ЗАПИСНИК
од Деведесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 јули 2021 година

Скопје, јули 2021 година

ЗАПИСНИК
од Деведесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 јули 2021 година
Седницата започна во 20:30 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев.
На седницата присуствуваа Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси и Фатмир Битиќи, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања, координација со економските ресори и инвестиции, членовите на Владата:
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, министер за одбрана, Оливер Спасовски,
министер за внатрешни работи, д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, мр Крешник Бектеши, министер за економија, 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, д-р Ирена Стефоска, министер за култура,
Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање и д-р Јетон
Шаќири, министер за информатичко општество и администрација, како 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 Илхан Рахман, заменик на
министерот за политички систем и односи меѓу заедниците, д-р Димитар Ковачевски,
заменик на министерот за финансии, Трајан Димковски, заменик на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Зоран Димитровски, заменик на
министерот за локална самоуправа, Беким Реџепи, заменик на министерот за
транспорт и врски, како и Калинка Габер, државен секретар во Секретаријатот за
европски прашања.
На седницата присуствуваше и Сања Томовска, заменик нотар.
Од седницата отсуствуваа д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања
на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците и м-р Никола
Димитров, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
задолжен за европски прашања и членовите на Владата м-р Бојан Маричиќ, министер
за правда, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р Горан Милевски, министер
за локална самоуправа, Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Благој Бочварски, министер за транспорт и врски.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
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ДНЕВЕН РЕД
1. Тарифник за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со Предлогодлука
2. Информација со Правилник за инструментот за поддршка: Кофинансирани грантови
за комерцијализација на иновации, со Предлог-одлука
3. Предлог-одлука за утврдување на висината на трошоците за акредитација и
надоместоците за работа на надворешните оценувачи
4. Информација за реализација на проектот за реконструкција на спортска сала
Партизан, Општина Карпош
5. Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на
спортски објекти за 2021 година
6. Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со
Предлог-одлука
7. Информација за донесување на Одлука за давање на трајно користење на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Агенцијата за управување
со одземен имот и Одлука за утврдување на работите од премерот во функција на
запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
8. Предлог-одлука за продажба на движна ствар
9. Барање согласност за донесување на измена на Планот за намена и распределба на
капацитети дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска
комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на
радиодифузерите
10. Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение
на Јавното претпријатие за државни патишта
11. Информација во врска со потребата од донесување на одлука за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон и тоа за ново
предвидена трафостаница и тоа во Зона Север во Струмица, каде урбанистичката
парцела за трафостаница ќе се нумерира како дел од КП бр. 6511 во КО Струмица,
(нов КП бр. 6511/2 КО Струмица, во површина од 81 м2), со Предлог-одлука
12. Информација за давање на согласност за отпочнување на постапка за јавно
приватно партнерство за изградба на катна гаража во Општина Охрид
13. Барање за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврден со
закон (КП бр. 4129/1 КО Мислешево), со Предлог-одлука
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14. Барање за финансирање на проектот „Реконструкција и доградба на постоен пат од
м. в. Порта до м. в. Мечкин Камен, Општина Крушево“
15. Барање за доделување на објект во трајна сопственост
16. Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина
Куманово
17. Барање на мислење за постапување и примена на Законот за градежно земјиште
18. Барање за донесување одлука за отуѓување на градежно земјиште со непосредна
спогодба, со Предлог-одлука
19. Барање за давање на правото на трајно користење на недвижна ствар на Општина
Градско, со Предлог-одлука
20. Информација за постапка за продажба на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија наменето за изградба на објекти од јавен интерес, со
Предлог-одлука
21. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни
ствари на Општина Штип
22. Информација во врска со барање согласност за префрлање на вишок на средства
од сметка за блок дотации на сметката на Основниот Буџет на Општина Прилеп за 2021
година, со Одлука од Советот на Општина Прилеп (вкупно 60. 000. 000,00 денари за
основно и средно образование и детски градинки)
23. Предлог-одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со непосредна
спогодба на ЕВН Македонија, АД Скопје за изградба на објекти од јавен интерес
(изградба на електроенергетски објект–Трафостаница во Индустриска зона Раброво,
Општина Валандово)
24. Информација за давање на согласност за размена на градежно земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија, со градежно земјиште во сопственост
на физичко лице, на кое е предвидено изградба на објект од јавен интерес–станбена
улица, планирана со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дело од КО
Кадино, Блок 32, која е од локално значење утврден со закон, со Предлог-одлука
25. Програма за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС
„Злетовица“ Пробиштип за 2021 година, со Предлог-одлука
26. Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со
Предлог-одлука (КП број 2187 КО Радишани)
27. Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со
Предлог-одлука (КП 13231 КО Тетово 3)
28. Информација за отстапување без надомест на одземен недвижен имот со
правосилна пресуда, со Предлог-одлука (КП број 12079 КО Центар)
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29. Предлог - oдлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Општина
Прилеп
30. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката-Скопје (Имотен лист бр. 94557, КО Охрид 2, на КП
бр. 11144)
31. Предлог-одлука за продажба на деловни простории со кои стопанисува
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката – Скопје
32. Предлог-одлука за определување месечен паушал на неизвршните членови на
Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
33. Предлог-одлука за утврдување на висината на месечниот надоместок на
членовите на Управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот
34. Информација за определување на висината на месечниот надоместок на
членовите на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони
35. Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
36. Предлог-одлука за продажба на движни ствари (возила)
37. Финансиски план за изменување и дополнување на Финансискиот план на
Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година, со Предлогодлука
38. Предлог-одлука за продажба на движна ствар; Предлог-одлука за давање
согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на електронски отпад на Апелационен суд Скопје и Предлог-одлука за
давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши
дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање, преработка
рециклирање и уништување на отпад на Апелационен суд Скопје
39. Согласност на Oдлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба,
финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за
комерцијални потреби бр. 02-1040/1-3 од 23. 06. 2021 година, донесена од Управниот
одбор на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево
40. Согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба,
финансирање, стопанисување и пренос на 2 (две) мали хидроцентрали, на
регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица" –Кичево бр. 02-1040/1-4 од 23.
06. 2021 година донесена од управниот одбор на ЈП Студенчица Кичево
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41. Информација за проектот - Ревитализација на големи хидроелектрани (ГХЕ) III
фаза во сопственост на Акционерско друштво за производство на електрична енергија
„Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје
42. Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на
утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на
хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и
евапорација во работењето со стоковните резерви
43. Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на
висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и
обновување на стоковните резерви
44. Информација со Предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за
регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во
заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со
превозно средство – чамец - без мотор во Св. Наум
45. Информација со Предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за
регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во
заштитено подрачје-Националниот парк Галичица, прошетка на посетители со
превозни средства АТВ-четириколки
46. Информација со Предлог-одлука за давање на согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено
подрачје Национален парк Галичица, угостителска дејност на сплавови во Извориште
кај Св. Наум
47. Предлог-одлука за продажба на движни ствари (болнички кревети)
48. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавно
претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република
Северна Македонија
49. Информација за давање согласност за користење деловен простор под закуп на
Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачје Кичево
ДП 02-429/20
50. Информација во врска со Решението за утврдување на правото за остварување на
плата по престанувањето на функцијата бр. 14-559/7 од 30 март 2021 година, со
Дополнување и Предлог-одлуки
51. Барање дозвола за вклучување на ТЕ Осломеј
52. Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
(патнички моторни возила)
53. Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на
железничката инфраструктура за 2021 година
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54. Известување за добивање согласност за додавање на дејност во
регистрацијата,доставено од КПУ Затвор Скопје-Скопје под бр. 0306-3127/3 од 2. 7.
2020 година
55. Информација за реализација на твининг проект ИПА 2016 Јакнење на
координативните капацитети за превенција и борба проти насилниот екстремизам и
тероризам
56. Информација за поддршка од САД во реконструкција на објект на Центарот за
управување со кризи во Куманово, а со цел воспоставување на Центар за обука
57. Информација за распишување на Јавен повик бр. 01/21 за доставување на понуди
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, со
Предлог-решение
58. Информација за распишување на Јавен повик бр. 02/21 за доставување на понуди
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, со
Предлог-решение
59. Информација за распишување на Јавен повик бр. 03/21 за доставување на понуди
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до три хектари,
со Предлог-решение
60. Информација за распишување на Јавниот повик бр. 04/21 за доставување на
понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до три
хектари, со Предлог-решение
61. Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на
активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на
техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
62. Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2021 година
63. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2021 година
64. Предлог-програма за изменување на Програмата за фитосанитарна политика во
2021 година
65. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена
репродукција на шумите за 2021 година
66. Барање на согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за
Наменска дотација на основниот буџет на Општина Долнени за 2021 година (8. 000.
000,00 денари од наменска дотација за средно образование во наменска дотација за
основно образование), со нови одлуки на Советот на Општина Долнени
67. Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на
штетата од елементарни непогоди во периодот од 23. 3 - 13. 7. 2021 година
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68. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ново Село за изградба
на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени,
В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Ново Село Драчево, Општина Зелениково, со Предлог-одлука
69. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Таор за изградба на
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Таор, Oпштина Зелениково, со Предлог-одлука
70. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија (рибник) КО Горно
Врановце, Општина Чашка со Предлог-одлука
71. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
електроенергетска инфраструктура и пристапен пат за пристап до планирана
фотонапонска електроцентрала на локација Осломеј, КО Србица вон град и КО
Осломеј, Општина Кичево, со Предлог-одлука
72. Иницијатива од ЈПКД „Комуналец“ Струмица за отпишување на стар долг према
АД Водостопанство на Република Северна Македонија
73. Информација за потребата од подготовка на Анекс за изменување на Анексот 1:
Матрица за стратешки мониторинг на Програмата за одржлив локален развој и
децентрализација 2021-2026 година, со Анекс за изменување на Анексот 1: Матрица за
стратешки мониторинг на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација
2021-2026 година
74. Информација за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2021 година, Раздел 19101 - Министерство за локална самоуправа,
Програма 4 - Активности поврзани со децентрализација. Потпрограма 40 - Активности
поврзани со децентрализација, Категорија 46, Ставка 464 - Разни трансфери наменети
за поддршка на имплементацијата на локалните акциски планови во единиците на
локална самоуправа
75. Информација за потребата од имплементација на втора фаза на Проектот
"Зајакнување на општинските совети" кој ќе се спроведува од страна на Програмата за
развој на Обединети Нации (УНДП) во соработка со Министерството за локална
самоуправа и Министерството за финансии, а кој е поддржан од страна на Владата на
Швајцарската конфедерација, претставувана од Амбасадата на Швајцарија во
Република Северна Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка (СДЦ)
76. Информација во врска со Одлуката за распределба на средства остварени по
основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски
дотации на општините за 2020 година, со Предлог-одлука
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77. Информација со Предлог-одлука за распределба на средствата остварени по основ
на надоместок за производвство на енергија од фосилни горива како наменски
дотации на општините за 2021 година
78. Информација за изработка на урбанистички план за подрачја и градби од државно
значење за изградба на регионална депонија за Полошки Регион- Русино, Општина
Гостивар
79. Информација за состојбата со хидросистемот „Дојранско Езеро“, капиталните и
оперативни трошоци за санација и работење, како и потребата за промена на
институционалниот статус на хидросистемот, со Предлог-одлука
80. Информација со компаративна анализа на степенот на загадување на животната
средина предизвикано од користењето на електрични и хибридни возила (еколошки
возила), споредено со степенот на загадување на животната средина предизвикано од
користењето на стандардни возила (дизел, бензин)
81. Информација за донесување на Долгорочна стратегија за климатска акција, со
Акциски план
82. Годишен извештај за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2020
година
83. Информација за работата на Државниот автоматски мониторинг систем за
квалитет на амбиентен воздух
84. Информација во врска со одржување Годишно собрание на акционери на Тутунски
комбинат АД Прилеп, закажано за 10. 8. 2021 година
85. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Краста“ с. Бешиште Општина Прилеп, со Предлог-одлука
86. Информација во врска со поднесеното барање за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални
суровини на локалитетот „с. Коњско” Општина Гевгелија и Општина Кавадарци на
Друштвото за производство, трговија и услуги Резервоар минералс Македонија ДООЕЛ
Скопје, со Предлог-одлука
87. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
мермер на локалитетот „Дупен Камен“ с. Беловодица Општина Прилеп, со Предлогодлука
88. Информација во врска со поднесеното барање за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални
суровини на локалитетот „Попова Шапка - Дамјан“ Општина Радовиш, Општина Штип и
Општина Конче, со Предлог-одлука
89. Информација во врска со постапката по Јавен повик за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2021, со Предлог-одлука
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90. Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на
локалитетот „Скрка“ с. Дебриште Општина Росоман 5/2021 („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 117/21), со Предлог – одлукa
91. Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на
локалитетот „Мирковец“ Општина Василево 4/2021 („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 86/21), со Предлог – одлукa
92. Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на
локалитетот „Острата Скрка“ Општина Струмица 3/2021 („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 96/21), со Предлог – одлукa
93. Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина глина на локалитетот „Кадиица“ Општина Ресен, со Предлог-решение
94. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина – варовник на Трговското друштво за производство трговија и услуги Аснера
96 ДООЕЛ с. Франгово Струга на локалитетот „Малка“ с. Мали Влај, Општина Струга
95. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина – песок и чакал на Друштвото за земјоделство, сточарство, производство,
трговија, транспорт и услуги Агрогорис ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, на локалитетот
„Ајдучко Поле 1“, Општина Виница
96. Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина – фелдспат на Акционерско друштво за неметали Огражден АД Струмица на
локалитетот „Дрвош“, Општина Босилово
97. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – мермер на локалитетот „Рамнобор“ Мариово, Општина
Прилеп
98. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – мермер и мермеризиран варовник на локалитетот „Змејова
Дупка“ с. Липовиќ, Општина Конче и Радовиш
99. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – кварц на локалитетот „Голубица“ с. Клечовце, Општина
Куманово
100. Информација за исполнување на обврските на Република Северна Македонија во
врска со Mерката 5 од БЕПС Инклузивната рамка и барањето на Code of conduct
групата при Советот на ЕУ (18-3623/1)
101. Предлог-програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2021 година
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102. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник на локалитетот „Долна Краста“с Велешта, Општина
Струга
103. Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи
извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за
2021 година
104. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација
на минерална суровина – варовник на локалитетот „с. Рогле“, Општина Желино
105. Предлог-програма за изменување на Програмата за заштита на ранливи
потрошувачи на енергија за 2021 година
106. Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за
производство на електрична енергија од повластени производители кои користат
премија за 2021 година
107. Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата
за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи, со Предлогпрограма
108. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на
наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и
овластеното правно лице
109. Предлог-решение за изменување на Решението за именување членови и нивни
заменици за Комисијата за извоз на стоки и тенологии со двојна употреба
110. Информација во врска со статусот на работата на Работната група за решавање на
прашањата поврзани со долгот на Железници на Република Северна Македонија
Транспорт АД Скопје кон Хрватски железници Карго и за потребата од негово
решавање
111. Информација за потребата од склучување на Амандман бр. 4 на Договорот за
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ со Европската
инвестициона банка
112. Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кочани
113. Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци
114. Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на
аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно
со јуни 2021 година на ТАВ Македонија
115. Информација за реализација на мерките од Акцискиот план за железници,
Акцискиот план за олеснување на транспортот, Акцискиот план за патишта и
Акцискиот план за безбедноста на патиштата усвоени од Владата на Република
Северна Македонија и Министерскиот совет на Транспортната заедница
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116. Предлог-програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и
одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија
за 2021 година
117. Предлог-програма за начинот, постапката и критериумите за распределба на
средства обезбедени во потпрограма 11-Поддршка на имплементацијата на Декадата и
Стратегијата за Ромите, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на
Министерството за транспорт и врски
118. Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2021 година
119. Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до единиците на локалната
самоуправа во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021 година
120. Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија на Општина Штип
121. Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на
Министерството за транспорт и врски за 2021 година
122. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно
користење на движни ствари на Управниот суд на Република Северна Македонија
123. Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2021 година (на Јавното претпријатие за државни патишта)
124. Информација за спроведување на ИПА проектот ”Поддршка во спроведување на
директивите за квалитет на воздух“
125. Предлог-одлука за основање на Јавна установа за управување на Националниот
парк Шар Планина
126. Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на
Агенцијата за цивилно воздухоплоство
127. Информација за статус на Централната лабараторијата за животна средина и
потребата и условите за акредитација на нови методи
128. Информација за Прогрес Мониторинг за следење на процесот на апроксимација
на национaлното законодаство од областа на животната средина со правото на ЕУ за
2021 година
129. Информација за спроведување на ИПА проектот „Подобрување на
спроведувањето на ЕУ Директивата за поплави преку усогласување на националното
законодавство и подготовка на Планови за управување со ризици од поплави”
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130. Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на компании оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат
настани и други, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на
средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
131. Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани
туристички агенции, со Предлог-одлука
132. Информација за измена и дополнување на Одлуката за спроведен Јавен повик за
финансиска поддршка на: Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување
на xрана; Останати услуги за подготвување и служење на xрана; Подготовка и
послужување на пијалаци, со Предлог-одлука
133. Информација за спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на ноќни
клубови со Предлог-одлука
134. Информација за спроведен Јавен повик за финансиска
категоризирани ресторани за свадби, со Предлог-одлука

