страна на основачите на СИЗ Комитет за мерење на
публиката во Република Македонија, „ТВ станиците се обврзуваат и гарантираат
плаќање на 80% од определениот надомест за предметната услуга-истражување и
електронско мерење на телевизиската гледаност (ТАМ) на територијата на Република
Македонија (40% ВГИ-вкупен годишен износ/БрТВ-број на ТВ станици кои имаат
потпишано договор+40%ВГИ*ДСХР%-удел во гледаноста“.
Ова значи дека сосема е неважно дали корисникот е член на Комитетот или не, туку
единствена варијабла од којашто произлегуваат разликите во износите што ги плаќаат
телевизиите е уделот во вкупната гледаност (оние коишто имаат поголем удел плаќаат
повисок износ-ова значи дека телевизиите што се членови на Комитетот, а имаат
повисок удел во гледаноста, плаќаат повисок надомест од телевизиите што не се
членови, а имаат помал удел во гледаноста).
Дополнително, се известува дека целокупната постапка во која е донесено Упатството
е спроведена согласно одредбите од ЗААВМУ и на целосно транспарентен начин.
Веднаш по стапувањето на сила на ЗААВМУ (на 3.1.2014 година), Агенцијата започна
широка консултативна расправа во којашто ги вклучи сите заинтересирани странирадиодифузерите, агенциите за маркетинг и огласувачите, како и повеќе истражувачки
агенции кои имаат искуство и знаење од оваа област. Беа одржани повеќе поединечни
и неколку заеднички состаноци на коишто се разговараше за сите аспекти на оваа
значајна проблематика. Се посочува дека без исклучок, на секој заеднички состанок
беше покането и Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, а на дел од
состаноците дури и присуствуваше претставник од оваа телевизија, што може да го
потврди кој било од присутните.
Постапувајќи согласно својата надлежност од членот 18 став 1 алинеја 8 од ЗААВМУ да
„...ги донесува подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон“, Советот на
Агенцијата на својата 15-та седница одржана на 28.10.2014 година, го усвои НацртУпатството за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските
сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма.
Во членот 10 став 1 од ЗААВМУ е утврдена следната обврска за Агенцијата: „Агенцијата
пред да донесе или измени подзаконски акт од своја надлежност, на својата вебстраница јавно ќе го објави предложениот подзаконски акт, со цел да обезбеди јавна
расправа, односно да им овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите
мислења, гледишта и ставови во однос на предложениот подзаконски акт“.
Во вториот став од истиот член е утврдено дека: „Рокот на траењето на јавната расправа
од ставот (1) на овој член не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето
на актите од ставот (1) на овој член“. Агенцијата во целост ја исполни и оваа обврска.
Имено, уште истиот ден кога беше усвоено Нацрт-упатството, Агенцијата го објави
предложениот подзаконски акт на својата веб-страница, отвори јавна расправа и ги
повика сите заинтересирани страни „...во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна
до 27 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи“. Во текот
на јавната расправа, свои мислења и забелешки доставија девет субјекти:
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Македонската асоцијација на агенции за маркетинг (МААМ), ТВ Сител, ТВ Алсат-М,
Здружението на локални и регионални медиуми (ЗЕЛМ), Македонски Телеком АДСкопје, истражувачката агенција ГФК, ТВ Канал 5, ТВ Алфа и Македонската медиумска
асоцијација (ММА). Агенцијата прифати најголем дел од овие предлози. Од страна на
Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип не беше доставена никаква
забелешка по однос на предложениот подзаконски акт. Согласно обврската од член 10
став 3 од ЗААВМУ, Агенцијата веднаш по завршувањето на јавната расправа, на својата
веб-страница ги објави добиените мислења и коментари, како и својот став по однос на
истите.
На 24-та седница одржана на 27.12.2014 година, Советот на Агенцијата согласно своите
законски надлежности да „..ги донесува подзаконските акти кои произлегуваат од овој
закон“, го донесе „Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на
програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република
Македонија“ (бр.01-6582/1 од 27.12.2014 година) и го објави во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.198 од 29 декември 2014 година. Во текот на 2015 година
беа направени измени и дополнувања на овој подзаконски акт, во идентична процедура,
како и при неговото донесување. Ниту во текот на овие триесет дена, колку што траеше
јавната расправа, Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип до
Агенцијата не достави никакви забелешки за предложените измени и дополнувања.
3. Се смета дека е важно да се посочи и дека согласно член 8 од ЗААВМУ „Агенцијата
за својата работа дава отчет пред Собранието на Република Македонија со доставување
на извештај за својата работа“. Годишниот извештај за работењето на Агенцијата во
2014 година, во којшто се содржани сите активности што Агенцијата ги презеде во врска
со донесувањето на Упатството, Собранието на Република Македонија го разгледуваше
на продолжението на 48-та седница, што се одржа на 14.5.2015 година и немаше
никакви забелешки, за што во Агенцијата достави и Заклучок (бр.03-3529/2 од 19.5.2015
година).
4. На 17.8.2020 година, Државната комисија за спречување на корупцијата до
Агенцијата достави „Барање за доставување на податоци и информации“, со коешто не
извести дека постапуваат по предмет оформен по пријава и побара од да се достави
документација во врска со формирањето на Комитетот. На 26.8.2020 година, Агенцијата
ги достави бараните документи, и воедно ја извести Комисијата за Решението на
Уставниот суд (бр.127/2018 од 2.9.2019 година) со кое тој оценил дека наводите
изнесени во Иницијативата од 2018 година се неосновани и дека Агенцијата не ги
пречекорила своите законски надлежности.
Тоа што Државната комисија за спречување на корупцијата и покрај фактот што беше
запознаена дека Уставниот суд веќе еднаш одлучувал за уставноста и законитоста на
ова Упатство, одлучила повторно да достави иницијатива до Уставниот суд, во којашто
само ги повторила наводите од претходната Иницијатива, без да наведе никакви нови
наводи, не може да се смета никако поинаку, освен како форма на директен притисок
врз Агенцијата. Последиците од ваквото постапување се навистина многу сериозни,
пред се затоа што станува збор за независен регулатор, и тоа не кој било, туку
регулатор во областа на медиумите чија основна задача е да обезбеди услови за
уживање на слободата на медиумите, слободата и правото на информирање. Без оглед
на тоа од кого доаѓа притисокот, Агенцијата нема да покренува постапки за одземање
на дозволи на медиумите врз основа на нечие произволно и паушално толкување на
законот.
Воедно, нејасно е зошто Уставниот суд за поднесената Иницијатива побарал мислење
од Владата на Република Северна Македонија. Актот, којшто од непознати причини
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повторно е предмет на оспорување, е донесен од Агенцијата и од овие причини
мислење требало да се побара од неа, а не од Владата или која било власт или орган.
Точка 43
Владата ја разгледа Понудата од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.4426, за КО Бутел, на КП бр. 1726, Викано
место/улица Шуто Оризари и по Понудата го усвои Известувањето на Министерството
за транспорт и врски.
Точка 44
Владата ја разгледа Понудата од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр. 627 за КО Центар 1, КП бр.6571 и по Понудата го
усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 45
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Понудата од нотар Маја
Колева од Кратово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4667, за КО
Кратово, на КП бр. 1073, Викано место/улица Јосиф Даскалов бр.23/1, откако
претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски сиситем и тековна
економска политика, поради потребата АД за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје да достави мислење
по Понудата.
Точка 46
Владата ја разгледа Понудата од нотар Магдалена Ордева од Велес за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.23422 за КО Велес, на КП бр.16957, дел 0 Викано
место/улица Раштански пат и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид Мислењето на
Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост
и Мислењето на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката-Скопје.

Точка 47
Владата го одложи од разгледување Посебниот извештај за попречување на работата на
Народниот правобранител во врска со претставки за добивање на платежни картичка,
ваучер за туризам или финансиска поддршка на физички и правни лица за нареднaта
седница на Владата поради потребата Кабинетот на заменикот на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања,
координација со економските ресори и инвестиции, Управата за јавни приходи и
Министерството за здравство да достават мислења по истиот.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика.
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Точка 48
1. Ги отповика Светлана Тодоровска и Сања Цековска, од должноста членови на
Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна
сопственост-Скопје.
1.1
Ги избра Сандра Стаменковска и Сања Цековска, за членови на Одборот на
директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје.
2. Го отповика Андријан Ташковски, од должноста независен член на Надзорниот одбор
на АД за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино.
2.1
Го избра Андријан Ташковски, за независен член на Надзорниот одбор на АД за
производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино.
3. Го отповика Атанас Чурлинов од должноста член на Надзорниот одбор на Железници
на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје.
3.1
Го избра Атанас Чурлинов, за член на Надзорниот одбор на Железници на
Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје.
4. Го именува проф.д-р Владо Бучковски, за специјален претставник на Владата на
Република Северна Македонија за Република Бугарија, со мандат од една година.
5. На Фитим Лога, му утврди право за остварување на право на плата по престанок на
функцијата член на Инспекцискиот совет, од областа на земјоделство, шумарство,
ветеринарство и безбедност на храна за период од 12 месеци, сметано од 2.10.2021
година заклучно со 1.10.2022 година.
6. Го разреши Даниел Милевски, од должноста член на Училишниот одбор-претставник
на основачот на Државното средно училиште ДСУ за образование и рехабилитација
„Искра“ Штип.
6.1. Ја именува Марија Костова, за член на Училишниот одбор-претставник на
основачот на Државното средно училиште ДСУ за образование и рехабилитација
„Искра“ Штип.
7. Ги разреши Марјана Филиповска и Сами Синани, од должноста членови на Управниот
одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „Национални шуми”-П.О. Скопје.
7.1. Ги именува Марјана Филиповска и Сами Синани, за членови на Управниот одбор на
ЈП за стопанисување со државните шуми „Национални шуми”-П.О. Скопје.
8. Ја разреши Македонка Глигорова, од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје, на
нејзино барање, поради постоење на состојба на судир на интереси поради нејзиниот
избор за член на Советот на Општина Струмица.
9. Ја разреши Анета Ситникоска, од должноста член на Училишниот одбор -претставник
на основачот на Државното средно училиште-Регионален центар за стручно
образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, на нејзино барање.
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9.1 Го именува Богоја Кумбароски, за член на Училишниот одбор - претставник на
основачот на Државното средно училиште-Регионален центар за стручно образование и
обука „Ванчо Питошески“ Охрид.
10.
Ја разреши Сенада Лачка, од должноста член на Надзорниот одбор за контрола
на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем,
на нејзино барање, поради постоење на состојба на судир на интереси, поради
нејзиниот избор за член на Советот на Општина Струга.
10.1 Го именува Ален Цановски, за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем.
11.
Ја разреши Данела Арсовска, од должноста член на Управниот одбор на Центарот
за стручно образование и обука, претставник од Сојузот на стопански комори на
Македонија.
11.1 Го именува Владимир Граматиков, за член на Управниот одбор на Центарот за
стручно образование и обука, претставник од Сојузот на стопански комори на
Македонија.
12.
Ја разреши Ирена Стоилковска, од должноста член на Управниот одборпретставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Кратово.
12.1 Го именува Тошо Петков, за член на Управниот одбор-претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом-Кратово.
13.
Ги разреши Наумче Новески и Крсте Сотироски, од должноста членови на
Управниот одбор претставници на стручниот орган на ЈУ Национален парк Галичица
Охрид.
13.1 Ги именува Сања Рилкоска и Дејан Димиџијевски за членови на Управниот
одбор- претставници од стручниот орган на ЈУ Национален парк Галичица Охрид.
14.
Го разреши Горан Симоновски, од должноста член на Управниот одборпретставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло-Скопје, на
негово барање.
14.1 Го именува Драги Колевски, за член на Управниот одбор-претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло-Скопје.
15.
Го разреши Димитар Манчев, од должноста член на Управниот одбор на
Македонската академска истражувачка мрежа МАРнет, поради истек на мандат.
15.1 Го именува Димитар Манчев, за член на Управниот одбор на Македонска академска
истражувачка мрежа МАРнет.
16.
Го разреши Александар Стефановиќ, од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје, на
негово барање поради постоење на состојба на судир на интереси, поради неговиот
избор за член на Советот на Општина Јагуновце.
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16.1 Го именува Владо Тодоровски, за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје.
17.
Ја разреши Ема Нешковска, од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата
за катастарот на недвижности, на нејзино барање поради постоење на состојба на судир
на интереси, поради нејзиниот избор за член на Советот на Општина Гостивар.
17.1 Ја именува Маја Димитриева Миленковиќ, за член на Управниот одбор на
Агенцијата за катастарот на недвижности.
18. Го именува Виктор Арнаудовски, за член на Управниот одбор на Јавната установа
Центар за образование на возрасните, претставник од Заедницата на единиците на
локалната самоуправа
19. Ја разреши Ивана Кочовска, од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Демир Хисар, на нејзино барање поради нејзиниот
избор за член на Советот на Општина Демир Хисар.
19.1 Ја именува Милена Котевска, за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Демир Хисар.