поддршка

на

135. Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права
во случајот Проданов против Северна Македонија А. бр. 73087/12
136. Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Грузија во Република
Северна Македонија со седиште во Скопје
137. Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Грузија во
Република Северна Македонија со седиште во Скопје
138. Предлог-одлука за спроведување (ЗНБП) 2021/585 на Советот од 12 април 2021
година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени
против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран
139. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2020/1483 на Советот од 14 октомври 2020 година за
спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во поглед на
состојбата во Либија
140. Предлог-одлука за престанок на користење и пренесување на правото на
сопственост на недвижни ствари на Општина Ѓорче Петров
141. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Министерството за одбрана (КО Берово)
142. Барање на Ахмет Кесер, за прием во државјанство на Република Северна
Македонија согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
143. Барање на Суди Озкан, за прием во државјанство на Република Северна
Македонија согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
144. Барање на Родољуб Драшковиќ за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
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145. Информација за интегрираната платформа за Редослед на клиенти, Резервирај
термин за услуга, Оцени го шалтерскиот службеник
146. Информација за Третиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот план
на Стратегијата за реформа на јавната администрација (2018-2022) за 2020 година
147. Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права
во случајот Стоименовиќ и Милошевиќ против Северна Македонија А. бр. 59842/14
148. Информација за проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на Стратегијата на
ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна Македонија“, со
пропратни материјали
149. Информација по доставено барање одобрение за основање приватна установа за
деца – детска градинка „Џунгла“ од Карпош, Скопје, со Предлог-одлука
150. Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба
на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски
развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2022 година
151. Информација за Ревидиран оперативен план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, со Оперативен план
152. Инклузија на деца Роми во предучилишно образование преку системски пристап
со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од
партиципација на деца Роми што се во социјален ризик односно за период 1. 9. 202030. 6. 2021 година
153. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за изградба на Дневен центар за деца со ментална и телесна
попреченост во Општина Боговиње
154. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за проширување на постоечки простор на детска градинка во
Општина Росоман
155. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за изградба на објект за детска градинка во Општина Свети Николе,
село Ерџелија
156. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за реконструкција и адаптација на Дневен центар за лица со телесна
или ментална попреченост во Општина Чашка
157. Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на
дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
158. Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за 2021 година
159. Предлог-програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката
дејност за 2021 година
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160. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и
реконструкција на основни училишта за 2021 година
161. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и
реконструкција на средни училишта за 2021 година
162. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Браќа
Миладиновци“ Штип
163. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо
Рацин“ Битола
164. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Скопје“ Скопје (плати)
165. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Народен херој Орде Чопела“ Прилеп (плати)
166. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Никола Карев“ – Охрид (плати)
167. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Пелагонија“ Скопје (плати)
168. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе
Стефановски Сениќ“ Скопје (плати)
169. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица (плати)
170. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот ученички дом „Мирка
Гинова“ Битола
171. Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје
„Здравко Цветковски“ Скопје (плати)
172. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко
Пенџуклински“ Кратово (плати)
173. Предлог-одлука за доделување
Миладиновци“ Струга (плати)

на срeдства

на Ученичкиот

дом

„Браќа

174. Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом
„Професор Мијалковиќ“ – Куманово (плати)
175. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Лазар
Лазаревски “ Велес (плати)
176. Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом
„Бранко Станоевиќ“ Гостивар (плати)
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177. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Кочани (книги)
178. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Здружението Библиотека АЛ-БИ с. Бабино, Општина Демир Хисар (книги)
179. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Службата на Собранието на Република Северна Македонија (книги)
180. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар
на Агенцијата за квалитет во високото образование
181. Предлог-одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за
воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи
во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ – Скопје
182. Информација за потребата од преземање активности во врска со
дигитализацијата на картотеките при Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, со текст на Меморандум
183. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата
на Република Северна Македонија, предложен од група пратеници
184. Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 1
јануари до 30 јуни 2021 година
185. Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 3406 за КО Чаир на КП бр. 3612, викано место/улица Алекса Дундиќ
186. Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 56113 за КО Ресен на КП бр. 3186 на викано место/улица Нијази Бег
187. Понуда од нотар Љиљана Трповска од Тетово за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 101816 за КО Тетово 3 на КП бр. 13034 на викано место/улица Град
188. Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр. 111355 за КО Кисела Вода 2 на КП бр. 5340 на викано место/улица Хемтекс
189. Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 3442 за КО Ваташа, на КП бр. 4344, Викано место/улица 12 Другари,
со дополнување
190. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 1267 за КО Сингелиќ на КП бр. 1613, викано место/улица 1
191. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 1267 за КО Сингелиќ на КП бр. 1612/1, викано место/улица
Јужноморавски бригади
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192. Понуда од нотар Сашо Василевски од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 193472 за КО Драчево 2, на КП бр. 7566, Викано место/Велковски
Круши
193. Информација за попречување на работа на Народниот правобранител во насока
на остварување на уставно и законски за загарантираните права на граѓаните во врска
со формирани предмети НП бр. 872/17, НП бр. 1814/17 и НП бр. 2824/17
194. Посебен извештај за попречување на работата до непосредно повисокиот орган
195. Иницијатива поднесена од Љупчо Велковски од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У. бр. 77/2021 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 372 став 2 од Законот за парнична постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010
и 124/2015)
196. Иницијатива поднесена од адвокат Александар Новаковски од Скопје, доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У. бр. 59/2021 за поведување
на постапка за оценување на уставноста на одредба од Законот за изменување и
дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 302/2020)
197. Иницијатива поднесена од Олгица Трајковска од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У. бр. 8/2021 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на Уставниот закон за спроведување на амандманите XXXIII
до XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/2019)
198. Иницијатива поднесена од Осигурување Македонија А. Д. Скопје од Скопје,
преку полномошник адвокат Игор Спировски, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У. бр. 64/2021 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 205 од Законот за облигационите односи
199. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У. бр. 233/2020 од
28. 04. 2021 година, за поведување на постапка за оценка на уставноста на член 8 став
3 во делот: „кои се избрани од страна на Собранието на Република Северна
Македонија“ од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/2019)
200. Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд
на Република Северна Македонија под У. бр. 75/2021 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на членот 23 од Законот за адвокатурата („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011,
113/2012 и 148/2015)
201. Кадровски прашања
202. Прашања и предлози
203. Информација за бројот на издадени електронски изводи од матичните книги
преку Националниот портал за електронски услуги
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204. Предлог-одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V
категорија
205. Извештај за завршени преговори за потпишување на Меморандум за разбирање
меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република
Северна Македонија и Министерството за политики на земјоделство, прехрана и
шумарство на Република Италија за соработка во областа на земјоделството, со текст
на Меморандум за разбирање
206. Годишен финансиски извештај, Годишната сметка и Предлог-одлуката за
покривање на загубата по годишната сметка на АД Електрани на Северна Македонија,
во државна сопственост, Скопје за 2020 година со Извештај од Надзорниот одбор на
АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за резултатите
од контролата над управувањето со АД Електрани на Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје за 2020 година
207. Годишен извештај за финансиското работење на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за
периодот од 1. 1. 2020 до 31. 12. 2020 година, со Предлог-одлука
208. Годишна сметка на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година, со Извештај од
независниот ревизор и Предлог-одлука
209. Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во 2020 година и Ревизорски
извештај на независна ревизија на финансиските извештаи на ЈП "Стрежево" Битола
210. Годишна сметка за 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита
на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје и Годишниот извештај за работењето
со финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје
“ЈАСЕН“- Скопје, со предлог одлуки
211. Информација за Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за
2020 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за
2020 година
212. Барање за одобрување на Годишната сметка за работењето на Железници на
Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за период од 1. 1. 2020 до 31.
12. 2020 година; Годишен извештај за работењето на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт Транспорт АД – Скопје за период од 1. 1. 2020 до 31.
12. 2020 година и Финансиски извештај за работењето на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт Транспорт АД – Скопје за период од 1. 1. 2020 до 31.
12. 2020 година, со Предлог-одлуки
213. Годишен извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје за
2020 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлуки
214. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП
„Стрежево” - Битола за 2020 година
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215. Информација за донесување на Одлука за намалување на основната главнина на
Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, Одлука за изменување на Изјавата за
основање и Одлука за покривање на загубите на „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје за 2019
година, со Предлог-одлуки
216. Предлог-одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани
со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот,
предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на
урбанистичките планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичкопроектна документација за 2021 година
217. Информација со Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот
функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна
Македонија
218. Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за
запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија КП. бр.
2233/1 КО Струга (03-262/1)
219. Информација со Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во
функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна
Македонија на КП. бр. 1237 во КО Струга (03-287/1)
220. Барање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши
дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање на отпад, со Предлогодлука (Кинотека на Република Северна Македонија)
221. Барање согласност за отпис на движни ствари, доставено од ЈНУ Институт за
македонска литература Скопје под број 05-95/1 од 18. 5. 2021 година
222. Доставување на актите за систематизација од ЈНУ Институт за македонски јазик
„Крсте Мисирков“ – Скопје
223. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Општа
болница Велес)
224. Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно
лице кое ќе врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука (ЈЗУ
Универзитетска клиника за кадриологија)
225. Барање за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад за движни ствари, со Предлогодлука (ЈЗУ ГОБ 8 септември – Скопје)
226. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Јавно
претпријатие за водостопанство Лисиче - Велес)
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227. Барање согласност за отпис на движни ствари, со Предлог-одлука
228. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈУ Специјален
завод Демир Капија)
229. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Министерство за
транспорт и врски)
230. Предлог-одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди
градежно земјиште на кое Република Северна Македонија е сопственик на најмалку
70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на
катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела
231. Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Јавното претпријатије за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје
232. Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштво за
производство, градежништво, трговија и услуги Премиум Минерали ДТ ДОО увозизвоз, Куманово
233. Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен на
25. 2. 2015 година, заведен кај Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
под бр. 03-443/1 од 25. 2. 2015 година, како што е изменет со Анекс договор бр. 1
склучен на 17. 8. 2016 година, заведен кај Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони под бр. 13-1231/1 од 17. 8. 2016 година, помеѓу Владата на Република
Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги Гентерм Македонија
ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и Гентерм Инкорпорејтед (Gentherm Incorporated), со
Предлог-одлука
234. Информација по задолжение од Триесет и петтата седница на Владата, за
направените анализи за исполнетост на условите за креирање на работни места по
договорите за државна помош за компаниите во ТИРЗ, со предлог на следни чекори
што треба да се преземат, вклучително и евентуална измена на договорите, согласно
изменетите услови предизвикани од КОВИД-19
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*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го одложи од разгледување Тарифникот за утврдување на висината на
надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 2
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Правилник за инструментот за
поддршка: Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, со Предлогодлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 3
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за утврдување на висината на
трошоците за акредитација и надоместоците за работа на надворешните оценувачи, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на проектот за реконструкција на
спортска сала Партизан, Општина Карпош и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да спроведе постапка за јавна набавка
за избор на изведувач за реконструкција на спортската сала Партизан, Oпштина
Карпош.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт за реализација на реконструкција на
спортската сала Партизан, Oпштина Карпош потребните средства во висина од 70. 000.
000,00 денари да ги обезбеди со следниот начин и динамика на плаќање:




7. 000. 000,00 денари во 2021 година;
43. 000. 000,00 денари во 2022 година и
20. 000. 000,00 денари во 2023 година.
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3. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да ги прикаже потребните буџетски
средства во буџетскиот циркулар за соодветните фискални години, а Министерството
за финансии да ги има во предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна
Македонија за соодветните фискални години.
Точка 5
Владата ja разгледа Предлог-програмата за изменување на Програмата за изградба и
реконструкција на спортски објекти за 2021 година и ја донесе Програмата со заклучок
текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за продажба на одземен недвижен имот на прво
јавно наддавање, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и условно ја донесе
Одлуката за продажба на одземен недвижен имот, со заклучок текстот на истата да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 7
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за донесување на Одлука за
давање на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија на Агенцијата за управување со одземен имот и Одлука за утврдување на
работите од премерот во функција на запишување на недвижност сопственост на
Република Северна Македонија, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на
4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство
Точка 8
Владата ја донесе Одлуката за продажба на движна ствар, во предложениот текст.
Точка 9
Владата го одложи од разгледување Барањето согласност за донесување на измена на
Планот за намена и распределба на капацитети дигитален терестријален мултиплекс
на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување
на програмските сервиси на радиодифузерите, за наредната седница на Владата, што
ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно
ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за донесување на Одлука за предавање на
недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за предавање на недвижност во владение на
Јавното претпријатие за државни патишта (нов текст) во предложениот текст.
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Точка 11
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со потребата од
донесување на одлука за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен
интерес утврдени со закон и тоа за ново предвидена трафостаница и тоа во Зона
Север во Струмица, каде урбанистичката парцела за трафостаница ќе се нумерира
како дел од КП бр. 6511 во КО Струмица, (нов КП бр. 6511/2 КО Струмица, во
површина од 81 м2), со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 12
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за давање на согласност за
отпочнување на постапка за јавно приватно партнерство за изградба на катна гаража
во Општина Охрид, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 13
Владата по Барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен
интерес утврден со закон (КП бр. 4129/1 КО Мислешево), со Предлог-одлука, го
донесе најновиот текст на Одлуката за давање согласност за давање под долготраен
закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на
непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво
за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, во предложениот текст.
Точка 14
Владата го разгледа Барањето за финансирање на проектот „Реконструкција и
доградба на постоен пат од м. в. Порта до м. в. Мечкин Камен, Општина Крушево" и
притоа заклучи:
- Се препорачува на Општина Крушево, во однос на овој проект да се обрати до
надлежните институции за изработка на проектни документации и помош на
општините за изработка на проекти, и тоа Министерството за транспорт и врски,
Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој и други
надлежни институции, со цел аплицирање за изработка на проектна документација за
реализација на овој проект.
Точка 15
Владата го разгледа Барањето за доделување на објект во трајна сопственост и
препорача на Општина Ранковце да го комплетира Барањето со соодветните мислења
од надлежните институции и соодветна Предлог-одлука, со цел отпочнување на
постапката за доделување на објектот во трајна сопственост.
По комплетирањето, материјалот да се разгледа во редовна Владина постапка.
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Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за пренесување на недвижна
ствар во сопственост на Општина Куманово и ја донесе Одлуката со заклучок текстот
на истата редакциски да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 17
Владата го одложи од разгледување Барањето на мислење за постапување и примена
на Законот за градежно земјиште, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи
на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа
на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување
со Секретаријатот за законодавство.
Точка 18
Владата по Барањето за донесување одлука за отуѓување на градежно земјиште со
непосредна спогодба, со Предлог-одлука, условно ја донесе Одлуката за давање
согласност на Општина Ново Село за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба, поради потребата од
дополнителни усогласувања со Секретаријатот за законодавство.
Точка 19
Владата го разгледа Барањето за давање на правото на трајно користење на недвижна
ствар на Општина Градско, со Предлог-одлука и по Барањето условно ја донесе
Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Градско со
заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 20
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за постапка за продажба на
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија наменето за
изградба на објекти од јавен интерес, со Предлог-одлука, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 21
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Општина Штип, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата во врска со барање согласност за префрлање на
вишок на средства од сметка за блок дотации на сметката на Основниот Буџет на
Општина Прилеп за 2021 година, со Одлука од Советот на Општина Прилеп (вкупно 60.
000. 000,00 денари за основно и средно образование и детски градинки) и даде
согласност за префрлање на 20. 000. 000 денари на вишок на средства од сметка за

24

блок дотации на сметката на Основниот Буџет на Општина Прилеп за 2021 година,
согласно Мислењето на Министерството за образование и наука.
Точка 23
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за давање на согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија со непосредна спогодба на ЕВН Македонија, АД Скопје за изградба на
објекти од јавен интерес (изградба на електроенергетски објект–Трафостаница во
Индустриска зона Раброво, Општина Валандово) и условно ја донесе Одлуката, со
заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за размена на градежно
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, со градежно земјиште во
сопственост на физичко лице, на кое е предвидено изградба на објект од јавен
интерес–станбена улица, планирана со Урбанистички план за село Илинден, Марино и
дело од КО Кадино, Блок 32, која е од локално значење утврден со закон, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за
размена на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со
градежно земјиште во сопственост на физичко лице за изградба на објект од јавен
интерес од локално значење, во предложениот текст.
Точка 25
Владата по Програмата за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС
„Злетовица“ Пробиштип за 2021 година ја донесе Одлуката за давање согласност на
Програмата за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈП ХС
„Злетовица“ Пробиштип за 2021 година.
Точка 26
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за продажба на одземен недвижен
имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (КП број 2187 КО Радишани), за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 27
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за продажба на одземен недвижен
имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (КП 13231 КО Тетово 3), за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 28
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за отстапување без надомест на
одземен недвижен имот со правосилна пресуда, со Предлог-одлука (КП број 12079 КО
Центар), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
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основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 29
Владата ја одложи од разгледување Предлог - oдлуката за давање на времено
користење на недвижна ствар на Општина Прилеп, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 30
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање на трајно користење
на недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје (Имотен лист бр.
94557, КО Охрид 2, на КП бр. 11144), за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 31
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за продажба на деловни
простории со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 32
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за определување месечен паушал на
неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
– Скопје и заклучи да не ја донесе истата.
Точка 33
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за утврдување на висината на месечниот
надоместок на членовите на Управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на
туризмот и не ја донесе Одлуката за утврдување на висината на месечниот надоместок
на членовите на Управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на туризамот.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за определување на висината на месечниот
надоместок на членовите на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони и не ја усвои Информацијата.
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Точка 35
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за продажба на движни ствари
(патнички моторни возила), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 36
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за продажба на движни ствари
(возила), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 37
Владата го разгледа Финансискиот план за изменување и дополнување
Финансискиот план на Централниот регистар на Република Северна Македонија
2021 година, со Предлог-одлука и не ја донесе Одлуката за давање согласност
Финансискиот план за изменување и дополнување на Финансискиот план
Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година.
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Точка 38
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за продажба на движна ствар;
Предлог-одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на електронски отпад на Апелационен суд
Скопје и Предлог-одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор
на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или
транспортирање, преработка рециклирање и уништување на отпад на Апелационене
суд Скопје, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 39
Владата ја одложи од разгледување Согласноста на Oдлуката за започнување на
постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за
флаширање на вода за комерцијални потреби бр. 02-1040/1-3 од 23. 06. 2021 година,
донесена од Управниот одбор на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
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Точка 40
Владата ја одложи од разгледување Согласноста на Одлуката за започнување на
постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на 2 (две) мали
хидроцентрали, на регионалниот водоснабдителен систем „Студенчица" –Кичево бр.
02-1040/1-4 од 23. 06. 2021 година донесена од Управниот одбор на ЈП Студенчица
Кичево, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 41
Владата ја разгледа Информацијата за проектот - Ревитализација на големи
хидроелектрани (ГХЕ) III фаза во сопственост на Акционерско друштво за производство
на електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост,
Скопје и ја усвои Информацијата со следниве заклучоци:
1. Се укажува на Акционерско друштво за производство на електрична енергија
„Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје во соработка со
Министерството за финансии да подготви и достави барање до Кредитната банка за
обнова - КфВ за изразување на интерес за финансирање на проектот - Ревитализација
на големи хидроелектрани (ГХЕ) III фаза, во рамки на Програмата за обновливи извори
на енергија - енергетска транзиција на Владата на СР Германија согласно Вербалната
нота бр. 256/2020 - ВЦ 440. 55 со поволен заем обезбеден со државна гаранција, во
износ до 25. 000. 000 евра и воедно да побара одржување на мисија на КфВ за оценка
на Проектот.
2. Се укажува на Акционерско друштво за производство на електрична енергија,
„Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје по добивањето
на одговорот од Кредитната банка за обнова - КфВ веднаш да постапи согласно
одредбите на Законот за јавен долг и да ја започне постапката за добивање на
согласност за задолжување со државна гаранција, каде заемот на Акционерско
друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“,
во државна сопственост, Скопје, ќe изнесува до 25. 000. 000 евра.
3. Се укажува на Акционерско друштво за производство на електрична енергија,
„Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје по добивањето
на согласноста за задолжување со државна гаранција, наведена во заклучокот бр. 2,
во соработка со Министерството за финансии да ги започнат преговорите со
Кредитната банка за обнова - КфВ за склучување на договорите за заемот обезбеден
со државна гаранција наведен во заклучокот бр. 2.
Точка 42
Владата го донесе новиот текст Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата
за начинот на утврдување на максималните количини и вредности на загубите во
поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење,
расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви (нов текст), во
предложениот текст.

28

Точка 43
Владата ја разгледа Предлог-уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за
складирање, чување и обновување на стоковните резерви и не ја донесе Уредбата.
Точка 44
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Предлог-одлуки за давање на
согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти
кои вршат дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот
парк Галичица, со превозно средство – чамец - без мотор во Св. Наум, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 45
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Предлог-одлуки за давање на
согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти
кои вршат дејност во заштитено подрачје-Националниот парк Галичица, прошетка на
посетители со превозни средства АТВ-четириколки, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 46
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Предлог-одлука за давање на
согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица, угостителска
дејност на сплавови во Извориште кај Св. Наум, за наредната седница на Владата, што
ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно
ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 47
Владата ја донесе Одлуката за продажба на движни ствари (болнички кревети), во
предложениот текст.
Точка 48
Владата по Предлог-одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република
Северна Македонија заклучи:
Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да подготви и до Владата да достави Одлука за давање на трајно
користење на недвижни ствари на Општина Чаир која да се смета за донесена на оваа
седница на Владата.
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Точка 49
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за давање согласност за
користење деловен простор под закуп на Државното правобранителство на Република
Северна Македонија за подрачје Кичево ДП 02-429/20, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Решението за утврдување на правото
за остварување на плата по престанувањето на функцијата бр. 14-559/7 од 30 март
2021 година, со Дополнување и Предлог-одлуки и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за дополнување на Изјавата за основање на Трговското
друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, во предложениот текст.
2. Ја донесе Одлуката за одобрување на средства за дополнителни доплати на
Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје (нов текст), во предложениот текст.
3. Ја донесе Одлуката за давање на дополнителни доплати на Трговското друштво
Нафтовод ДООЕЛ Скопје (нов текст), во предложениот текст.
4. Ја даде Изјавата за основање на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје.
Точка 51
Владата го одложи од разгледување Барањето дозвола за вклучување на ТЕ Осломеј,
за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 52
Владата ги одложи од разгледување Предлог-одлуките за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари (патнички моторни возила), за наредната седница
на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 53
Владата ја одложи од разгледување Предлог-програмата за изменување на Годишната
програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
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Точка 54
Владата го одложи од разгледување Известувањето за добивање согласност за
додавање на дејност во регистрацијата,доставено од КПУ Затвор Скопје-Скопје под бр.
0306-3127/3 од 2. 7. 2020 година, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи
на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа
на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување
со Секретаријатот за законодавство.
Точка 55
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за реализација на твининг проект
ИПА 2016 Јакнење на координативните капацитети за превенција и борба проти
насилниот екстремизам и тероризам, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 56
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за поддршка од САД во
реконструкција на објект на Центарот за управување со кризи во Куманово, а со цел
воспоставување на Центар за обука, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 57
Владата ја разгледа Информацијата за распишување на Јавен повик бр. 01/21 за
доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост до 3 хектари, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за формирање на Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост со доставување на понуди за површини до 3 хектари, во
предложениот текст.
Точка 58
Владата ја разгледа Информацијата за распишување на Јавен повик бр. 02/21 за
доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост до 3 хектари, со Предлог-решение ја усвои и го донесе новиот текст на
Решението за формирање на Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост со доставување на понуди за површини до 3 хектари, во
предложениот текст.
Точка 59
Владата ja разгледа Информацијата за распишување на Јавен повик бр. 03/21 за
доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост до три хектари, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението за формирање на Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост со доставување на понуди за површини до 3 хектари, во
предложениот текст.

31

Точка 60
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за распишување на Јавниот повик
бр. 04/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост до три хектари, со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и
го донесе новиот текст на Решението за формирање на Комисија за давање под закуп
на земјоделско земјиште во државна сопственост со доставување на понуди за
површини до три хектари, во предложениот текст.
Точка 61
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата за изменување и дополнување на
Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците,
субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за
доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој, во
предложениот текст.
Точка 62
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 63
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година, во
предложениот текст.
Точка 64
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
фитосанитарна политика во 2021 година, во предложениот текст.
Точка 65
Владата ја разгледа Предлог-програмата за изменување и дополнување на Програмата
за проширена репродукција на шумите за 2021 година и ја донесе Програмата со
заклучок Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да изврши
редакциско усогласување на текстот на Програмата со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 66
Владата го разгледа новиот текст на Барањето на согласност за префрлање на вишок
на средства од сметката за Наменска дотација на основниот буџет на Општина
Долнени за 2021 година (8. 000. 000,00 денари од наменска дотација за средно
образование во наменска дотација за основно образование), со нови одлуки на
Советот на Општина Долнени и притоа заклучи:
1. Заклучокот од Деведесет и втората седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 27 јули 2021 година, (Барање на согласност за префрлање на
вишок на средства од сметката за Наменска дотација на основниот буџет на Општина
Долнени за 2021 година (7. 000. 000,00 денари од наменска дотација за средно
образование во наменска дотација за основно образование) Точка 15 кој гласи:
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„Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 јули 2021
година го разгледа Барањето на согласност за префрлање на вишок на средства од
сметката за Наменска дотација на основниот буџет на Општина Долнени за 2021
година и даде согласност за користење на вишокот на средства од блок дотации за
средно образование во износ од 7. 000. 000 денари за унапредување на образовниот
процес во основното образование во Општина Долнени. “ да престане да важи.
2. Даде согласност за користење на вишокот на средства од блок дотации за средно
образование во износ од 8. 000. 000 денари за унапредување на образовниот процес
во основното образование во Општина Долнени.
Точка 67
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за работата на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди во периодот
од 23. 3 - 13. 7. 2021 година, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 68
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план
за село Ново Село за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и
деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Дзеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ново Село Драчево, Општина
Зелениково, со Предлог-одлука, ја усвои и го донесе новиот текст на Одлуката за
давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за
изработка на Урбанистички план за село Ново Село за изградба на објекти со намена
А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ново Село
Драчево, Општина Зелениково, во предложениот текст.
Точка 69
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Таор за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, Вјавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација,
Е-инфраструктура КО Таор, Oпштина Зелениково, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Таор за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, Вјавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација,
Е-инфраструктура КО Таор, Општина Зелениково, во предложениот текст.
Точка 70
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска
документација за изградба на објект со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија
(рибник) КО Горно Врановце, Општина Чашка со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за
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линиска инфраструктурна градба за изградба на пристапен пат од локален пат за с.
Горно Врановци КО Горно Врановци, Општина Чашка во предложениот текст.
Точка 71
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за
изградба на електроенергетска инфраструктура и пристапен пат за пристап до
планирана фотонапонска електроцентрала на локација Осломеј, КО Србица вон град и
КО Осломеј, Општина Кичево, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата
и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
електроенергетска инфраструктура и пристапен пат за пристап до планирана
фотонапонска електроцентрала на Локација Осломеј КО Србица вон град и КО
Осломеј, Општина Кичево, во предложениот текст.
Точка 72
Владата ја симна од Дневен ред Иницијативата од ЈПКД „Комуналец“ Струмица за
отпишување на стар долг према АД Водостопанство на Република Северна Македонија.
Точка 73
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за потребата од подготовка на
Анекс за изменување на Анексот 1: Матрица за стратешки мониторинг на Програмата
за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 година, со Анекс за
изменување на Анексот 1: Матрица за стратешки мониторинг на Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 година, за наредната седница
на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 74
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за распределба на средствата од
Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, Раздел 19101 Министерство за локална самоуправа, Програма 4 - Активности поврзани со
децентрализација. Потпрограма 40 - Активности поврзани со децентрализација,
Категорија 46, Ставка 464 - Разни трансфери наменети за поддршка на
имплементацијата на локалните акциски планови во единиците на локална
самоуправа, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 75
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за потребата од имплементација
на втора фаза на Проектот "Зајакнување на општинските совети" кој ќе се спроведува
од страна на Програмата за развој на Обединети Нации (УНДП) во соработка со
Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии, а кој е
поддржан од страна на Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од
Амбасадата на Швајцарија во Република Северна Македонија/Швајцарска Агенција за
развој и соработка (СДЦ), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули
2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
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седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 76
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со Одлуката за
распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на
енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2020 година, со
Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 77
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Предлог-одлука за распределба
на средствата остварени по основ на надоместок за производвство на енергија од
фосилни гортива како наменски дотации на општините за 2021 година, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 78
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за изработка на урбанистички
план за подрачја и градби од државно значење за изградба на регионална депонија за
Полошки Регион- Русино, Општина Гостивар, за наредната седница на Владата, што ќе
се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе
се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 79
Владата ја одложи од разгледување - Информацијата за состојбата со хидросистемот
„Дојранско Езеро“, капиталните и оперативни трошоци за санација и работење, како и
потребата за промена на институционалниот статус на хидросистемот со, Предлогодлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 80
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со компаративна анализа на
степенот на загадување на животната средина предизвикано од користењето на
електрични и хибридни возила (еколошки возила), споредено со степенот на
загадување на животната средина предизвикано од користењето на стандардни возила
(дизел, бензин), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 81
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за донесување на Долгорочна
стратегија за климатска акција, со Акциски план, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 82
Владата го одложи од разгледување Годишниот извештај за работење на Агенцијата за
планирање на просторот во 2020 година, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 83
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за работата на Државниот
автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 84
Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување Годишно собрание на
акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 10. 8. 2021 година и ја усвои
Информацијата со следниве заклучоци:
1. Се овластува Милан Живковиќ, согласно член 392 од Законот за трговските
друштва, во својство на полномошник на Владата на Република Северна Македонија,
да присуствува на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп,
закажано за 10. 8. 2021 година, во 11:00 часот.
Издаденото полномошно да биде заверено кај нотар.
2. Заклучоците од оваа информација да се достават до овластеното лице, кое
согласно член 392 од Законот за трговските друштва, има својство на полномошник и
претставник на акциите на Владата на Република Северна Македонија во друштвото,
како инструкција за начинот на гласање на Собранието на акционери на Тутунски
комбинат АД Прилеп, закажано за 10. 8. 2021 година, односно да гласа како што е
утврдено во четвртиот заклучок од оваа информација.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, да го извести Тутунски комбинат АД Прилеп за назначениот полномошник
на Владата на Република Северна Македонија на Собранието на акционери на Тутунски
комбинат АД Прилеп.
4. Го одобри начинот на гласање на Собранието од страна на својот преставник, по
наведените точки од дневниот ред и тоа:
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ДНЕВЕН РЕД:
Процедурален дел
1. Избор на работни тела на собранието
а) Верификациона комисија од 3 члена
- По оваа точка од друштвото е доставена предлог Одлука за избор на верификациона
комисија. За оваа точка да се гласа „ЗА“.
б) 1 бројач на гласови.
- По оваа точка од друштвото е доставена Предлог-одлука за избор на бројач на
гласови. За оваа точка се гласа „ЗА“.
2. Избор на претседавач на собрание на акционери
- Во доставениот материјал за седницата дадена е Одлука за избор на претседавач на
Собрание. За оваа точка се гласа „ЗА“.
Работен дел:
1. Престанок на мандат на член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД
Прилеп поради истекување на мандат
Предлог-одлука за за престанок на мандат на извршен член на Одбор на
директори на Тутунски комбинат АД Прилеп, Кире Станкоски /да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлука за престанок на мандат на извршен член на Одбор на директори
на Тутунски комбинат АД Прилеп, Татјана Стефаноска / да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлука за престанок на мандат на извршен член на Одбор на директори
на Тутунски комбинат АД Прилеп, Гоце Мојаноски / да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлука за престанок на мандат на независен неизвршен член на Одбор на
директори на Тутунски комбинат АД Прилеп, Никола Џамбазовски / да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлука за престанок на мандат на независен неизвршен член на Одбор на
директори на Тутунски комбинат АД Прилеп, Гоце Јосифоски / да се гласа „ЗА“.
2.