20. Го разреши Никола Јакимовски, од должноста претседател на Комисијата за право
на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, на
негово барање поради постоење на состојба на судир на интереси, поради неговиот
избор за советник на Општина Крива Паланка.
21. Го разреши Вуке Мелов од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кавадарци, на негово барање
поради неговиот избор за член на Советот на Општина Кавадарци.
21.1 Го именува Драган Јовановски, за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кавадарци.
22. Го разреши Никола Рилак од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“-Скопје, на негово барање поради
постоење на состојба на судир на интереси, поради неговиот избор за советник во
Советот на Општина Штип.
22.1 Ја именува Евгенија Јанакиеска, за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“-Скопје.
23. Го разреши Никола Рилак, од должноста член на Управниот одбор на ЈП за
стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија,
на негово барање поради постоење на состојба на судир на интереси, поради неговиот
избор за член на Советот на Општина Штип.
24. Го разреши Ферик Сулејманов, од должноста член на Органот за надзор на Јавната
установа за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение,
на негово барање поради постоење на состојба на судир на интереси, поради неговиот
избор за советник во Совет на Општина Шуто Оризари.
24.1 Го именува Левент Демир, за член на Органот за надзор на Јавната установа за
згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение.
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25. Го разреши Борче Ванчев од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално- финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми
„Национални шуми”-П.О. Скопје, на негово барање, поради постоење на состојба на
судир на интереси, поради неговиот избор за член на Советот на Општина Богданци.
25.1 Го именува Горан Лисичков, за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално- финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми
„Национални шуми”-П.О. Скопје
26. Ја разреши Јана Костадиновска, од должноста член на Управниот одбор на ЈП за
водоснабдување „Студенчица’’-Кичево, поради истек на мандатот.
26.1 Ја именува Јана Костадиновска, за член на Управниот одбор на ЈП за
водоснабдување „Студенчица’’-Кичево.
27. Го разреши Ерол Рушид, од должноста член на Управниот одбор -претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, на негово
барање.
27.1 Го именува Ејуп Абази, за член на Управниот одбор -претставник на основачот
на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје.
28. Го разреши Миле Велкоски, од должноста член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп, на негово барање.
28.1 Го именува Стефан Милошески, за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп.
29. Го разреши Марјан Габеров, од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес, на негово барање.
29.1 Ја именува Тања Карова, за член на Управниот одбор-претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес.
30. Ја разреши Весна Богоева Чамовска, од должноста член на Управниот одборпретставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Демир Хисар, на нејзино барање.
30.1 Го именува Николче Мијаковски, за член на Управниот одбор- претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Демир Хисар.
31. Го разреши Христијан Јосифовски, од должноста член на Училишниот одборпретставник на основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и
образование „Св. Наум Охридски“ Скопје, на негово барање.
31.1 Го именува Никола Рупев, за член на Училишниот одбор-претставник на
основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св.
Наум Охридски“ Скопје.
32. Ги разреши Ристо Франгов и Љупчо Фармакоски, од должноста членови на
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република
Северна Македонија, поради истек на мандатот.
32.1 Ги именува Станка Трајкова од Сојузот на здруженијата на пензионерите на
Македонија и Љупчо Фармакоски од Организацијата на работодавачите, за членови
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на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Република Северна Македонија.
33. Ги разреши Нора Манова-Трајковска и м-р Милена Перчинкова, од должноста
вршители на должност членови на Управниот одбор на Фонд за осигурување на
депозити.
33.1 Ги именува Мелита Никодиновска на предлог на гувернерот на Народна банка на
Република Северна Македонија и Михаил Кирков на предлог на Сојуз на стопански
комори на Македонија, Здружение на банкарство и осигурување, за членови на
Управниот одбор на Фонд за осигурување на депозити.
34. Ја разреши Цеца Ѓорѓиева, од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Кратово.
34.1 Го именува Далибор Трајчев, за член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Кратово.
35. Ја именува Елена Досева за член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Центар за социјална работа Кратово.
36. Ја разреши Ивана Кочовска од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Демир Хисар.
36.1 Го именува Стефан Коруновски, за член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Демир Хисар.
37. Го разреши Јица Ташули, од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крушево.
37.1 Ја именува Елена Грца, за член на Управниот одбор-претставник на основачот
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крушево.
38. Ја разреши Гордана Стоевска, од должноста член на Управиот одбор-претставник
на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Ресен.
38.1 Ја именува Лидија Србиновска, за член на Управиот одбор-претставник на
основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Ресен.
39. Го разреши Сашко Спировски, од должноста член на Управниот одбор-претставник
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Ресен.
39.1 Го именува Зоран Лазаревски, за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Ресен.
40. Го разреши Игор Јованчев, од должноста член на Управниот одбор ЈП за одржување
и заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о.
40.1 Ја именува Слаѓана Арсова, за член на Управниот одбор на ЈП за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о.
41.
Владата заклучи да и препорача на Агенцијата за управување со одземен имот да
му предложи на Собранието на АД за промет на големо и мало со прехранбени и
непрехрамбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот
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Славија извоз-увоз Скопје, за членови на Надзорниот одбор на АД „Славија“ да ги
избере Тања Митев, Енвер Бељуров, Надица Василева Мешкова, Донка Гаџовска и
Александар Манасиевски.
Точка 49
1. Владата по повод укажувањето на м-р Радмила Шекеринска Јанковска, министер за
одбрана во врска со зголемените достасани сметки за електрична енергија во
институциите заклучи:
1) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија, веднаш до сите државни институции да испрати писмен допис а
истите ВЕДНАШ до Службата да се произнесат за нивната заинтересираност за
заедничка (групна) директна набавка на електрична енергија од ЕСМ Продажба ДООЕЛ,
согласно можностите од прогласената кризна состојба во снабдувањето со електрична
енергија, за набавка по пат на директна спогодба со ЕСМ Продажба ДООЕЛ.
2) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија во рок од шест дена (за наредната седница на Владата) да достави
сублимирана информација за бројот и заинтересираноста на институциите за ваква
набавка.
2. Владата ја разгледа Информацијата за барање на финансиски средства за
вработување на неопределено време во новиот Сектор 112 во Центарот за управување
со кризи и ги задолжи Центарот за управување со кризи и Министерството за финансии
да одржат работен состанок со цел да ги разгледаат можностите за обезбедување на
соодветен број согласности за вработувања согласно преземените обврски од
Европската Унија за обезбедување на неопходен кадар за ставање во функција на
Европскиот број за итни повици Е- 112.
3. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со
кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија на целата територија на
Република Северна Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбата
на пазарите на електрична енергија, за период од 16 ноември 2021 година до 22
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.
4. Владата ја разгледа Информацијата за постапката за донесување на Решение за
издавање дозвола за колективно управување на Организацијата „ММИ“, како материјал
за информирање.
5. Владата ја разгледа Информацијата за затворање на Проектот за локална и
регионална конкурентност, ја усвои Информацијата и го задолжи Генералниот
секретаријат на Владата на Република Северна Македонија преку авторска агенција да
склучи авторски договори со секое од шесте лица за извршување на неопходните
активности за финансиско и административно затворање на Проектот за локална и
регионална конкурентност, во вкупен нето износ од 498.150,00 денари.
6. Владата ја разгледа Информацијата за Патоказ за здравје и благосостојба на Западен
Балкан, ја усвои Информацијата и го овласти Фатмир Битиќи, заменик на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања,
координација со економските ресори и инвестиции да ја прифати преку акламација
заедничката изјава за прифаќање на Патоказ за здравје и благосостојба на Западен
Балкан.

32

7. Владата по повод одбележувањето на државниот празник 8 Декември-„Св. Климент
Охридски“, предложено од Организацискиот одбор за прослава на државниот празник
8 Декември-„Св. Климент Охридски“ заклучи:
1) Владата на Република Северна Македонија да ја преземе организацијата на
централното одбележување на државниот празник 8 Декември-„Св. Климент
Охридски“, за 2021 година, со протоколарен настан-положување на цвеќе на
споменикот на „Св.Климент Охридски“ пред НУБ „Св.Климент Охридски“, на 8
декември 2021 година, со почеток во 11:30 часот.
По тој повод се формира делегација за одбележување на државниот празник 8
декември-„Св. Климент Охридски“ во состав:
- м-р Бојан Маричиќ, министер за правда,
- Мила Царовска, министер за образование и наука
- д-р Ирена Стефоска, министер за култура
- м-р Назим Буши, замени на министерот за внатрешни работи
2) Се задолжува Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
преку Секторот за односи со јавност при Владата на Република Северна Македонија,
сценариото да го достави до сите засегнати страни кои треба да го организираат
настанот и да го организира медиумското следење на настанот.
3) Се задолжува Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
преку Одделението за протокол при Владата на Република Северна Македонија да
подготви покани, листа на гости и организациски подготовки за протоколарните делови
од настанот вклучувајќи положување на цвеќе и соодветна опрема.
4) Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, да ги покрие трошоците за одбележувањето на 8 Декември-„Св. Климент
Охридски“.
5) Се задолжува Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија да
обезбеди гардисти и опрема за свечено положување свежо цвеќе на горенаведената
локација.
6) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија да обезбеди заштитни средства за превенција од корона вирусот
за настанот (2 пакувања заштитни маски и 1 пакување дезинфициенс и масичка).
7) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија, да набави материјали за одбележувањето на празникот (јажиња и
столбчиња).
8) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија, да обезбеди и венци за свеченото положување на цвеќе.
9) Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги преземе сите мерки и
активности потребни за мирно и безбедно одбележување на празникот.
8. Владата по Дописот од Агенцијата за електронски комуникации за формирање на
комисија за следење на имплементацијата на јазичното покривање со официјален јазик
на спортските канали кои се реемитуваат на територијата на Република Северна
Македонија, со Предлог-решение условно го донесе Решението за формирање комисија
за следење на имплементацијата на препораката на Владата на Република Северна
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Македонија за јазично покривање на официјален јазик на радиодифузерите кои
реемитуваат спортски програмски содржини на територијата на Република Северна
Македонија со заклучок Агенцијата за електронски комуникации текстот на истото да
се преработи и усогласи со Секретаријатот за законодавство.
9. 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 18 ноември
2021 година до 24 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.
10. 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 20 ноември 2021 година до 26 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.
11. Владата го разгледа Барањето на Министерството за животна средина и просторно
планирање за усвојување на предложените заклучоци по точка 13 и точка 14 од 115-та
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 октомври 2021
година по 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, го прифати и притоа заклучи:
I. По точка 13 ги усвои следните заклучоци:
1) Владата ја разгледа и ја усвои 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.
2) Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, во име на
Владата на Република Северна Македонија како концедент да склучи Анекс на
Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Градиште, бр. 11-2359/1 од 4.5.2020 година,
за продолжување на рокот за изградба и почеток на комерцијалното работење до
18.2.2022 година.
3) Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да побара
од концесионерот Барт енерџи ДОО Тетово да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за квалитетно извршување на Договорот најмалку до 19.4.2022 година.
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II. По точка 14 ги усвои следните заклучоци:
1) Владата ја разгледа и ја усвои 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.
2) Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, во име на
Владата на Република Северна Македонија како концедент да склучи Анекс кон
Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Острилска со реф. бр. 253, заведен под
бр.11-2778/1 од 27.4.2018 година за продолжување на рокот за изградба и почеток на
комерцијалното работење до 21.3.2022 година.
3) Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да побара
од концесионерот Сателит Енерџи ДООЕЛ Куманово да ја продолжи важноста на
банкарската гаранција за квалитетно извршување на Договорот за МХЕЦ Острилска со
реф.бр.253 најмалку до 20.5.2022 година.
12. По повод укажувањето на Мухамед Зеќири, генерален секретар на Владата на
Република Северна Македонија, за потребата од изменување на заклучок бр.2, од точка
5 од Нацрт-записникот од Сто дваесет и првата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 25 ноември 2021 година, донесен по Информацијата
со План за транспорт на повредените лица и телата на починатите во сообраќајната
несреќата на автобус на Беса-Транс на 23.11.2021 година во Република Бугарија,
заклучи истиот да се измени и да гласи:
„2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да изврши избор на соодветно
транспортно претпријатие и во целост да го реализира транспортот на посмртните
останки од Република Бугарија до Република Северна Македонија, до домовите на
починатите, a Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
да ги покрие сите трошоци поврзани со организацијата, транспортот и погребот на
починатите во сообраќајната несреќа.“.
13. Владата го разгледа Барањето за изменување на Информација и заклучоци донесени
на 119-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 ноември
2021 година, по Информацијата за доставување на ИПА III стратешкиот одговор 20212027 и Акциските документи за 2022 до Европска Комисија, доставено од
Министерството за финансии, под архивски број 10-7835/2 од 19 ноември 2021 година
и заклучи на следната седница на Владата (што ќе се одржи на 7 декември 2021 година)
во присуство на д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, повторно да се разгледа
Информацијата за доставување на ИПА III стратешкиот одговор 2021-2027 и Акциските
документи за 2022 до Европска комисија.
14. Владата заклучи да даде согласност за именување на Владимир Стајиќ за Почесен
конзул на Република Србија во Република Северна Македонија со седиште во Куманово.