Избор на членови на Одбор на директори,

Предлог-одлукa за избор на независен неизвршен член на Одборот на директори
на Тутунски комбинат АД Прилеп Никола Џамбазовски / да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлукa за избор на независен неизвршен член на Одборот на директори
на Тутунски комбинат АД Прилеп Миле Велкоски / да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлука за избор на членови на Одбор на директори на Тутунски комбинат
АД Прилеп Кире Станкоски / да се гласа „ЗА“.
Предлог-одлука за избор на членови на Одбор на директори на Тутунски комбинат
АД Прилеп Татјана Стефаноска / да се гласа „ЗA“.
Предлог-одлука за избор на членови на Одбор на директори на Тутунски комбинат
АД Прилеп Гоце Мојаноски / да се гласа „ЗА“.
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Точка 85
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со поднесената
иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Краста“ с.
Бешиште Општина Прилеп, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што
ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно
ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 86
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со поднесеното барање
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина - металични минерални суровини на локалитетот “с. Коњско” Општина
Гевгелија и Општина Кавадарци на Друштвото за производство, трговија и услуги
Резервоар минералс Македонија ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 87
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со поднесената
иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот “Дупен
Камен“ с. Беловодица Општина Прилеп, со Предлог-одлука, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 88
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со поднесеното барање
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина - металични минерални суровини на локалитетот “Попова Шапка - Дамјан“
Општина Радовиш, Општина Штип и Општина Конче, со Предлог-одлука, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 89
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со постапката по Јавен
повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина 2/2021, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 90
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со извршената
евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина– варовник на локалитетот „Скрка“ с. Дебриште
Општина Росоман 5/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.
117/21), со Предлог – одлукa, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 91
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со извршената
евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Мирковец“ Општина
Василево 4/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 86/21), со
Предлог – одлукa, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 92
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со извршената
евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Острата Скрка“
Општина Струмица 3/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.
96/21), со Предлог – одлукa, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 93
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за формирање на Комисија за
спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина - глина на локалитетот “Кадиица“ Општина
Ресен, со Предлог-решение, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 94
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за
производство трговија и услуги Аснера 96 ДООЕЛ с. Франгово Струга на локалитетот
“Малка“ с. Мали Влај, Општина Струга, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 95
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за земјоделство,
сточарство, производство, трговија, транспорт и услуги Агрогорис ДООЕЛ увоз-извоз
Кочани, на локалитетот “Ајдучко Поле 1“, Општина Виница, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 96
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина – фелдспат на Акционерско друштво за
неметали Огражден АД Струмица на локалитетот “Дрвош“, Општина Босилово, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 97
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за едностран раскин на
Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на
локалитетот “Рамнобор“ Мариово, Општина Прилеп, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 98
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за едностран раскин на
Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер и
мермеризиран варовник на локалитетот „Змејова Дупка“ с. Липовиќ, Општина Конче
и Радовиш, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 99
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за едностран раскин на
Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на
локалитетот “Голубица“ с. Клечовце, Општина Куманово, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 100
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за исполнување на обврските на
Република Северна Македонија во врска со Mерката 5 од БЕПС Инклузивната рамка и
барањето на Code of conduct групата при Советот на ЕУ (18-3623/1), за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
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часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 101
Владата ја донесе Програмата за изменување на Програмата за конкурентност,
иновации и претприемништво за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 102
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за едностран раскин на
Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на
локалитетот „Долна Краста“с Велешта, Општина Струга, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 103
Владата ја донесе 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 104
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за едностран раскин на
Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на
локалитетот „с. Рогле“, Општина Желино, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 105
Владата ја донесе Програмата за изменување на Програмата за заштита на ранливи
потрошувачи на енергија за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 106
Владата ја донесе Програмата 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 107
Владата ја разгледа Информацијата во врска со донесување на Програма за
изменување на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски
приходи, со Предлог-програма, ја усвои Информацијата и ја донесе Програмата за
изменување на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски
приходи, во предложениот текст.
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Точка 108
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за изменување на Одлуката за висината и
начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за
метрологија и овластеното правно лице и условно ја донесе Одлуката, со заклучок
текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 109
Владата го разгледа Предлог-решението за изменување на Решението за именување
членови и нивни заменици за Комисијата за извоз на стоки и тенологии со двојна
употреба и го донесе Решението со заклучок текстот на истото да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 110
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со статусот на работата
на Работната група за решавање на прашањата поврзани со долгот на Железници на
Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје кон Хрватски железници Карго и
за потребата од негово решавање, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи
на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа
на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување
со Секретаријатот за законодавство.
Точка 111
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за потребата од склучување на
Амандман бр. 4 на Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ со Европската инвестициона банка, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 112
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на право на трајно користење
на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина
Кочани, во предложениот текст.
Точка 113
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на право на трајно користење
на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина
Кавадарци, во предложениот текст.
Точка 114
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со Извештајот за
книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и
„Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со јуни 2021 година на ТАВ Македонија, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
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Точка 115
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за реализација на мерките од
Акцискиот план за железници, Акцискиот план за олеснување на транспортот,
Акцискиот план за патишта и Акцискиот план за безбедноста на патиштата усвоени од
Владата на Република Северна Македонија и Министерскиот совет на Транспортната
заедниц, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 116
Владата ја разгледа Предлог-програмата за изменување на Годишната програма за
изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република
Северна Македонија за 2021 година и условно ја донесе Програмата со заклучок
Министерството за транспорт и врски да изврши редакциско усогласување на текстот
на Програмата со Секретаријатот за законодавство и да го достави Прилогот од точка 2
од Програмата, кој е составен дел на истата.
Точка 117
Владата ја одложи од разгледување Предлог-програмата за начинот, постапката и
критериумите за распределба на средства обезбедени во потпрограма 11-Поддршка на
имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, ставка 488-Капитални
дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 118
Владата ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република
Северна Македонија за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 119
Владата ја донесе Одлуката за распределба на средства обезбедени во потпрограма
20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до единиците на
локалната самоуправа во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021
година, во предложениот текст.
Точка 120
Владата ја донесе Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Штип, во
предложениот текст.
Точка 121
Владата ја донесе Одлуката за распределба на средства обезбедени во потпрограма
30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на
Министерството за транспорт и врски за 2021 година, во предложениот текст.