За таа цел Министерството за надворешни работи да достави Одлука за давање
согласност за именување Почесен конзул на Република Србија во Република Северна
Македонија со седиште во Куманово, која да се смета за донесена на оваа седница на
Владата.
15. Владата заклучи да се отвори Почесен конзулат на Република Србија во Република
Северна Македонија со седиште во Куманово.
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За таа цел Министерството за надворешни работи да достави Предлог-одлука за
отворање на Почесен конзулат на Република Србија во Република Северна Македонија
со седиште во Куманово, која да се смета за донесена на оваа седница на Владата.
16. Владата по Барањето од Друштвото за угостителство, производство и трговија Хацат
ДОО-Скопје во врска со финансиските проблеми со кои се соочува ова друштво го
задолжи Министерството за здравство во рок од седум дена да одржи состанок на кој
да присуствуваат претставници од Министерството за финансии, Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија и Јавната установа од областа на
здравството за потребите на Јавните здравствени установи Универзитетски клиники,
завод и ургентен центар-Скопје со цел изнаоѓање начин за делумно или комплетно
раздолжување на Друштвото, со планирање на средства при подготвување на предлогот
на одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната
власт и помеѓу фондовите за 2021 година.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за здравство во соработка со
Министерството за економија, согласно законските прописи да ја разгледа можноста за
дејноста што ја извршува ова друштво, како и други дополнителни дејности (перална и
сл.) да се организираат преку јавно приватно партнерство.
17. Со цел стимулација на интересот за вакцинација за заштита од COVID-19 и
спречување на ширењето на пандемијата, министерот за здравство, доц. д-р Венко
Вилипче ги информираше членовите на Владата за воведување на стимулативна мерка,
еднократен финансиски надоместок во висина од 30 денари по пациент за матичните
лекари, доколку достигнат 70% на вакцинирани од вкупниот број пациенти кои се
лекуваат кај нив.
18. По повод укажувањето на Мухамед Зеќири, генерален секретар на Владата на
Република Северна Македонија за условно донесените акти и нереализираните обврски
по точки од 119-та и 120-та седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржани на 16 ноември 2021 година и 23 ноември 2021 година, Владата ги задолжи
Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за
здравство, Министерството за финансии, Министерството за култура, Државното
правобранителство на Република Северна Македонија и Дирекцијата за заштита и
спасување ВЕДНАШ да постапат и да достават усогласени текстови на актите кои се
разгледани и условно донесени на овие седници на Владата.
Доколку во рок од седум дена институциите не постапат по заклучоците, истите ќе се
констатираат како неразгледани.
19. Владата ја разгледа Информацијата во врска со дополнителните предлози поврзани
со измената на Законот за Царинската тарифа, со Прилог ја усвои Информацијата и
заклучи:-Се задолжува Министерството за финансии да подготви и во рок од 15 дена до
Владата да достави Предлог на закон за изменување на Законот за Царинската тарифа,
согласно претходно утврдената листа од 193 тарифни озна ки која да се дополни со
останатие 71 тарифна ознака од Прилогот доставен од Министерството. Истовремено,
Владата заклучи Министерството за финансии при подготовка на Предлогот на закон за
изменување на Законот за Царинската тарифа да ја разгледа можноста за дополнување
на истиот и со укинување на царината на увоз на природен гас.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата за подготвен Акциски план со точно дефинирани
активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот
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извештај за извршена ревизија на следење на препораките содржани во Конечниот
извештај на овластениот државен ревизор бр. 22-2454/3 од 14.6.2021 година за
извршена ревизија на успешност на тема „Ефективност на мерките и активностите за
издавање на Б-интегрираните еколошки дозволи“, како материјал за информирање.
Истовремено Владата заклучи да се има предвид негативното Мислење на
Министерството за финансии, со оглед на тоа дека со наведените активности во
Акцискиот план не се обезбедува целосно реализирање на дадените препораки, како и
Мислењето на Министерството за економија.
Точка 51
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП „Стрежево“- Битола
за III-то тромесечие за 2021 година од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година,
како материјал за информирање.
Точка 52
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП Службен
весник на Република Северна Македонија за период јули-септември 2021 година, како
материјал за информирање.
Точка 53
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување
на Законот за здравствената заштита, 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 доц. д-р Венко Филипче, министер за здравство и д-р Илир Хасани, заменик
на министерот за здравство, а за повереници Иванка Стојаноски, државен секретар во
Министерството за здравство и Татјана Васиќ-Бозаџиева, државен советник во
Министерството за здравство.
Точка 54
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за дополнување на Одлуката за видот и
висината на надоместоците за трошоците во постапката на евалуација врз основа на
реално направени трошоци, како и надоместоците на членовите на Одборот за
евалуација на високото образование врз основа на присуство на седница и обем на
извршена работа, во предложениот текст.
Точка 55
Владата ја разгледа Информацијата за задачи кои произлегуваат од работниот состанок
на ниво на експертски групи во Ниш, 12.11.-14.11.2021 година, како дел од
иницијативата Отворен Балкан и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат на Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот инспекторат за
земјоделство да изготват преглед на фискални импликации за вработување на
неопходните административни службеници и истите да ги предвидат во плановите за
вработување за 2022 година.
2. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за информатичко
општество и администрација и Министерството за политички систем и односи меѓу
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заедниците да ги одобрат плановите за вработување за 2022 година на Агенцијата за
храна и ветеринарство и Државниот инспекторат за земјоделство.
3. Се задолжуваат Државниот инспекторат за земјоделство, во соработка со
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, да ги
пресметаат фискалните импликации за обезбедување на потребната опрема, во рок од
седум дена.
4. Се задолжува Царинската управа да го потпише Протоколот за имплементација на
договорот за АЕО со Република Србија.
5. Се задолжува Царинската управа да ги преземе сите мерки и активности за да се
потпише договор за АЕО со Република Албанија и за истото да ја информира Владата,
во рок од 15 дена.
6. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи и Царинската управа да го
довршат Протоколот за спроведување на „One stop shop“ со Република Албанија.
7. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи и Царинската управа да
постават полициски и царински кабини на влезната страна на граничниот премин со
Република Србија.
8. Се задолжуваат Царинската управа и Министерството за економија да ги преземат
сите неопходни мерки и активности за предлогот за пилот-проект за имплементација на
системот SEED PLUS и за истото да ја информираат Владата, во рок од 15 дена.
9. Се задолжува Министерството за финансии да подготви анализа за можноста за
изменување и дополнување за Законот за административни такси во насока на
отстранување на административните такси за минување на граничните премини со
Република Албанија и Република Србија и за истото да ја информира Владата, во рок од
10 дена.
10.
Се задолжува Фитосанитарната управа да подготви список на штетни организми
/ фитосанитарна област, размена на карантински листи со статус размена на програми
за истражување на штетни организми и за истото да ја информира Владата, во рок од
седум дена.
11.
Се задолжуваат Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за
земјоделство и Фитосанитарната управа да преземат мерки и активности за размена на
сите мониторинг и национални планови или програми (Одобрен национален план за
резидуи, Одобрен национален програм за салмонела, програми за здравствена заштита
на животните и тн.) на официјални контроли во областа на храната, добиточната храна,
растително, животинско и мешано потекло и за потребите на трговијата со храна и да
ја информираат Владата, во рок од седум дена.
12.
Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство да подготви анализа за
можноста за признавање и прифаќање на лабораториски анализи (акредитирани
лаборатории и акредитирани методи, објавување и ажурирање на списокот на вебстраницата на соодветното министерство) од Република Србија и Република Албанија и
за истото да ја информира Владата, во рок од 7 дена.
13.
Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство да изврши усогласување на
списокот за болести кај животните (ОИЕ) и за истото да ја информира Владата, во рок
од 7 дена.

38

14.
Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство да изработи список на
одобрени оператори со храна и објекти (Одобрување на објектите ако се согласно
правилата усогласени со ЕУ за животни за храна од животинско и неживотинско потекло
и размена на известување на оператори со храна без барања за контроли на локацијата,
само спроведување на размената на планот за мониторинг) и за истото да ја информира
Владата, во рок од седум дена.
15.
Се задолжува Институтот за акредитација на Република Северна Македонија да
преземе мерки и активности за вклучување во подготовката на трилатерален договор
за соработка помеѓу акредитационите тела со Република Србија и Република Албанија.
16.
Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да
подготви технички опис за имплементација на Open Balkan ID, во рок од седум дена.
Точка 56
Владата ја разгледа Oдлуката за изменување и дополнување на Статутот на
Универзитетот на Jугоисточна Европа и притоа го утврди следново мислење:
Во основот за донесување на актот треба да стои само „член 94 точка 1 од Законот за
високото образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 82/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија" бр.178/21)“, од причина што во
член 27 и член 28 од Статутот не се регулира усвојување на Статутот или неговите
измени, впрочем донесувањето на Статут на Универзитетот согласно член 94 точка 1 од
Законот за високото образование е во надлежност на Сенатот.
Називот на актот со кој се вршат измени и дополнувања на Статутот, треба да гласи:
„Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот на
Југоисточна Европа".
Со оглед дека Статусот го донесува Сенатот на Универзитетот, Статутарната одлука
треба да биде потпишана од претседателот на Сенатот на Универзитетот.
Точка 57
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
фасада и греење на ООУ Абдил Фрашери, село Раковец, Општина Боговиње како и
Услуги за вршење на стручно-технички надзор над реконструкција на фасада и греење
на ООУ Абдил Фрашери, село Раковец, Општина Боговиње и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на фасада и
греење на ООУ Абдил Фрашери, село Раковец, Општина Боговиње во вкупна вредност
од 3.206.910,00 денари без ДДВ и за надзор 75.000,00 денари без ДДВ, со динамика на
плаќање и тоа:
- За изградба 20.000,00 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во 2021
година
- За изградба 3.186.910, 00 денари без ДДВ, а за надзор 73.000,00 денари без ДДВ во
2022 година.
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2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 58
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“,
с.Баница, Општина Струмица и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за изведување на градежни
работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“, с. Баница, Општина
Струмица во вкупна вредност од 7.303.214,64 денари без ДДВ и за надзор во вредност
од 124.680,00 денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
- За изведување на градежни работи 4.220.630,00 денари без ДДВ и за надзор
45.000,00 денари во 2021 година, и
- За изведување на градежни работи 3.082.584,64 денари без ДДВ и за надзор
79.680,00 во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 59
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција за изведба на водоводна и
канализациона инсталација во ООУ „Блаже Конески“ Општина Аеродром и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование на наука за набавка/изградба на
реконструкција за изведба на водоводна и канализациона инсталација во ООУ „Блаже
Конески“ Oпштина Аеродром во вкупна вредност од 1.232.097,00 денари без ДДВ со
динамика на плаќање и тоа:-20.000,00 денари без ДДВ во 2021 година и-1.212.097,13
денари без ДДВ во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 60
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
подови и фасада во ООУ „Блаже Конески“ Општина Прилеп и ја усвои Информацијата
со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
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2022 година на Министерството за образование на наука за реконструкција на подови и
фасада во ООУ „Блаже Конески“ Општина Прилеп во вкупна вредност од 7.277.452,00
денари без ДДВ и за надзор во вредност од 45.000,00 денари без ДДВ, со динамика на
плаќање и тоа:-За изградба 80.000,00 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без
ДДВ во 2021 година и -За изградба 7.197.452, 00 денари без ДДВ, а за надзор 43.000,00
денари без ДДВ во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 61
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров, Oпштина Прилеп како и услуги за вршење
вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на фасада и подови во СОУ
Ѓорче Петров, Општина Прилеп и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот
дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во
наредната 2022 година на Министерството за образование и наука за Реконструкција на
фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров, Општина Прилеп, како и Услуги за вршење на
стручно технички надзор врз Реконструкција на фасада и подови во СОУ Ѓорче Петров,
Општина Прилеп во вкупна вредност од 10.731.626,00 денари без ДДВ и за набавка на
стручен надзор во вкупна вредност 136.150,00 денари без ДДВ, со динамика на плаќање
и тоа:
- За реконструкција 59.000,00 денари и за стручен надзор 2.000,00 денари во 2021
година и
- За реконструкција 10.672.626,00 денари и за стручен надзор 134.150,00 денари во
2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 62
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
санитарии, подови и електрика во ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ село Сопот,
Општина Кавадарци и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од Буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на санитарии,
подови и електрика во ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ село Сопот, Oпштина Кавадарци
во вкупна вредност од 4.357.121,74 денари без ДДВ и надзор во вредност од 20.000,00
денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
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- За изградба 50.000 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во 2021
година и
- За изградба 4.307.121,74 денари без ДДВ, а за надзор 18.000,00 денари без ДДВ во
2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 63
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“
населба Хром, Општина Ѓорче Петров и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за изведување на градежни
работи за изградба на крило за ОУ „Димитар Поп Беровски“ населба Хром, Општина
Ѓорче Петров во вкупна вредност од 21.550.022,00 денари без ДДВ и за надзор во
вредност од 185.000,00 денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
- За изведување на градежни работи 18.292.472,00 денари без ДДВ и за надзор
130.000,00 денари во 2021 година и
- За изведување на градежни работи 3.257.550,00 денари без ДДВ и за надзор 55.000,00
денари во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 64
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“,
с.Добрејци, Општина Струмица и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за изведување на градежни
работи за комплетна реконструкција во ОУ „Сандо Масев“, с. Добрејци, Општина
Струмица во вкупна вредност од 5.716.906,59 денари без ДДВ и за надзор во вредност
од 109.500,00 денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
- За изведување на градежни работи 4.000.000,00 денари без ДДВ и за надзор 77.000,00
денари во 2021 година и
- За изведување на градежни работи 1.716.906,59 денари без ДДВ и за надзор 32.500,00
денари во 2022 година.