43

Точка 122
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари на Управниот суд на Република Северна
Македонија, во предложениот текст.
Точка 123
Владата ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република
Северна Македонија за 2021 година (на Јавното претпријатие за државни патишта), во
предложениот текст.
Точка 124
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за спроведување на ИПА проектот
„Поддршка во спроведување на директивите за квалитет на воздух“, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 125
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за основање на Јавна установа за
управување на Националниот парк Шар Планина, во предложениот текст.
Точка 126
Владата ја донесе Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, во предложениот текст.
Точка 127
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за статус на Централната
лабараторијата за животна средина и потребата и условите за акредитација на нови
методи, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 128
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за Прогрес Мониторинг за
следење на процесот на апроксимација на национaлното законодаство од областа на
животната средина со правото на ЕУ за 2021 година, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 129
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за спроведување на ИПА проектот
„Подобрување на спроведувањето на ЕУ Директивата за поплави преку усогласување
на националното законодавство и подготовка на Планови за управување со ризици од
поплави”, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
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(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 130
Владата ја разгледа Информацијата за спроведен Јавен повик за финансиска
поддршка на компании - оператори од индустријата за организација на настани,
агенции кои организираат настани и други, со Предлог-одлука за изменување на
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката
за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021
година.
Точка 131
Владата ја разгледа Информацијата за спроведен Јавен повик за финансиска
поддршка на лиценцирани туристички агенции, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на
Република Северна Македонија за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 132
Владата ја разгледа Информацијата за измена и дополнување на Одлуката за
спроведен Јавен повик за финансиска поддршка на: Ресторани и останати објекти за
подготовка и послужување на xрана; Останати услуги за подготвување и служење на
xрана; Подготовка и послужување на пијалаци, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на
средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во
предложениот текст.
Точка 133
Владата ја разгледа Информацијата за спроведен Јавен повик за финансиска
поддршка на ноќни клубови со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе
Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година за финансиска поддршка на ноќни клубови, во предложениот текст.
Точка 134
Владата ја разгледа Информацијата за спроведен Јавен повик за финансиска
поддршка на категоризирани ресторани за свадби, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на
Република Северна Македонија за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 135
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за правосилност на пресудата на
Европскиот суд за човековиправа во случајот Проданов против Северна Македонија А.
бр. 73087/12, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 136
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за отворање на Почесен
конзулат на Грузија во Република Северна Македонија со седиште во Скопје, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 137
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за
именување Почесен конзул на Грузија во Република Северна Македонија со седиште
во Скопје, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 138
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за спроведување (ЗНБП)
2021/585 на Советот од 12 април 2021 година за спроведување на Одлуката
2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во
однос на состојбата во Иран, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 139
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за воведување на рестриктивни
мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1483 на Советот од 14
октомври 2020 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни
мерки во поглед на состојбата во Либија, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 140
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за престанок на користење и пренесување на
правото на сопственост на недвижни ствари на Општина Ѓорче Петров и согласно
Мислењето на Секретаријатот за законодавство заклучи:
1. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да подготви и до Владата да
достави одлука за престанок на користење на недвижни ствари, која да се смета за
донесена на оваа седница на Владата.
2. По влегување во сила на Одлуката од точка 1 од овој заклучок и нејзино
спроведување во Агенцијата за катастар на недвижности, Министерството за
внатрешни работи да подготви и до наредната седница на Владата да достави
Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Ѓорче
Петров, со претходно обезбедено позитивно мислење од Агенцијата за катастар на
недвижности.
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Точка 141
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Министерството за одбрана, во предложениот текст.
Точка 142
Владата го одложи од разгледување, Барањето на Ахмет Кесер, за прием во
државјанство на Република Северна Македонија согласно член 11 од Законот за
државјанството на Република Северна Македонија, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 143
Владата го одложи од разгледување Барањето на Суди Озкан, за прием во
државјанство на Република Северна Македонија согласно член 11 од Законот за
државјанството на Република Северна Македонија, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 144
Владата го разгледа Барањето на Родољуб Драшковиќ за прием во државјанство на
Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето.
Точка 145
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за интегрираната платформа за
Редослед на клиенти, Резервирај термин за услуга, Оцени го шалтерскиот службеник,
за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 146
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за Третиот годишен извештај за
спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната
администрација (2018-2022) за 2020 година, за наредната седница на Владата, што ќе
се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе
се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 147
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за правосилноста на пресудата на
Европскиот суд за човекови права во случајот Стоименовиќ и Милошевиќ против
Северна Македонија А. бр. 59842/14, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
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разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 148
Владата ја разгледа Информацијата за проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на
Стратегијата на ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна
Македонија“, со пропратни материјали и ја усвои со следните заклучоци:
.
1. Се ополномоштува м-р Никола Димитров, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања и Национален ИПА
координатор во име на Владата на Република Северна Македонија да го потпише
Договорот за грант со Европската комисија за проектот „Поддршка од ЕУ за
спроведување на Стратегијата на ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (ЕУСАИР) во
Република Северна Македонија“.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да обезбеди работни услови за
експертот за тематската експертска поддршка на националниот координатор за
транспорт кој ќе се ангажира преку проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на
Стратегијата на ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна
Македонија“ и за истото да го извести Секретаријатот за европски прашања во рок од
15 дена од потпишувањето на Договорот за грант.
3. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да ја потврди номинацијата на
националниот координатор за транспорт согласно дописот бр. 02-4/201/2 од
септември 2019 година, односно да извести за евентуални промени до Секретаријатот
за европски прашања најдоцна во рок од седум дена од усвојувањето на
Информацијата за проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на Стратегијата на ЕУ
за Јадранско-јонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна Македонија“.
4. Се задолжува Министерството за економија да обезбеди работни услови за
експертот за тематската експертска поддршка на националниот координатор за
енергетика кој ќе се ангажира преку проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на
Стратегијата на ЕУ за Јадранско-Jонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна
Македонија“ и за истото да го извести Секретаријатот за европски прашања во рок од
15 дена од потпишувањето на Договорот за грант.
5. Се задолжува Министерството за економија да ја потврди номинацијата на
националниот координатор за енергетика согласно дописот бр. 16-4008/2 од 17. 10.
2019 година, односно да извести за евентуални промени до Секретаријатот за
европски прашања најдоцна во рок од седум дена од усвојувањето на Информацијата
за проектот „Поддршка од ЕУ за спроведување на Стратегијата на ЕУ за Јадранскојонскиот регион (ЕУСАИР) во Република Северна Македонија“.
Точка 149
Владата ја одложи од разгледување Информацијата по доставено барање одобрение
за основање приватна установа за деца – детска градинка „Џунгла“ од Карпош, Скопје,
со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 150
Владата ја одложи од разгледување Предлог-уредбата за методологија за утврдување
на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски
градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по
општини за 2022 година, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули
2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 151
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за Ревидиран оперативен план за
активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021
година, со Оперативен план, ја усвои Информацијата и го прифати Ревидираниот
оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2021 година.
Точка 152
Владата ја одложи од разгледување Инклузијата на деца Роми во предучилишно
образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална
самоуправа за ослободување од партиципација на деца Роми што се во социјален
ризик односно за период 1. 9. 2020-30. 6. 2021 година, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 153
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
за изведување на градежни работи за изградба на Дневен центар за деца со ментална
и телесна попреченост во Општина Боговиње и ја усвои со следните заклучоци:
1. Даде одобрение за отпочнување на постапка за доделување на повеќегодишен
договор за јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на Дневен
центар за деца со ментална и телесна попреченост во Општина Боговиње со плаќање
на времени - месечни ситуации во период од три години со следнава динамика :
 2021 година - 900. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна ставка
481
 2022 година -14. 400. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна
ставка 481
 2023 година - 2. 700. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна
ставка 481
2. Се задолжува Министерство за труд и социјална политика да спроведе постапка за
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на
Дневен центар за деца со ментална и телесна попреченост во Општина Боговиње со
плаќање на времени - месечни ситуации во период од три години со следнава
динамика :
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 2021 година - 900. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна ставка
481
 2022 година - 14. 400. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна
ставка 481
 2023 година - 2. 700. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна
ставка 481
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги прикаже
потребните буџетски средства во буџетскиот циркулар за соодветните фискални
години, а Министерството за финансии да ги има во предвид при утврдување на
Буџетот на Република Северна Македонија за соодветните фискални години.
Точка 154
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
за изведување на градежни работи за проширување на постоечки простор на детска
градинка во Општина Росоман и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Даде одобрение на Министерство за труд и социјална политика за отпочнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка за изведување на
градежни работи за проширување на постоечки простор за детска градинка во
Општина Росоман со плаќање на времени-месечни ситуации во период од три години
и тоа:
 2021 година – 550. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна ставка
481
 2022 година - 9. 950. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481
 2023 година –500. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна ставка
481
2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, по добиено одобрение
од Владата да спроведе постапка за повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за проширување на постоечки простор за детска градинка во
Општина Росоман со плаќање на времени-месечни ситуации во период од три години
со следнава динамика:
 2021 година – 550. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна ставка
481
 2022 година -9. 950. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481 и
 2023 година – 500. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна ставка
481.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги предвиди
потребните финансиски средства во буџетскиот циркулар за соодветните фискални
години, а Министерството за финансии да ги има предвид при подготовка на буџетите
за соодветните фискални години.
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Точка 155
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
за изведување на градежни работи за изградба на објект за детска градинка во
Општина Свети Николе, село Ерџелија и ја усвои Информацијата со следниве
заклучоци:
1. Даде одобрение на Министерството за труд и социјална политика за отпочнување
на постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка за изведување
на градежни работи за изградба на објект за детска градинка во Општина Свети
Николе, село Ерџелија со плаќање на времени-месечни ситуации во период од три
години и тоа:
 2021 година – 1. 275. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481,
 2022 година – 23. 225. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481 и
 2023 година –1. 000. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481.
2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика , по добиеното
одобрение од Владата, да спроведе постапка за повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за изградба на објект за детска градинка во Општина
Свети Николе, село Ерџелија со плаќање на времени - месечни ситуации во период од
три години со следнава динамика :
 2021 година – 1. 275. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481,
 2022 година – 23. 225. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481 и
 2023 година –1. 000. 000,00 денари на сметка 637 , програма 3А, расходна
ставка 481.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги прикаже
потребните буџетски средства во буџетскиот циркулар за соодветните фискални
години, а Министерството за финансии да ги има во предвид при утврдување на
Буџетот на Република Северна Македонија за соодветните фискални години.
Точка 156
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка
за изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на Дневен центар
за лица со телесна или ментална попреченост во Општина Чашка и ја усвои
Информацијата со следниве заклучоци:
1. Даде одобрение на Министерство за труд и социјална политика за отпочнување на
постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка за изведување на
градежни работи за реконструкција и адаптација на Дневен центар за лица со телесна
или ментална попреченост во Општина Чашка со плаќање на времени-месечни
ситуации во период од две години:
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 2021 година - 95. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна ставка
481
 2022 година - 1. 805. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна
ставка 481
2. Се задолжува Министерство за труд и социјална политика да спроведе постапка за
повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за реконструкција и
адаптација на Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во
Општина Чашка со плаќање на времени-месечни ситуации во период од две години со
следнава динамика:
 2021 година - 95. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна ставка
481
 2022 година - 1. 805. 000,00 денари на сметка 637, програма 4А, расходна
ставка 481
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги предвиди
потребните финансиски средства во буџетскиот циркулар за соодветните фискални
години, а Министерството за финансии да ги има предвид при подготовка на буџетите
за соодветните фискални години.
Точка 157
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година, во
предложениот текст.
Точка 158
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2021 година, во
предложениот текст.
Точка 159
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
научно-истражувачката дејност за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 160
Владата ја донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 161
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година, во
предложениот текст.
Точка 162
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Браќа Миладиновци“ Штип, во предложениот текст.
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Точка 163
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Кочо Рацин“ Битола, во предложениот текст.
Точка 164
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Скопје“ Скопје (плати), во предложениот текст.
Точка 165
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Народен херој Орде Чопела“ Прилеп (плати), во предложениот текст.
Точка 166
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Никола Карев“ – Охрид (плати), во предложениот текст.
Точка 167
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски дом
„Пелагонија“ Скопје (плати), во предложениот текст.
Точка 168
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (плати), во предложениот текст.
Точка 169
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица, во предложениот текст.
Точка 170
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Државниот ученички дом
„Мирка Гинова“ Битола, во предложениот текст.
Точка 171
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град
Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје, во предложениот текст.
Точка 172
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ
„Митко Пенџуклински“ Кратово (плати), во предложениот текст.
Точка 173
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Ученичкиот дом „Браќа
Миладиновци“ Струга (плати), во предложениот текст.
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Точка 174
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Општинскиот ученички дом
„Професор Мијалковиќ“ – Куманово (плати), во предложениот текст.
Точка 175
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом
„Лазар Лазаревски “ Велес (плати), во предложениот текст.
Точка 176
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Општинскиот ученички дом
„Бранко Станоевиќ“ Гостивар (плати) во предложениот текст.
Точка 177
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари на Општина Кочани (книги), за наредната седница
на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 178
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари на Здружението Библиотека АЛ-БИ с. Бабино,
Општина Демир Хисар (книги), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 179
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Северна
Македонија (книги), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 180
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за квалитет во високото
образование, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 181
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за поништување на постапката
за доделување на Договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за
изградба на катни монтажни гаражи во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ – Скопје, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 182
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од преземање активности во врска со
дигитализацијата на картотеките при Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, со текст на Меморандум и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за култура и Фондот за иновации и технолошки
развој да склучат меморандум за соработка со кој ќе се дефинираат меѓусебните
односи и обврски на секоја од страните.
3. Се задолжува Фондот за иновации и технолошки развој средствата добиени од
Министерството за култура во износ од 5. 000. 000 денари наменски да ги искористи
за дигитализацијата на картотеките при Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, а согласно објавениот јавен повик.
Точка 183
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
служба во Армијата на Република Северна Македонија, предложен од група пратеници
и притоа го утврди следното мислење:
По текстот на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за служба
во Армијата на Република Северна Македонија, поднесен од група пратеници, Владата
на Република Северна Македонија дава негативно мислење, бидејќи истиот не
соодветствува на целта за негово донесување, а поради следниве причини:
1. Во Предлогот на закон во членот 1 кој е скоро идентичен со владиниот предлог во
новиот став (8) на членот 30-б, кој се однесува на постапката за стипендирање на
студенти кои студираат на студиски програми кои се критични специјалности за
Армијата во предложениот текст од групата на пратеници, за разлика од
предложениот текст од Владата, се прави само една корекција и како можност за
награда на студентите, покрај условот да имаат најмалку 8,00 просек, додаваат
„односно 9,00“. Со овој предлог ќе се создаде правна несигурност при што
функционерот кој раководи со Министерството за одбрана ќе може да утврдува за кои
ќе прифати најмалку 8, а за кој најмалку 9 просек на студии.
2. Исто така членовите 2, 3 и 4 на Предлогот на закон предложен од група пратеници
се потполно исти со предлогот на Владата.
3. Во Предлогот на закон поднесен од група пратеници го нема членот 5 од Предлогот
на Владата, а се посочува дека во Предлогот од Владата во членот 5 се дава можност
офицери кои се поставени на должност во Генералштабот на Армијата и во
Министерството за одбрана, да можат да се унапредат во чин една година порано,
како и нивните колеги кои се на должност во единиците на Армијата. Овој проблем е
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воочен од страна на Владата и потребно е да се промени за да сите офицери имаат
ист третман пред законот, бидејќи моментално за да еден офицер биде унапреден во
чин една година порано, треба да биде предлог на два Кадровски совети, а во
Генералштабот има само еден Кадровски совет, додека пак во Министерството
воопшто не постои Кадровски совет.
4. Главната разлика на Предлогот од група пратеници, со Предлогот на Владата е во
членот 5 од Предлогот на група на пратеници, а член 6 во Предлогот од Владата.
Имено во Предлогот на група на пратеници испуштен е ставот (1) од Предлогот на
Владата кој гласи „Воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата не смее да
раководи, да ја застапува и претставува политичката партија и да биде член на
органите на партијата утврдени со нејзиниот статут“. Овој став е истиот кој го има во
Законот за внатрешни работи и истиот веќе го има поминато тестот на оценка на
уставноста. Затоа се смета дека без ставот (1) целиот овој член е беспредметен и
претставува чекор наназад во процесот на зголемување на интегритетот на активниот
воен и цивилен персонал во Армијата.
5. Членовите 6, 7 и 8 од Предлогот на закон на група на пратеници се потполно
идентични со предлогот на Владата.
6. Дополнително во Предлог-закон од група на пратеници недостасува членот 10 од
Предлогот на Владата, со кој се врши корекција во членот 218-а став (7), каде се
прецизира дека правото за висина на пензија да се земат најповолните десет години
од пензискиот стаж важи за лицата кои исполнуваат услови од ставот (1) на истиот
член. Имено оваа измена е потребна со цел во Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Северна Македонија да биде разграничено, како и за кого се
пресметува основицата за пензија. Токму и затоа во Предлог-закон од Владата, а
истиот предлог го има и во Предлог-закон, поднесен од група пратеници се додава
нов член 218-б, со кој за другите категории на пензионирање се утврдуваат исто така
најповолните десет години од пензискиот стаж. Доколку оваа корекција ја нема во
Законот тогаш за иста категорија на пензионирање ќе има два различни услови за
пензионирање и висина на пензија и ќе создаде правна несигурност.
7. Членот 9 од Предлогот на законот се однесува на тоа кога имаат право да се
пензионираат воениот и цивилен персонал односно дали кога ќе навршат 40 години
пензиски стаж и 55 години возраст, како што е во Предлогот на Владата, додека во
Предлогот на група на пратеници предложено е кога ќе навршат 40 години пензиски
стаж или 55 години возраст. Имено, ова право се однесува за подофицери и офицери,
односно лица во кои Армијата, а со тоа државата и граѓаните имаат вложено
значителни финансиски ресурси во нивната обука и стручно усовршување. Со
предлогот наместо „и“ да биде „или“ ќе се овозможи одредени стручни воени лица да
заминат во пензија можеби година до две порано, односно во периодот кога се
распоредени на раководни позиции и со своето стекнато искуство и акумулирано
знаење можат уште повеќе да придонесат за подобрување на Армијата во целост.
Затоа се смета дека овој предлог ќе има многу мала корист за мала група на
вработени, а воедно ќе значи можност за високо професионален воен кадар порано да
го напушти работното место и да се прекине нивниот придонес во Армијата.
8. Понатаму со членот 10 од Предлогот на закон предложен од група пратеници се
предлагаат два нови члена од кои членот 218-б е потполно ист со Предлогот на
Владата. Додека пак ново предложениот член 218-в предвидува дека најповолните 10
години да бидат основа за пензионирање, за сите припадници на Армијата кои се
пензионирале од формирањето на Армијата, до влегување во сила на предложениот
закон. Оваа одредба е сериозно разгледана пред да се изготвува владиниот предлог,
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при што ставот на Владата е дека постепено треба да се решаваат проблемите.
Ваквото решение во моментов не може да се реализира поради фискалните
импликации кои би ги произвело, пред се кон Буџетот на Фондот за пензиското и
инвалидското осигурување на Северна Македонија, но тоа не значи, дека во иднина,
кога би се создале услови, дека не би било решение кое Владата би го предложила.
Истовремено, Владата напоменува дека Предлогот на закон за изменување и
дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија,
предложен од Владата е во собраниска процедура од 22. 3. 2021 година, односно беше
за првпат на собраниската Комисија за одбрана и безбедност. Додека пак од
Предлогот на група на пратеници, може да се види дека во суштина 7 норми кои
различно се предложени, а за кои можеше да се развие плодна дебата во рамки на
Собранието доколку се создадат услови за продолжување на комисиските расправи.
Точка 184
Владата го разгледа Извештајот за работата на Регулаторната комисија за домување за
период од 1 јануари до 30 јуни 2021 година и дава позитивно мислење по истиот.
Точка 185
Владата ја разгледа Понудата од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 3406 за КО Чаир на КП бр. 3612, викано
место/улица Алекса Дундиќ и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното
мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 186
Владата ја разгледа Понудата од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 56113 за КО Ресен на КП бр. 3186 на викано
место/улица Нијази Бег и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за
транспорт и врски.
Точка 187
Владата ја разгледа Понудата од нотар Љиљана Трповска од Тетово за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 101816 за КО Тетово 3 на КП бр. 13034 на викано
место/улица Град, и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за
транспорт и врски.
Точка 188
Владата ја разгледа Понудата од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр. 111355 за КО Кисела Вода 2 на КП бр. 5340 на викано
место/улица Хемтекс и по Понудата го усвои Известувањето на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 189
Владата ја разгледа Понудата од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 3442 за КО Ваташа, на КП бр. 4344, Викано
место/улица 12 Другари, со дополнување и не ја прифати Понудата имајќи го предвид
негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
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Точка 190
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 1267 за КО Сингелиќ на КП бр. 1613, викано
место/улица 1 и по истата ги усвои мислењата кои Министерството за транспорт и
врски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството
за финансии, Државното правобранителство на Република Северна Македонија и
Агенцијата за катастар на недвижности ќе ги достават до Владата.
Точка 191
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 1267 за КО Сингелиќ на КП бр. 1612/1, викано
место/улица Јужноморавски бригади и по истата ги усвои мислењата кои
Министерството за транспорт и врски, Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Министерството за финансии, Државното правобранителство на
Република Северна Македонија и Агенцијата за катастар на недвижности ќе ги
достават до Владата.
Точка 192
Владата ја разгледа Понудата од нотар Сашо Василевски од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 193472 за КО Драчево 2, на КП бр. 7566, Викано
место/Велковски Круши и по истата ги усвои мислењата кои Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски,
Министерството за финансии, Државното правобранителство на Република Северна
Македонија и Агенцијата за катастар на недвижности ќе ги достават до Владата.
Точка 193
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за попречување на работа на
Народниот правобранител во насока на остварување на уставно и законски за
загарантираните права на граѓаните во врска со формирани предмети НП бр. 872/17,
НП бр. 1814/17 и НП бр. 2824/17, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи
на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа
на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување
со Секретаријатот за законодавство.
Точка 194
Владата го одложи од разгледување Посебниот извештај за попречување на работата
до непосредно повисокиот орган, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи
на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа
на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување
со Секретаријатот за законодавство.
Точка 195
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата поднесена од Љупчо Велковски од
Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У. бр.
77/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 372 став 2 од
Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015), за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
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претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе се
обезбедат мислења од надлежните органи.
Точка 196
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата поднесена од адвокат Александар
Новаковски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија
под У. бр. 59/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредба
од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/2020), за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе се обезбедат мислења од надлежните органи.
Точка 197
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата поднесена од Олгица Трајковска од
Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У. бр.
8/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уставниот закон за
спроведување на амандманите XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2019), за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе се
обезбедат мислења од надлежните органи.
Точка 198
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата поднесена од Осигурување
Македонија А. Д. Скопје од Скопје, преку полномошник адвокат Игор Спировски,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У. бр. 64/2021 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 205 од Законот за
облигационите односи, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули
2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе се обезбедат мислења од надлежните
органи.
Точка 199
Владата го одложи од разгледување Решението на Уставниот суд на Република
Северна Македонија, У. бр. 233/2020 од 28. 04. 2021 година, за поведување на
постапка за оценка на уставноста на член 8 став 3 во делот: „кои се избрани од страна
на Собранието на Република Северна Македонија“ од Законот за Судскиот совет на
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 102/2019), за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе се обезбедат мислења од надлежните органи.
Точка 200
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата поднесена од Санде Пејоски од
Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У. бр.
75/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 23 од
Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002,
60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 и 148/2015), за наредната седница на
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Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе се
обезбедат мислења од надлежните органи.
Точка 201
1. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово ги разреши:
- Слободан Божинов и
- Катарина Дончева.
1. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово ги именува:
- Слободан Божинов и
- Катарина Дончева.
2. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом - Струмица ги разреши:
- Јасминка Ѓорѓиева и
- Лора Палазова.
2. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом - Струмица ги именува:
- Јасминка Ѓорѓиева и
- Лора Палазова.
3. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Радовиш ја разреши Афродита Трајанова.
3. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Радовиш ја именува Афродита Трајанова.
4. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом - Ресен ги разреши:
- Сашко Спировски и
- Маљиќ Шемшедин.
4. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом - Ресен ги именува:
- Дејан Јосифовски,
- Сашко Спировски и
- Маљиќ Шемшедин.
5. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар ги разреши:
- Ивана Кочовска и
- Весна Богоева Чамовска.
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5. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар ги именува:
- Ивана Кочовска и
- Весна Богоева Чамовска.
6. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом - Крушево ги разреши:
- Ќака Јуца и
- Спашка Христоска.
6. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом - Крушево ги именува:
- Ќака Јуца,
- Марија Николоска Бошкоски и
- Методија Стојчески.
7. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Берово ги разреши:
- Сашко Пехчевски и
- Марија Илиевска.
7. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Берово ги именува:
- Сашко Пехчевски и
- Марија Стаменковска.
8. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Делчево ги разреши:
- Маре Бошначка и
- Драган Георгиевски.
8. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – Делчево ги именува:
- Маре Бошначка и
- Драган Георгиевски.
9. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе ги разреши:
- Зорица Јованчева од член,
- Перица Паневски од член и
- Јагода Санева од в. д член.
9. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом – „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе ги именува:
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- Зорица Јованчева
- Перица Паневски и
- Јагода Санева.
10. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом „Академик професор д-р Димитар Арсов“ – Крива Паланка ги
разреши:
- Зоран Анѓеловски и
- Јорданчо Миневски.
10. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом „Академик професор д-р Димитар Арсов“ – Крива Паланка ги
именува:
- Зоран Анѓеловски и
- Јорданчо Миневски.
11. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ – Куманово ги разреши:
- Иван Ангеловски и
- Фросина Георѓиевска.
11. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ – Куманово ги именува:
- Иван Ангеловски и
- Фросина Георѓиевска
12. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Струга ја разреши Соња Стојкоска.
12. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Струга ја именува Соња Стојкоска.
13. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Вевчани го разреши Дарко Ќитаноски.
13. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Вевчани го именува Дарко Ќитаноски.
14. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Тетово го разреши Далибор Костовски.
14. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Тетово го именува Александар Богојевски.
15. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Скопје ја разреши Мирјана Гушева.
15. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Скопје ја именува Мирјана Гушева.