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2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 65
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
училишен објект во ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода, како и Услуги
за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на училишен објект во ООУ
„Кузман Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на училишен
објект во ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Oпштина Кисела Вода во вкупна вредност од
8.463.616,00 денари без ДДВ и за надзор во вредност од 15.598,30 денари без ДДВ, со
динамика на плаќање и тоа:
- За изградба 61.000,00 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во 2021
година и
- За изградба 8.402.616,00 денари без ДДВ, а за надзор 13.593,30 денари без ДДВ во
2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 66
Владата ja разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
фасада во ООУ „Коле Канински“ Општина Битола и ја усвои Информацијата со следните
заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од Буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на фасада во
ООУ „Коле Канински“ Општина Битола во вкупна вредност од 6.787.609,64 денари без
ДДВ и за надзор во вредност од 95.097.45 денари без ДДВ, со динамика на плаќање и
тоа:
- За изградба 67.000 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во 2021
година;
- За изградба 6.720.609,64 денари без ДДВ, а за надзор 93.097,45 денари без ДДВ во
2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
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Точка 67
Владата ja разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на санитарни јазли и пристапни
патеки околу училиште во ООУ „Кирил и Методиј“ село Ораовица, Општина Радовиш и
ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од Буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование на наука за реконструкција на санитарни
јазли и пристапни патеки околу училиште во ООУ „Кирил и Методиј“ село Ораовица,
Општина Радовиш во вкупна вредност од 1.089.042,00 денари без ДДВ со динамика на
плаќање и тоа:
-

За изградба 20.000 ,00 денари во 2021 година;

-

За изградба 1.069.042,00 денари во 2022 година.

2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 68
Владата ja разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
училишен објект во ООУ „Славко Лумбарковски“ село Добромири, Општина Новаци и ја
усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од Буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на училишен
објект во ООУ „Славко Лумбарковски“ село Добромири, Општина Новаци, во вкупна
вредност од 4.381.938,99 денари без ДДВ и за надзор во вкупна вредност од 59.000,00
денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
- За изградба 42.000,00 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во 2021
година и
- За изградба 4.339.938,99 денари без ДДВ, а за надзор 57.000,00 денари без ДДВ во
2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 69
Владата ja разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување на
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ Општина Кавадарци и ја усвои Информацијата
со следните заклучоци:
1. Даде согласност за превземање на обврски со програмите опфатени со развојниот
дел од Буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во
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наредната 2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на
училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ Општина Кавадарци, како и Услуги за вршење
на стручно-технички надзор врз реконструкција на училишен објект во ООУ „Страшо
Пинџур“ Општина Кавадарци, во вкупна вредност од 7.728.623,85 ден. без ДДВ и надзор
во вредност од 74.918,64 денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
- За реконструкција 72.000,00 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во
2021 година и
- За реконструкција 7.656.623.85 денари без ДДВ, а за надзор 72.918,64 денари без
ДДВ во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 70
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
училишен објект во ООУ „Страшо Пинџур“ село Возарци, Општина Кавадарци како и
Услуги за вршење на стручно технички надзор врз реконструкција на училишен објект
во ООУ „Страшо Пинџур“ село Возарци, Општина Кавадарци и ја усвои Информацијата
со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на училишен
објект во ООУ „Страшо Пинџур“ село Возарци, Општина Кавадарци во вкупна вредност
од 7.255.000,00 денари без ДДВ и за надзор во вредност од 20.000,00 денари без ДДВ,
со динамика на плаќање и тоа:
- За изградба 76.000,00 денари без ДДВ, а за надзор 2.000,00 денари без ДДВ во 2021
година и
- За изградба 7.179.000,00 денари, а за надзор 18.000,00 денари без ДДВ во 2022
година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 71
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“
с.Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров и притоа ги донесе следните
заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“
с.Волково (Новоселски пат), Општина Ѓорче Петров.
2. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование на наука за изведување на градежни
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работи за изградба на крило за ОУ „Тихомир Милошевски“ с. Волково (Новоселски пат),
Општина Ѓорче Петров во вкупна вредност од 23.323.672,00 денари без ДДВ, за надзор
во вредност од 92.000,00 денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
за изведување на градежни работи 15.844.336,00 денари без ДДВ и за надзор
42.000,00 денари без ДДВ во 2021 година и
за изведување на градежни работи 7.479.336,00 денари без ДДВ и за надзор
50.000,00 денари без ДДВ во 2022 година.
3. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 72
Владата ја разгледа Информацијата за промена на Информацијата за спроведување на
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција на
санитарни јазли и ѕидови на ООУ Фаик Коница, село Дебреше, Општина Гостивар, како
и Услуги за вршење на стручно-технички надзор над Реконструкција на санитарни јазли
и ѕидови на ООУ Фаик Коница, село Дебреше, Општина Гостивар и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за реконструкција на санитарни
јазли и ѕидови на ООУ Фаик Коница, село Дебреше, Општина Гостивар во вкупна
вредност од 11.079.218,00 денари без ДДВ и за набавка на стручен надзор во вкупна
вредност од 35.000,00 денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
- За изградба 100.000,00 денари без ДДВ и за стручен надзор 1.000,00 денари без ДДВ
во 2021 година и
- За изградба 10.979.218,00 денари без ДДВ и за стручен надзор 34.000,00 денари без
ДДВ во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 73
Владата ја донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел
утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во предложениот
текст.
Точка 74
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
вршење на стручно технички надзор врз реконструкција во шест училишта во Република
Северна Македонија и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите опфатени со развојниот дел
од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредната
2022 година на Министерството за образование и наука за вршење на стручно технички
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надзор врз реконструкција во шест училишта во Република Северна Македонија во
вкупна вредност од 227.984,73 денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
- 10.000,00 денари без ДДВ во 2021 година и
- 217.984,73 денари без ДДВ во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 75
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување повеќегодишна јавна набавка за
изработка на урбанистички проект за инфраструктурен приклучок (водовод и
канализација) за потребите на Студентскиот дом во комплекс на Државниот универзитет
во Тетово, Општина Тетово и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски со програмите за чие плаќање е потребно
користење на буџетски средства во наредната 2022 година на Министерството за
образование и наука за изработка на урбанистички проект за инфраструктурен
приклучок (водовод и канализација)за потребите на Студентскиот дом во комплекс на
Државниот универзитет во Тетово, Oпштина Тетово во вкупна вредност од 170.000,00
денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
- 10.000,00 денари без ДДВ во 2021 година, и
- 160.000,00 денари без ДДВ во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука потребните буџетски средства
да ги утврди во рамките на обезбедените и планираните средства во соодветните
фискални години.
Точка 76
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за распределба на средства од Буџетот
на Република Северна Македонија за 2021 година за поддршка на имплементацијата на
Декадата и Стратегијата за Ромите, во предложениот текст.
Точка 77
Владата ја разгледа Информацијатата од претседавачот на Координативното тело за
следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со
техничко вештачење во арбитражниот предмет кој се води пред Меѓународниот
арбитражен суд при Меѓународната трговска комора (ICC) во Париз, заведен под број
24112/ГР на ЕЛ.ПЕТ. БАЛКАНИКИ, СОСИЕТЕ АНОНИМ ПЕТРОЛЕУМ како тужител против
Република Северна Македонија како тужена страна ја разгледа и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Даде согласност на ангажирањето на стручните лица вештаци, за прашања поврзани
со процесот на преработка на сурова нафта и трговија со нафтени деривати и тоа за
ангажирањето на Крешимир Барановиќ (експерт за нафта) и Ѓорѓе Михајловиќ (експерт
за технологија на производство и трговија со нафтени деривати).
2. Го овласти заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции/претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни
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постапки произлезени од меѓународни договори во рок од три дена да ја извести
адвокатката куќа Dechert (Paris) LLP за дадената согласност за ангажирањето на
стручните лица-вештаци, за прашања поврзани со процесот на преработка на сурова
нафта и трговија со нафтени деривати и тоа за ангажирањето на Крешимир Барановиќ
(експерт за нафта) и Ѓорѓе Михајловиќ (експерт за технологија на производство и
трговија со нафтени деривати).
Точка 78
Владата ја разгледа Информацијата за постоење на законско решение да се овозможи
добивање на два слободни денови за вработените (во државна администрација и
приватен сектор) кои ќе се вакцинираат против COVID-19, како материјал за
информирање, без заклучоците содржани во неа.
Точка 79
Владата ja разгледа Информацијата за потребата од донесување на измена на
Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на
договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста
со влади на странски држави за 2021 година со Предлог-измена на Годишен план, ја
усвои Информацијата и ја донесе измената на Годишниот план на Владата на Република
Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во
областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2021 година со
заклучок Министерството за одбрана согласно расправата на сединцата измената на
Годишниот план да ја усогласи со Секретаријатот за законодавство и Министерството за
финансии (наместо износот „2.097.500.000,00 денари“ да предвиди 200.000.000,00
денари помалку).
Точка 80
Владата ја разгледа Информацијата во врска со статусот на реализација на Договорот
за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи, МХЕЦ Дворце на концесионерот Барт Енерџи ДОО Скопје и
ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за финансии и Министерството за економија во рок од седум дена да
формираат комисија која ќе ја разгледува документацијата доставена во прилог кон
Барањето за обештетување, а со цел спогодбено раскинување на договорите за
концесија за МХЕЦ Дворце.
2. Сe задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во рок од
30 дена да ја информира Владата за висината на обештетувањето со конкретен предлог
за спогодбено раскинување на Договорот.
Точка 81
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона вирусот
COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија, по скратена
постапка и го утврди со следниве заклучоци:
1. Во Предлогот на закон, во член 1, се брише третиот став кој гласи: „8. Поддршка по
килограм произведено винско грозје кое во периодот од 15 август 2021 година до 31
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октомври 2021 година е преработено во сопствени капацитети за производство на вино
во висина од 3 денари по килограм.“.
2. Текстот на Предлогот на закон да се усогласи со Секретаријатот за законодавство и
Министерството за финансии.
3. Пречистениот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот
за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона
вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија, по
скратена постапка 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 Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Трајан Димковски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, а за повереници Драганчо Стојчев, државен советник во
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Борче Јоновски,
раководител на сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Точка 82
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ и
реализацијата на Договорот за јавно приватно партнерство за МХЕЦ Топлец, со предлог
за раскинување, ја усвои Информацијата и го задолжи Министерството за животна
средина и просторно планирање во рок од 15 дена, до Владата да достави предлогодлука за раскинување на Договорот за јавно приватно партнерство за МХЕЦ Топлец, со
фискални импликации.
Точка 83
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Барањето на концесионерот Гравис
Хидро ДОО Гостивар за склучување на Анекс кон Договорот за концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи,
МХЕЦ Пена со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85 и МХЕЦ
Шеличе со реф.бр. 91 и ја усвои со следниот заклучок:
- Сe задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во рок од
30 дена да ја информира Владата за можностите за изменување и дополнување на
Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр
84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85 и МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91, со кои ќе се изземе МХЕЦ
Шеличе.
Точка 84
Владата ја разгледа Информацијата во врска со активностите за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во Република Северна Македонија со Предлог-одлука и Предлог-решение
и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за
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финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на
дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија која да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2. Го донесе Решението за изменување на Решението за формирање на Комисија за
спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република
Северна Македонија кое предлагачот ќе го усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 85
Владата ја разгледа Информацијата во врска со реализација на малите
хидроелектрични централи лоцирани во зоните на строга заштита и на активно
управување на Национален парк Шар Планина, и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за финансии и Министерството за економија во рок од седум дена да
формираат комисија која ќе ја разгледува документацијата доставена во прилог кон
барањата за обештетување, а со цел спогодбено раскинување на договорите за
концесија за МХЕЦ Вратничка 67, МХЕЦ Љуботенска 66, МХЕЦ Беловишка 107 и МХЕЦ
Пена 82 .
2. Си задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во рок од
30 дена да ја информира Владата за работата на Комисијата и да достави конкретни
предлози за спогодбено раскинување на договорите.
Точка 86
Владата ја разгледа Информацијата за внатрешно распоредување и за давање на
времено користење на движна ствар на Државниот инспекторат за локална самоуправа,
со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за
престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за
локална самоуправа-Државен инспекторат за локална самоуправа, која предлагачот ќе
ја усогласи со Секретаријатот за законодавство.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:10 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

Зоран Заев
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