62

16. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“ – Штип ги разреши:
- Даниела Ќосевска и
- Трајче Илиевски.
16. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов“ – Штип ги именува:
- Даниела Ќосевска
- Трајче Илиевски и
- Методи Папаров.
17. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом– Кичево ги разреши:
- Марија Јаневска и
- Зоран Јовановски.
17. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом– Кичево ги именува:
- Марија Јаневска,
- Зоран Јовановски и
- Зоран Анѓелески.
18. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Охрид ја разреши Кирица Николовска.
18. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Здравствен дом– Охрид ги именува:
- Кирица Николовска и
- Ангела Стефаноска.
19. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Велес го разреши Љупче Ничовски.
19. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Велес го именува Љупче Ничовски.
20. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Македонски Брод ја разреши Дијана Трендафилоска.
20. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом– Македонски Брод ја именува Дијана Трендафилоска.
21. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствена станица Железара – Скопје го разреши Дарко Смилевски.
21. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствена станица Железара – Скопје го именува Дарко Смилевски.
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22. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Прилеп ги разреши:
- Ангелина Велевска од член и
- Благица Филипоска од в. д. член.
22. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Прилеп ги именува:
- Ангелина Велевска и
- Благица Филипоска.
23. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струмица ги разреши:
- Кире Туџаров и
- Љиља Манинска.
23. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струмица ги именува:
- Кире Туџаров и
- Љиља Манинска.
24. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола ги разреши:
- Даница Петличкова и
- Џулијана Ристевска.
24. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола ги именува:
- Весна Париско и
- Џулијана Ристевска.
25. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид ги разреши:
- Томе Трпоски и
- Бранко Ногачески.
25. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид ги именува:
- Томе Трпоски и
- Бранко Ногачески.
26. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Скопје ја разреши Ивана Рајчинова.
26. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Скопје ја именува Ивана Рајчинова.
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27. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Скопје ги разреши:
- Елена Шишковска и
- Сузана Субашиќ.
27. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија Скопје ги именува:
- Елена Шишковска и
- Сузана Субашиќ.
28. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Кочани ја разреши Анита Петрова.
28. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Кочани ја именува Анита Петрова.
29. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Велес го разреши Александар Цимишиќ.
29. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Велес го именува Александар Цимишиќ.
30. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница „Куманово“ Куманово ја разреши Јелена Здравковска.
30. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница „Куманово“ Куманово ја именува Јелена Здравковска.
31. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Струмица ги разреши:
- Милјана Кацарска и
- Билјана Бомјанска.
31. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Општа болница - Струмица ги именува:
- Милјана Кацарска и
- Билјана Бомјанска.
32. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Кичево ги разреши:
- Веле Јовановски
- Гордана Алексоска и
- Леутриме Сејдини.
32. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Општа болница - Кичево ги именува:
- Веле Јовановски
- Гордана Алексоска и
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- Леутриме Сејдини.
33. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Гостивар ја разреши Светлана Лазаревска Гоговска.
33. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Гостивар го именува Игор Велјаноски.
34. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Струга го разреши Тание Маркоски.
34. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Струга го именува Тание Маркоски.
35. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Охрид ги разреши:
- Крум Арнаудов
- Томислав Секулоски и
- Урим Алиу.
35. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Општа болница - Охрид ги именува:
- Крум Арнаудов
- Томислав Секулоски и
- Урим Алиу.
36. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Општа болница - Велес ги разреши:
- Бојан Манев и
- Златко Петрушевски.
36. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Општа болница - Велес ги именува:
- Бојан Манев
- Мартин Аврамов и
- Димче Славески.
37. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија ги разреши:
- Александар Стојчевски и
- Јованка Дојранлиева.
37. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија ги именува:
- Јованка Дојранлиева и
- Александра Зекиќ.
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38. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница – Демир Хисар ја разреши Елена Цветановска.
38. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница – Демир Хисар ја именува Елена Цветановска.
39. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид ги
разреши:
- Никодим Наумоски и
- Соња Маленков.
39. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид ги
именува:
- Никодим Наумоски и
- Соња Маленков.
40. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница - Скопје го разреши Александар Митевски.
40. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје го именува Александар Велјановски.
41. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ Велес ги разреши:
- Магдалена Грубор и
- Милена Мечалова.
41. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес
ги именува:
- Магдалена Грубор и
- Милена Мечалова.
42. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“ го разреши
Боби Петрушевски.
42. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“ го именува
Боби Петрушевски.
43. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово ги разреши:
- Енгин Емини,
- Весна Зориќ и
- Афет Мамати.
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43. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Клиничка болница - Тетово ги именува:
- Енгин Емини,
- Весна Зориќ и
- Афет Мамати.
44. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Клиничка болница - Штип ги разреши:
- Јасминка Петешева,
- Кирил Брашнаров и
- Ленче Рунтева.
44. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Клиничка болница - Штип ги именува:
- Лилјана Ѓеоргиева,
- Кирил Брашнаров и
- Будимка Крстевска.
45. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни
неспицифични и алергиски заболувања - Отешево ги разреши:
- Снежана Доревска,
- Наумче Цоневски и
- Борче Трајчевски.
45. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни
неспицифични и алергиски заболувања - Отешево ги именува:
- Силвана Пандевска,
- Наумче Цоневски и
- Борче Трајчевски.
46. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за нефрологија - Струга ја разреши Ангела Чавкоска.
46. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за нефрологија - Струга ја именува Ангела Чавкоска.
47. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни
заболувања - Охрид ги разреши:
- Стојан Прензовски и
- Тоде Клишески.
47. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања
- Охрид ги именува:
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- Стојан Прензовски и
- Тоде Клишески.
48. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за белодробни заболувања кај деца – „Козле“ - Скопје ја разреши Елена
Радеска.
48. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за белодробни заболувања кај деца – „Козле“ - Скопје ја именува Елена
Радеска.
49. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје ги разреши:
- Ерол Рушид и
- Васко Демјански.
49. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје ги именува:
- Ерол Рушид и
- Васко Демјански.
50. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје ги разреши:
- Фатмир Ахмедовски
- Михајло Костовски и
- Сумеја Мемеди.
50. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје ги именува:
- Фатмир Ахмедовски
- Михајло Костовски и
- Сумеја Мемеди.
51. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје го разреши Филип Ѓоршевски.
51. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје го именува Филип Ѓоршевски.
52. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола ги разреши:
- Светлана Трајковски и
- Скендер Рушидовски.
52. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола ги именува:
- Светлана Трајковски и
- Скендер Рушидовски.
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53. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија ги
разреши:
- Викторија Јовчевска и
- Филип Трајковски.
53. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија ги
именува:
- Викторија Јовчевска и
- Филип Трајковски.
54. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје ја разреши Марија Докоска.
54. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје ја именува Марија Докоска.
55. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија - Скопје го разреши
Бурак Шабани.
55. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија - Скопје го именува
Бурак Шабани.
56. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат – максилофацијална
хирургија – „Академик Илија Васков“ го разреши Дејан Николовски.
56. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат – максилофацијална
хирургија – „Академик Илија Васков“ го именува Дејан Николовски.
57. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје го
разреши Мевљуд Бислим.
57. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје го
именува Мевљуд Бислим.
58. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетски институт за радиологија Скопје го разреши Антонио Глигориевски.
58. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетски институт за радиологија Скопје го именува Антонио Глигориевски.
59. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје го разреши Димитар
Гетов.
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59. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје го именува Димитар
Гетов.
60. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје го разреши Ѓорѓи Ѓорѓиоски.
60. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје го именува Ѓорѓи Ѓорѓиоски.
61. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје ги разреши:
- Даниел Поповски и
- Мирко Стојаноски.
61. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје ги именува:
- Даниел Поповски и
- Снежана Трајаноска.
62. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје ја разреши Драгана
Плешкова.
62. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје ја именува Драгана
Плешкова.
63. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје ја разреши Александра Цаневска - Таневска.
63. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје ја именува Александра Цаневска - Таневска.
64. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје ги разреши:
- Сашо Маџовски и
- Борис Георгиевски.
64. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје ги именува:
- Николче Дукоски и
- Борис Георгиевски.
65. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хематологија - Скопје ја разреши Кети Бучковска
Матеничарска.
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65. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хематологија - Скопје ја именува Кети Бучковска
Матеничарска.
66. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје ги разреши:
- Александар Вељановски и
- Елизабета Софрониевска.
66. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје ги именува:
- Македонка Глигорова и
- Елизабета Софрониевска.
67. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје
ги разреши:
- Олгица Поповска и
- Лилјана Коиќ.
67. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје ги
именува:
- Олгица Поповска и
- Диана Јованова.
68. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје го разреши Никола Ѓорѓиевски.
68. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје го именува Никола Ѓорѓиевски.
69. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за неврологија - Скопје го разреши Никола Велјановски.
69. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за неврологија - Скопје го именува Никола Велјановски.
70. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија- Скопје ги разреши:
- Рашко Наковски и
- Олга Конгуловска.
70. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје ги именува:
- Рашко Наковски
- Весна Заковска и
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- Шпресим Ајроски.
71. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје ги разреши:
- Васко Алексовски и
- Гордана Мајнова.
71. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје ги именува:
- Васко Алексовски и
- Гордана Мајнова.
72. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје го разреши
Миралем Јуќик.
72. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје го именува
Миралем Јуќик.
73. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје ги
разреши:
- Димитар Трајковски и
- Јована Спасова.
73. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје ги
именува:
- Владимир Џаковиќ и
- Владимир Шутев.
74. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје ја разреши Сабина Смајловиќ.
74. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје ја именува Сабина Смајловиќ.
75. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје ги разреши:
- Александра Стојовска - Лазарова и
- Стојан Митевски.
75. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје ги именува:
- Горан Симоновски и
- Стојан Митевски.
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76. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје ги разреши:
- Соња Ѓорѓиоска и
- Никица Пановска.
76. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје ги именува:
- Соња Ѓорѓиоска и
- Едина Зекировиќ Фазлагиќ.
77. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје ги разреши:
- Сотир Николовски и
- Ацо Младеновски.
77. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје ги именува:
- Сотир Николовски и
- Ацо Младеновски.
78. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје ги разреши:
- Елена Костова и
- Александар Трајчевски.
78. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје ги именува:
- Предраг Станисавлевиќ и
- Хамдија Елезовиќ.
79. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија,
реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје ги разреши:
- Бобан Бојковски и
- Ферит Муареми.
79. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија,
реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје ги именува:
- Бобан Бојковски и
- Ферит Муареми.
80. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ги разреши:
- Марија Ташкоска и
- Македонка Глигорова.
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80. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ги именува:
- Душан Петковски и
- Горан Поцков.
81. Владата од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија го разреши
Александар Обединковски.
81. 1. Владата за член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија го именува
Александар Обединковски.
82. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ – Скопје,
поради истек на мандатот ги разреши:
- Роберт Јанев и
- Меланија Ристова.
82. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје ги
именува:
- Сашо Унчевски и
- Меланија Ристовиќ.
83. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи
универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје ги разреши:
- Горан Милчовски и
- Филип Торбаков.
83. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи
универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје ги именува:
- Горан Милчовски и
- Филип Торбаков.
84. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта – Скопје ц. о. , поради истек на мандатот ги
разреши:
- Златко Ѓурчиновски и
- Мартин Донев.
84. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта – Скопје ц. о. ги именува:
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- Љубиша Ѓорѓевиќ и
- Мартин Донев.
85. Владата од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје, поради истек
на мандатот ги разреши:
- Софија Ристова
- Марјан Мишовски и
- Валентина Ивановска.
85. 1.
Владата за членови на Управниот одбор на ЈП за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје ги именува:
- Софија Ристова
- Слаѓана Беќарова и
- Валентина Ивановска.
86. Владата ја разреши Хермина Николовска од должноста член на Надзорниот одбор
за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје,
поради истек на мандатот.
86. 1. Владата ја именува Хермина Николовска за член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.
87. Владата од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со
државните шуми „Национални шуми“ – П. О. Скопје, поради истек на мандатот ги
разреши:
-

Владимир Крстевски
Трајанка Самарџиовска
Ацо Јаневски
Милутин Ристески и
Наум Јаковски

87. 1. Владата за членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со
државните шуми „Национални шуми“ – П. О. Скопје ги именува:
-

Владимир Крстевски
Трајанка Самарџиовска
Ацо Јаневски
Милутин Ристески и
Наум Јаковски

88. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Национални шуми“ – П. О. Скопје, поради истек на мандатот ги разреши:
- Серафим Георгиевски и
- Рукие Асани.
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88. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Национални шуми“ – П. О. Скопје ги именува:
- Серафим Георгиевски и
- Рукие Асани.
89. Владата ја разреши Андријана Томовска од должноста член на Управниот одбор на
ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје, поради истек на мандатот.
89. 1. Владата ја именува Андријана Томовска за член на Управниот одбор на
ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје.
90. Владата ја разреши Рената Бојаровска од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта - Скопје, поради истек на мандатот.
90. 1. Владата ја именува Рената Бојаровска за член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта - Скопје.
91. Владата од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење
Агро – Берза П. О. Скопје, поради истек на мандатот ги разреши:
- Тодор Мушевски
- Валентина Ивановска Милошовска и
- Алириза Мухамед
91. 1. Владата за членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење
Агро – Берза П. О. Скопје ги именува:
- Тодор Мушевски
- Валентина Ивановска Милошовска и
- Алириза Мухамед
92. Владата ја разреши Слаѓана Беќаровска од должноста член на Надзорниот одбор
за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
берзанско работење Агро – Берза со П. О. Скопје, поради истек на мандатот.
92. 1. Владата го именува Селим Цамовиќ за член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
берзанско работење Агро – Берза со П. О. Скопје.
93. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие
Национална Радиодифузија Скопје, поради истек на мандатот ги разреши:
- Билјана Боцевска и
- Дионис Танаскоски
93. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие
Национална Радиодифузија Скопје ги именува:
- Билјана Боцевска и
- Дионис Танаскоски
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94. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие Национална Радиодифузија Скопје,
поради истек на мандатот ги разреши:
- Магдалена Савевска
- Сашо Јаковлевски и
- Валентин Тасевски.
94. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие Национална Радиодифузија Скопје ги
именува:
- Златко Цветковски
- Агим Рустеми и
- Снежана Будимовска.
95. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ - Кичево, поради истек на мандатот ги разреши:
-

Саит Абазовски
Тони Матлиоски
Билјана Спасеска
Мерита Демири и
Фестиме Дервиши

95. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ - Кичево ги именува:
-

Салмир Несимоски
Даме Лозанкоски
Марјан Младеноски
Мерита Демири и
Фестиме Дервиши

96. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, поради истек на мандатот ги разреши:
-

Зорица Чепујноска
Ален Цаноски
Лирим Фејза и
Исмаил Мехмеди.

96. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево ги именува:
-

Жарко Мариноски
Ален Цаноски
Лирим Фејза и
Исмаил Мехмеди.

97. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип, поради истек на
мандатот ги разреши:
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-

Сретен Стојковски
Никола Тушев
Марија Костова и
Методија Кралевски

97. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип ги именува:
-

Александар Пандиловски
Никола Тушев
Ненад Павиќевиќ и
Киро Кировски

98. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип, поради истек на мандатот ги разреши:
- Васко Златковски и
- Лидија Цикарска.
98. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип ги именува:
- Марија Бикова и
- Лидија Цикарска.
99. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие
Службен весник на Република Северна Македонија, поради истек на мандатот ги
разреши:
од редот на афирмирани и стручни лица
- Александар Поповски
- Маја Димитриева и
- Гликерија Илиоска
од редот на вработените
- Јелица Барбутовска Темовска
99. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие
Службен весник на Република Северна Македонија ги именува:
од редот на афирмирани и стручни лица
- Александар Поповски
- Александар Стојановски и
- Ивица Јованоски
од редот на вработените
- Снежана Кузмановска
100. Владата од должноста членови на Одборот за контрола на материјално –
финансиското работење Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна
Македонија, поради истек на мандатот ги разреши:
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- Дејанчо Цветановски и
- Филип Цанев.
100. 1.
Владата за членови на Одборот за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република
Северна Македонија ги именува:
- Дејанчо Цветановски и
- Филип Цанев.
101. Владата ја разреши Јадранка Петрова од должноста член на Управниот одбор на
ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна
Македонија, поради истек на мандатот.
101. 1. Владата ја именува Јадранка Петрова за член на Управниот одбор на ЈП
за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна
Македонија.
102. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ - Велес, поради истек на мандатот ги разреши:
-

Живорад Ќурчиев
Силвана Кржовска
Биљана Поцкова и
Шаха Јусуфи

102. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ - Велес ги именува:
-

Живорад Ќурчиев
Силвана Кржовска
Славе Петров и
Шаха Јусуфи

103. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално
– финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ Велес, поради истек на мандатот ги разреши:
- Трајанка Сакалиева
- Елез Елезовски и
- Стојан Тренчевски.
103. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес
ги именува:
- Трајанка Сакалиева
- Елез Елезовски и
- Стојан Тренчевски.
104. Владата го разреши Горан Шундовски од должноста член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, поради истек на мандатот.
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104. 1. Владата го именува Горан Шундовски за член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола.
105. Владата го разреши Теодор Чаламани од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие
„Стрежево“ - Битола, поради истек на мандатот.
105. 1. Владата го именува Теодор Чаламани за член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие
„Стрежево“ - Битола.
106. Владата го разреши Ристе Спасовски од должноста член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“
- Скопје, поради истек на мандатот.
106. 1. Владата го именува Ристе Спасовски за член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“
- Скопје.
107. Владата го разреши Горан Давидовски од должноста член на Надзорниот одбор
за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
државни патишта, поради истек на мандатот.
107. 1. Владата го именува Горан Давидовски за член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за
државни патишта.
108. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште Државен Музичко – балетски училишен
центар „Илија Николовски Луј“ - Скопје, поради истек на мандатот ги разреши:
- Весна Михајловска Куновска и
- Јадранка Тодорова
108. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште Државен Музичко – балетски училишен центар „Илија
Николовски Луј“ - Скопје ги именува:
- Весна Михајловска Куновска и
- Јадранка Тодорова
109. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“ - Тетово,
поради истек на мандатот ги разреши:
- Сашо Пероски и
- Томе Ѓатоски
109. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“ - Тетово ги именува:
- Сашо Пероски и
- Томе Ѓатоски
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110. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште Државно музичко училиште - Битола,
поради истек на мандатот ги разреши:
- Драган Микаровски и
- Николина Насевска
110. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште Државно музичко училиште - Битола ги именува:
- Драган Микаровски и
- Николина Насевска
111. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум
Охридски“ - Скопје, поради истек на мандатот ги разреши:
- Христијан Јосифовски и
- Апостол Симовски
111. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св.
Наум
Охридски“ - Скопје ги именува:
- Христијан Јосифовски и
- Владимир Џаковиќ
112. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште Државно училиште за физичка култура
„Методи Митевски Брицо“ - Скопје, поради истек на мандатот ги разреши:
- Розалија Ангеловска
- Димитар Ѓорѓиев и
- Давид Ѓеровски
112. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште Државно училиште за физичка култура „Методи
Митевски Брицо“ - Скопје ги именува:
- Розалија Ангеловска
- Димитар Ѓорѓиев и
- Давид Ѓеровски
113. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште Државен музички училишен центар „Сергеј
Михајлов“ - Штип, поради истек на мандатот ги разреши:
- Стојка Илиева Аџијева и
- Димче Костадинов
113. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште Државен музички училишен центар „Сергеј Михајлов“
- Штип ги именува:

82

- Стојка Илиева Аџијева и
- Димче Костадинов
114. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште Државен училишен центар за образование и
рехабилитација „Партенија Зоографски“ Скопје, поради истек на мандатот ги
разреши:
- Божо Бубало
- Јана Гочевска и
- Анета Манчева
114. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште Државен училишен центар за образование и
рехабилитација „Партенија Зоографски“ Скопје ги именува:
- Божо Бубало
- Јана Гочевска и
- Анета Манчева
115. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште ДСУ за образование и рехабилитација
„Искра“ Штип, поради истек на мандатот ги разреши:
- Љупчо Панајотов и
- Невенка Спасова
115. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште ДСУ за образование и рехабилитација „Искра“ Штип
ги именува:
- Љупчо Панајотов и
- Даниел Милевски
116. Владата од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на
основачот на Државното средно училиште Спортска академија, поради истек на
мандатот ги разреши:
- Јорданчо Давитков и
- Шабан Сејди
116. 1. Владата за членови на Училишниот одбор – претставници на основачот
на Државното средно училиште Спортска академија ги именува:
- Јорданчо Давитков и
- Шабан Сејди
117. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на Државниот студентски дом „Томе Стефановски – Сениќ“ - Скопје, поради истек на
мандатот ги разреши:
- Срџан Димитриевски и
- Мартина Аврамоска
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117. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
Државниот студентски дом „Томе Стефановски – Сениќ“ - Скопје ги именува:
- Срџан Димитриевски и
- Мартина Аврамоска
118. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на Државниот студентски дом „Н. Х. Орде Чопела“ - Прилеп, ги разреши:
- Јасминка Иваноска,
- Ленче Филипоска и
- Вецко Цветаноски
118. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
Државниот студентски дом „Н. Х. Орде Чопела“ - Прилеп ги именува:
- Јасминка Иваноска,
- Ленче Филипоска и
- Вецко Цветаноски
119. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип, поради истек на
мандатот ги разреши:
- Едис Јамаковска и
- Анета Манева
119. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип ги именува:
- Едис Јамаковска и
- Анета Манева
120. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на Државниот студентски дом „Мирка Гинова“ - Битола, поради истек на мандатот ги
разреши:
- Наташа Матевска и
- Наташа Димовска
120. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
Државниот студентски дом „ Мирка Гинова “ – Битола ги именува:
- Наташа Матевска,
- Наташа Димовска и
- Тонче Целевски
121. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот
на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар, поради истек на мандатот
ги разреши:
- Дамјан Костоски и
- Љубица Зареска
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121. 1. Владата за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на
ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар ги именува:
- Дамјан Костоски,
- Љубица Зареска и
- Јулијана Јовановска
122. Владата од должноста членови на Органот за надзор на ЈУ за деца – Детско
одморалиште „Илинден“ - Гостивар, поради истек на мандатот ги разреши:
- Станиша Матески и
- Александар Бојоски
122. 1. Владата за членови на Органот за надзор на ЈУ за деца – Детско
одморалиште „Илинден“ - Гостивар ги именува:
- Станиша Матески и
- Александар Бојоски
123. Владата од должноста вршители на должноста членови на Советот на Институтот
за акредитација на Република Северна Македонија, ги разреши:
- Христина Видојевска и
- Верче Миткова
123. 1. Владата за членови на Советот на Институтот за акредитација на
Република Северна Македонија ги именува:
- Христина Видојевска и
- Верче Миткова
124. Владата им утврди престанок на мандат на определените претставници во
Советот на Јавната научна установа Институт за македонска литература – Скопје и тоа
на:
- проф. д-р Димка Митева,
- д-р Љубица Станковска и
- д-р Владимир Мартиновски
124. 1. Владата за претставници во Советот на Јавната научна установа
Институт за македонска литература - Скопје ги определи:
- проф. д-р Владимир Мартиновски
- проф. д-р Славица Србиновска и
- Весна Костовска
125. Владата им утврди престанок на мандат на определените претставници во
Советот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп и тоа
на:
- д-р Љупчо Маркушески,
- д-р Татјана Атанасоска и
- д-р Бранко Димески
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125. 1. Владата за претставници во Советот на Јавната научна установа
Институт за старословенска култура - Прилеп ги определи:
- д-р Љупчо Маркушески,
- д-р Татјана Атанасоска и
- д-р Бранко Димески
126. Владата им утврди престанок на мандат на определените претставници во
Советот на Јавната научна установа Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
на:
- проф. д-р Елизабета Бандиловска,
- проф. д-р Снежана Велковска и
- проф. д-р Ана Мартиновска
126. 1. Владата за претставници во Советот на Јавната научна установа
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје ги определи:
- проф. д-р Елизабета Бандиловска,
- проф. д-р Снежана Велковска и
- проф. д-р Ана Мартиновска
127. Владата им утврди престанок на мандат на определените претставници во
Советот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ –
Скопје и тоа на:
- д-р Лидија Аризанковска,
- д-р Елизабета Ралповска и
- д-р Искра Пановска - Димкова
127. 1. Владата за претставници во Советот на Јавната научна установа
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје ги определи:
- д-р Лидија Аризанковска,
- д-р Искра Пановска - Димкова и
- д-р Станислава Сташа Тофоска Јанеска
128. Владата им утврди престанок на мандат на определените претставници во
Советот на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје и тоа на:
- проф. д-р Емилија Симовска и
- Рубинчо Белчески
128. 1. Владата за претставници во Советот на Јавната научна установа
Институт за национална историја - Скопје ги определи:
- д-р Емилија Симовска,
- Рубинчо Белчески и
- Василка Георгиева
129.
Владата од должноста претседател и член на Одборот за контрола на
материјално – финансиското работење на Јавната установа Национален парк
Галичица, Охрид ги разреши:
а) од претседател
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- Николина Божиновска
б) од член
- Гоце Јакимовски
129. 1. Владата за претседател и член на Одборот за контрола на материјално –
финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид ги
именува:
а) за претседател
- Николина Божиновска
б) за член
- Гоце Јакимовски
130. Владата од должноста претседател и членови на Одборот за контрола на
материјално – финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер
- Битола ги разреши:
а) од претседател
- Тијана Димовска Тошевска
б) од членови
- Нермине Хајдаровска
- Даниел Бошевски
130. 1.
Владата за претседател и членови на Одборот за контрола на
материјално – финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер
- Битола ги именува:
а) за претседател
- Горан Димитровски
б) за членови
- Даниел Бошевски
- Нермине Хајдаровска
131. Владата го разреши Среќко Ристовски од должноста член на Одборот за контрола
на материјално – финансиското работење на Јавната установа Национален парк
Маврово, Маврови Анови.
131. 1. Владата ја именува Лидија Ацовска за член на Одборот за контрола на
материјално – финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово,
Маврови Анови.
132. Владата од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата
за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола, поради истек на мандатот ги
разреши:
а) од должноста претседател:
- Митре Стојановски
б) од должноста членови:
- Кире Неделковски
- Владо Бабачовски
- Николче Бошевски
- Менде Стомнаровски
- Фросина Ѓоргиевски
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132. 1. Владата за претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството – Битола ги именува:
а) за претседател:
- Митре Стојановски
б) за членови:
- Симе Шурбевски
- Владо Бабачовски
- Николче Бошевски
- Менде Стомнаровски
- Иван Манчевски
133. Владата ја разреши Валентина Шаурек од должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, поради истек на
мандатот.
133. 1. Владата ја именува Валентина Шаурек за член на Управниот одбор на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.
134. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија ги разреши:
- Горан Тодоров,
- Мирјана Донева и
- Драган Каровски
134. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија ги именува:
- Горан Тодоров,
- Ивана Максимова и
- Томе Костадиновски
135. Владата за членови на Управниот одбор на Агенцијата за задолжителни нафтени
резерви ги именува:
-

Давид Вељковиќ од Министерството за финансии
Розика Бојаџиева од Министерството за финансии
Исмаил Љума од Министерството за економија
Флорентин Муртези од Министерството за економија
Мирхан Арифи од Министерството за економија

Со именувањето на членовите на Управниот одбор на Агенцијата за задолжителни
нафтени резерви, на досегашните членови им престанува мандатот.
136. Владата за членови на Надзорниот одбор на Развојната банка на Северна
Македонија ги именува:
- Милаим Амети
- Вјолца Ејупи и
- Магдалена Симоновска
Со именувањето на членовите на Надзорниот одбор на Развојната банка на Северна
Македонија им престанува мандатот на досегашните членови и тоа на:

88

- Софче Јовановска и
- Бурим Кадриу
137. Владата ја разреши Лиридона Беќири Лимани од должноста член на Управниот
одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
137. 1. Владата го именува Беким Хаџиу за член на Управниот одбор на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
138. Владата од должноста членови на Комисијата за право на поврат на средствата
на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија ги разреши:
-

Наташа Мојсовски
Андриана Липтова
Јулијана Андонова и
Горан Цветковиќ

138. 1. Владата за членови на Комисијата за право на поврат на средствата на
Агенцијата за филм на Република Северна Македонија ги именува:
- Наташа Мојсовски, по предлог на директорот на Управата за јавни приходи,
- Андриана Липтова, по предлог на директорот на Управата за јавни приходи,
- Јулијана Андонова, по предлог на директорот на Агенцијата за филм и
- Горан Цветковиќ, филмски продуцент од Република Северна Македонија, по
предлог на министерот за култура
139. Владата ја разреши Симона Јосифовска од должноста член на Управниот одбор
на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, поради истек на мандатот.
139. 1. Владата ја именува Лиридона Беќири Лимани за член на Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
140. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање
на просторот поради истек на мандатот ги разреши:
-

Ана Ѓорѓиоска,
Диме Стојаноски,
Бетин Љамалари,
Цветанка Маркушоска и
Лидија Трпеноска Симоновиќ.

140. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на
просторот ги именува:
- Арсим Фидани, од Министерството за животна средина и просторно
планирање
- Ана Ѓорѓиоска, од Министерството за транспорт и врски
- Илина Лалкова, надворешен член
- д-р Душица Трпчевска – Анѓелковиќ, дипл. инж. арх. – раководител на
сектор за просторно планирање и
- м-р Јулијана Ставревски, дипл. инж. арх. – раководител на сектор за
урбанистичко планирање.
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141. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика
ги разреши:
-

Бранко Димчевски,
Лаурент Ќерими,
Блерим Укали,
Џавид Сељами и
Александра Спасевска.

141. 1. Владата за членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика ги
именува:
-

Горан Мојаноски, од Министерството за финансии
Роберт Диковски, од Министерството за економија
Блерим Укали, од Министерството за економија
Александра Спасевска, од Министерството за економија и
Александра Јањевска Гиновска од Министерството за економија.

142. Владата го избра Митко Јанков за вршител на должноста управител на Друштвото
фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ – Велес, досегашен в. д управител на
Друштвото.
143. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за
шински возила „Велес“ ДООЕЛ – Велес ги отповика:
-

Петар Бошкоски и
Томислав Стојановски.

143. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за
шински возила „Велес“ ДООЕЛ – Велес ги избра:
-

Петар Бошкоски и
Александра Петровска.

144. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор на Друштво за изградба,
управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје ги
отповика:
-

Роберто Радески,
Мишо Марковски и
Стефан Трајковски.

144. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор на Друштво за изградба,
управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ
Скопје ги избра:
-

Роберто Радески,
Донче Бибановски и
Стефан Трајковски.

145. Владата за членови на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на
формираната цена на лек ги именува:
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претставници од Министерството за здравство:
-

Татјана Васиќ Бозаџиева и
Весна Настеска – Недановска.

претставник од Министерството за финансии:
-

Аница Иваноска – Стрезовски.

претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства:
- Мерјем Хаџихамза и
- Марија Трајчулески.
претставници од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија:
- Кристина Христова и
- Јешим Алими.
стручни лица од различни области на медицината, фармацијата, економијата или
правото:
- Дејан Докиќ
- Зорица Наумовска
- Леонид Наков и
- Неда Здравева.
145. 1. Владата за секретар на Комисијата од редот на административните
службеници во Министерството за здравство го определи Јосиф Мишевски.
Со именувањето на членовите на Комисијата за одлучување по барањата за
зголемување на формираната цена на лек на досегашните членови на Комисијата им
престанува мандатот.
146. Владата го разреши Драги Тарчуговски од должноста член на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди, претставник
од Центарот за управување со кризи.
146. 1. Владата го именува Трајче Јовановски за член на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди,
претставник од Центарот за управување со кризи.
147. Владата го разреши Ридван Зеќири од должноста член на Националниот одбор за
Македонска рамка на квалификации, на негово барање.
147. 1. Владата за членови на Националниот одбор за Македонска рамка на
квалификации ги именува:
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- Адријана Исахи Палоши – претставник на Центарот за стручно образование и
обука и
- Мартин Ристов – претставник на Националната агенција за европски образовни
програми и мобилност.
148. Владата ја определи Наталија Кижевска, претставник од Министерството за
образование и наука за член на Одборот за соработка и доверба со јавноста на ЈНУ
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, претставник на основачот.
149. Владата ја разреши Афрдита Авдиљи од должноста член на Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово од редот на корисниците,
предложен од Советот на корисници.
149. 1. Владата ја именува Фљорије Суроји за член на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово од редот на корисниците,
предложен од Советот на корисници.
150. Владата им утврди престанок на мандатот на претставниците на Комисијата за
утврдување на репрезентативноста и тоа на:
- Горан Нешевски и
- Снежана Поповска Зечевиќ.
150. 1. Владата за членови на Комисијата за утврдување на репрезентативноста
ги определи:
- Горан Нешевски од Министерство за труд и социјална политика и
- Снежана Поповска Зечевиќ од Министерство за правда.
151. Владата ја именува доц. д-р Маја Камбовска за претседател на Комисијата за
посредување во авторското право и сродните права.
152. Владата го разреши Драган Георгиев од должноста член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за државни патишта.
152. 1. Владата го именува Александар Кангалов за член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за државни патишта.
153. Владата ја именува Слободанка Кртева за член на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино, претставник од Советот на
општината.
154. Владата за членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество ги назначи:
а) За членови на Советот од редот на вработените во органите на државната управа:
- Јасминка Ангелова, Министерство за внатрешни работи,
- Бојана Босилкова, Министерство за правда,
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- Санела Хаџибулиќ, Министерство за политички систем и односи меѓу
заедниците,
- Розика Бојаџиева, Министерство за финансии,
- Елизабета Тодорова, Министерство за економија,
- Аднан Селмани, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Слободанка Анчевска, Министерство за здравство,
- Билјана Трајковска, Министерство за образование и наука,
- Лидија Штерјов, Министерство за труд и социјална политика,
- Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа,
- Љуљзим Селмани, Министерство за култура,
- Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање,
- Гордана Гапиќ – Димитровска, Министерство за информатичко општество и
администрација,
- Христина Конеска Бероска, Секретаријат за европски прашања и
- Гордана Цекова, Агенција за млади и спорт.
б) за членови на Советот од редот на здруженијата и фондациите:
- Фани Каранфилова Пановска, Фондација Отворено општество Македонија,
Скопје, област Развој на граѓанскиот сектор,
- Снежана Камиловска Трповска, Македонски центар за меѓународна соработка
Скопје, област Демократија и владеење на правото,
- Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на
Република Македонија, Скопје, област Промоција и заштита на човековите
права и антидискриминација,
- Никица Кусиникова, Здружение Конект Скопје, област Економски и одржлив
развој,
- Димитар Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен форум
Скопје, област Наука, образование и доживотно учење,
- Зоран Илиески, Коалиција на младински организации Сега Прилеп, област
Млади,
- Јасминка Фришчиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на
жените, Скопје, област Социјална заштита и заштита на децата,
- Далиборка Златева, Здружение на лица со церебрална парализа и други
попречености Велес, област заштита на маргинализираните лица,
- Татјана Стоименовска, Здружение за унапредување на родовата еднаквост
Акција Здруженска Скопје, област Родова еднаквост,
- Андреј Сених, Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно
посилни Скопје, област Заштита на здравјето,
- Лилјана Јоноски, Здружение Рурална коалиција Куманово, област
Земјоделство и рурален развој,
- Тијана Ана Спасовска, Јадро Асоцијација на независната културна сцена
Скопје, област Култура,
- Никола Додов, Здружение за поттикнување и промоција на информатиката
Асоцијација на студенти информатичари Скопје, област Медиуми и
информатичко општество и
- Драгица Костадиновска, Здружение мултиетничка организација за
интернационални култури Мозаик Меик Скопје, област Спорт.
Со назначувањето на членовите на Советот, на досегашните членови на Советот за
соработка меѓу Владата и граѓанското општество им престанува мандатот.
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Истовремено Владата препорача Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество при изменување/дополнување на членови во истиот, од редот на
здруженијата и фондациите да го има предвид начелото за правична застапеност
согласно Законот за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во
Република Северна Македонија.
155. Владата на Агрон Буџаку му утврди престанок на правото да остварува плата по
престанувањето на функцијата, директор на Центарот за управување со кризи,
заклучно со 18 август 2021 година, поради стекнување на право на старосна пензија.
156. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор на Акционерското друштво
за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во
државна сопственост, Скопје ги отповика:
-

Љубчо Кижевски,
Златко Петровски и
Сашо Додовски.

156. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за
производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во
државна сопственост, Скопје ги избра:
-

Сашо Додовски, за член
Љубчо Кижевски, за член и
Васил Коцев, за независен член.

157. Владата го отповика Јордан Шијаков од должноста член на Надзорниот одбор на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во
државна сопственост, Неготино.
157. 1. Владата го избра Јордан Шијаков за член на Надзорниот одбор на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино,
во државна сопственост, Неготино.
158. Владата ја отповика Весна Павлеска од должноста независен член на Надзорниот
одбор на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македонија“, во државна сопственост - Скопје.
158. 1. Владата ја избра Весна Павлеска за независен член на Надзорниот
одбор на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна
Македонија“, во државна сопственост - Скопје.
159. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт АД - Скопје ги отповика:
- Аделаид Каришиќ и
- Панче Трпкоски.
159. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт АД - Скопје ги избра:
- Аделаид Каришиќ и
- Панче Трпкоски.
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160. Владата од должноста членови на Надзорниот одбор на Акционерското друштво
за приредување игри на среќа АД - Скопје ги отповика:
- Бојан Јанев и
- Фатмир Рамаданоски.
160. 1. Владата за членови на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за
приредување игри на среќа АД - Скопје ги избра:
- Бојан Јанев и
- Фатмир Рамаданоски за независен член.
161. Владата од должноста членови на Одборот на директори на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката - Скопје ги отповика:
- Кристијан Трајковски од извршен и
- Силвана Јовческа од независен неизвршен член.
161. 1. Владата за членови на Одборот на директори на Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката - Скопје ги избра:
- Кристијан Трајковски за извршен член и
- Силвана Јовческа за неизвршен независен член.
162. Владата од должноста членови на Одборот на директори на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје ги
отповика:
- Шеваљ Цеку,
- Булент Камбер и
- Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ од неизвршен независен член.
162. 1. Владата за членови на Одборот на директори на Акционерското друштво
за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје ги
избра:
- Шеваљ Цеку,
- Булент Камбер и
- Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ за неизвршен независен член.
163. Владата го отповика Стојан Ефтимов од должноста член на Одборот на директори
на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во
државна соптвеност.
163. 1. Владата го избра Стојан Ефтимов за член на Одборот на директори на
Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во
државна соптвеност.
164. Владата го разреши Борче Петревски од должноста Национален координатор за
спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот, заклучно со 31 јули
2021 година.
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165.
Владата го разреши Златко Апостоловски од должноста секретар на
Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно – разузнавачката заедница,
заклучно со 31 јули 2021 година.
166.
Владата го именува Златко Апостолоски за Национален координатор за
спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот сметано од 1 август
2021 година и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
167. Владата го именува Златко Арсов за заменик Национален координатор за борба
против тероризмот сметано од 1 август 2021 година и истовремено му утврди
коефициент за пресметување на плата.
168.
Владата го именува Џеладин Ајвази, досегашен заменик Национален
координатор за заменик Национален координатор за спречување на насилен
екстремизам сметано од 1 август 2021 година и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
169. Владата го разреши Горан Сугарески од должноста вршител на должноста
директор на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии.
169. 1 Владата ја именува Славица Кутиров за вршител на должноста директор
на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии и
истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.
170.
Владата го именува Џелал Хоџиќ за вршител на должноста заменик на
директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците, досегашен
вршител на должноста заменик на директорот и истовремено му утврди коефициент
за пресметување на плата.
171. Владата го именува Музафер Бислими за вршител на должноста заменик на
директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија, досегашен
вршител на должноста заменик на директорот и истовремено му утврди коефициент
за пресметување на плата.
172. Владата го именува Мики Тодоров за вршител на должноста директор на КПУ
Казнено поправен дом Штип, досегашен в. д директор на Установата и истовремено
му утврди коефициент за пресметување на плата.
173.
Владата го именува Ванчо Санев за вршител на должноста заменик на
директорот на КПУ Казнено поправен дом Штип, досегашен в. д заменик на
директорот на Установата и истовремено му утврди коефициент за пресметување на
плата.
174. Владата го именува Васил Ашталкоски за вршител на должноста заменик на
директорот на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга, досегашен вршител
на должноста заменик на директорот и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
175. Владата ја овласти Викторија Аврамовска Мадиќ во име на Владата, како
акционер во Македонски Телеком, Акционерско друштво за електронски комуникацииСкопје, во својство на полномошник да присуствува на седници на Собрание на
акционери на Македонски Телеком, Акционерско друштво за електронски
комуникации-Скопје, каде што ќе учествува и ќе гласа во име на Владата на
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Република Северна Македонија се до неговото отповикување, но не подолго од две
години од денот на неговото овластување.
Издаденото полномошно да биде заверено на нотар.
Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
да го извести Македонски Телеком, Акционерско друштво за електронски
комуникации-Скопје за назначениот полномошник на Владата кој ќе присуствува на
седници на Собранието на акционери на Македонски Телеком, Акционерско друштво
за електронски комуникации-Скопје, ќе учествува и ќе гласа во име на Владата на
Република Северна Македонија.
176. Владата заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на АД за приредување
игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост за член на Управниот одбор на АД
за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, да го избере
Шабан Амзоски.
176. 1. Владата го повлекува предлогот даден на седницата одржана на 22. 6.
2021 година со кој му препорачува на Надзорниот одбор за член на Управниот одбор
на АД за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост да го избере
Васил Коцев.
177. Владата заклучи да му предложи на Собранието на ЕВН Електростопанство на
Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична
енергија, Скопје од должноста член на Надзорниот одбор на ЕВН Електростопанство на
Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична
енергија, Скопје претставник на Владата да го отповика Горан Маркоски, а за член на
Надзорниот одбор на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за
дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје претставник на Владата да
го избере Горан Маркоски.
178. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Интернационален картичен
систем АД-Скопје од должноста член на Надзорниот одбор на Интернационален
картичен систем АД-Скопје да го отповика Илија Чилиманов, а за член на Надзорниот
одбор на Интернационален картичен систем АД-Скопје да го избере Илија Чилиманов.
179. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц. о. за в. д заменик на
директорот да го именува Самка Ибраимовски.
180. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц. о. за в. д директор да
го именува Беким Мемеди.
181. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на Јавно претпријатие за
железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје, за
в. д. заменик на директорот даго именува Ќерим Халили.
182. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со
објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, за в. д. директор
да го именува Зоран Исајловски.
183. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП за водостопанство
„Лисиче“– Велес, за в. д. директор даго именува Панче Иванов.
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184. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола,
за в. д заменик на директорот даго именува Лутфи Амети.
185. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на Јавно претпријатие
колекторски систем, за в. д заменик на директорот даго именува Фатон Положани.
186. Владата заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на АД за производство на
електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост,
Скопје од должноста членови на Управниот одбор, да ги отповика Благојче Трповски –
директор за производство на електрична енергија и Добрила Стефаноска-директор за
финансиски работи, а за членови на Управниот одбор на АД за производство на
електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост,
Скопје да ги избере: Благојче Трповски и Добрила Стефаноска.
187. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП Студенчица за в. д
заменик на директорот да го именува Слободан Аврамоски.
188. Владата по Барањето од Државното правобранителство на Република Северна
Македонија за продолжување на функцијата доставено од Шоип Фидани државен
правобранител за подрачје на Гостивар заклучи да го извести Државното
правобранителство на Република Северна Македонија дека со оглед на тоа што
именуваниот државен правобранител во Државното правобранителство на Република
Северна Македонија за подрачје на Гостивар, Шоип Фидани на 11. 8. 2022 година,
навршува 64 години возраств, а согласно законските одредби на истиот не може да му
се продолжи договорот за вработување, туку истиот останува да ја извршува
функцијата до стекнување на право на старосна пензија.
189. Владата по Барањето од Никола Котевски, поранешниот управител на Трговско
друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, за постапување по поднесеното барање за
утврдување на право на плата по престанок на функцијата заклучи да го извести дека
со Договор за уредување на односите меѓу Владата на Република Северна Македонија
и управителот на ДООЕЛ Нафтовод Скопје бр. 41-4624/2 од 16. 6. 2012 година, се
уредуваат правата, обврските и одговорностите на управителот на Друштвото во
согласност со Законот за трговските друштва и Изјавата за основање на Друштвото и
согласно тоа Владата како оснивач и единствен содружник на ДООЕЛ „Нафтовод“
Скопје нема надлежност да постапува по предметното Барање, согласно Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.
190. Владата заклучи предлозите во врска со отповикување и избирање на независен
член на Надзорниот одбор на „Аеродроми на Република Северна Македонија“, во
државна сопственост (229 и 230), да се разгледаат на некоја од наредните седници во
присуство на нотар.
191. Владата заклучи предлогот во врска со именување на проф. д-р Неда Здравева
за член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права (239),
повторно да се разгледа на некоја од наредните седници на Владата.
Точка 202
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за продолжување
на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна
Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на
мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на
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јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија
прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и
спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот
на населението, за периодот од 22 јули 2021 година до 28 јули 2021 година и согласно
член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до
Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република
Северна Македонија. “
2. Владата ја одложи од разгледување Информацијата за повеќегодишна јавна
набавка за финансирање на активности за Проектот - „Колекторски систем од
Радожда до Калиште“ во Општина Струга за наредната седница на Владата која ќе се
одржи на 4 август 2021 година, поради потребата Министерството за финансии да
достави мислење по предметната Информација.
Материјалот претходно да се разгледа на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
3. Владата заклучи:
I. Да престане да важи Заклучокот од Точка 96 од Шеесет и шестата седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 април 2021 година кој
гласи:
„Владата во врска со надоместоците за претседателите и членовите на управните и
надзорните одбори, одбори за контрола на материјално – финансиското работење и
совети заклучи во сите институции од јавниот сектор во кои се именуваат управни и
надзорни одбори, одбори за контрола на материјално – финансиското работење и
совети висината на надоместоците на истите да биде во износ од не повеќе од 18. 000
денари за претседател и не повеќе од 15. 000 денари за членовите, имајќи го предвид
порастот на минималната плата и просечната плата во Република Северна Македонија.
“
II. Во однос на висината на надоместоците за претседатели и членови на управни и
надзорни одбори, одбори за контрола на материјално – финансиско работење,
комисии, совети и во други органи на управување, заклучи сите институции од јавниот
сектор во кои се именуваат управни и надзорни одбори, одбори за контрола на
материјално – финансиско работење, комисии, совети и во други органи на
управување, утврдувањето на висината на надоместоците за истите да биде во износ
не повеќе од 12. 000 денари за претседател, 11. 000 денари за потпретседател или
заменик претседател и 10. 000 денари за членови.
Доколку институциите од јавниот сектор во кои се именуваат управни и надзорни
одбори, одбори за контрола на материјално - финансиското работење, комисии,
совети и во други органи на управување, немаат доволно финансиски средства,
висината на надоместокот за претседателот, заменикот на претседателот и членовите
на управни и надзорни одбори, одбори за контрола на материјално - финансиското
работење, комисии, совети и во други органи на управување, може да ја прилагодат
согласно финансиските можности на институцијата, но висината на надоместокот
може да биде најмногу до 12. 000 денари за претседател, 11. 000 денари за
потпретседател или заменик претседател и 10. 000 денари за членови.
Истовремено се укажува на сите институции во јавниот сектор кои постапиле согласно
Заклучокот од Точка 96 од Шеесет и шестата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 20 април 2021 година, во рок од пет дена за
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седницата на Владата што ќе се одржи на 4 август 2021 година во 14:00 часот да
достават соодветен акт со кој ќе ја нормираат висината на надоместокот согласно овој
нов заклучок или да донесат свој интерен акт.
III. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските
ресори и инвестиции да подготви анализа со цел утврдување на висината на
надоместоците за членовите на управни и надзорни одбори, одбори за контрола на
материјално - финансиското работење, комисии, совети и во други органи на
управување, согласно видот, обемот на работа, сложеноста, резултатите од
работењето, финансиската состојба во истите и бројот на членови во органите на
управување и до септември 2021 година да ја достави до Владата.
4. Се задолжува Јавното претпријатие за државни патишта да објави тендерска
постапка за избор на надзор и правен трансакциски советник (консултант) за изградба
на Коридор VIII и X-d.
5. Владата заклучи:
- Заклучоците од Деведесет и втората седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 27 јули 2021 година во делот на ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ кои
гласат:
(1) „2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да подготви и до Владата да достави Одлука за исплата на финансиски
средства во износ од 1. 200. 000,00 денари како награда за Дејан Георгиевски, која да
се смета за донесена на оваа седница на Владата. “, да се измени и да гласи:
„2. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и до Владата да достави
Одлука за исплата на финансиски средства во износ од 2. 000. 000,00 денари како
награда за Дејан Георгиевски, која да се смета за донесена на оваа седница на
Владата. “
(2) „3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да подготви и до Владата да достави Одлука за исплата на финансиски
средства во износ од 600. 000 денари како награда за д-р Борче Костовски, тренерот
на Дејан Георгиевски, која да се смета за донесена на оваа седница на Владата. “ да
се измени и да гласи:
„3. Се задолжува Министерството за финансии да подготви и до Владата да достави
Одлука за исплата на финансиски средства во износ од 600. 000 денари како награда
за д-р Борче Костовски, тренерот на Дејан Георгиевски, која да се смета за донесена
на оваа седница на Владата.
6. Владата ја донесе Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република
Северна Македонија за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 203
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за бројот на издадени
електронски изводи од матичните книги преку Националниот портал за електронски
услуги, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 204
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за прогласување на дел од
Водно за заштитено подрачје од V категорија, за наредната седница на Владата, што
ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно
ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 205
Владата го разгледа Извештајот за завршени преговори за потпишување на
Меморандум за разбирање меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за политики на
земјоделство, прехрана и шумарство на Република Италија за соработка во областа на
земјоделството, со текст на Меморандум за разбирање и заклучи:
1. Го прифати Извештајот за завршени преговори за потпишување на Меморандум за
разбирање меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на
Република Северна Македонија и Министерството за политики на земјоделство,
прехрана и шумарство на Република Италија за соработка во областа на
земјоделството.
2. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање помеѓу
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна
Македонија и Министерството за политики на земјоделство, прехрана и шумарство на
Република Италија за соработка во областа на земјоделството.
3. Го овласти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјанит Хоџа
да го потпише Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за
политики на земјоделство, прехрана и шумарство на Република Италија за соработка
во областа на земјоделството.
Точка 206
Владата го одложи од разгледување Годишниот финансиски извештај, Годишната
сметка и Предлог-одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка на АД
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година со
Извештај од Надзорниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје за резултатите од контролата над управувањето со АД Електрани
на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 207
Владата го одложи од разгледување Годишниот извештај за финансиското работење
на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во
државна сопственост, Скопје за периодот од 1. 1. 2020 го 31. 12. 2020 година, со
Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 208
Владата го одложи од разгледување - Годишната сметка на Акционерско друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за
2020 година, со Извештај од независниот ревизор и Предлог-одлука, за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 209
Владата ги одложи од разгледување Годишната сметка и Годишниот извештај за
работењето во 2020 година и Ревизорски извештај на независна ревизија на
финансиските извештаи на ЈП "Стрежево" Битола, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 210
Владата ја одложи од разгледување Годишната сметка за 2020 година на Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје
и Годишниот извештај за работењето со финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2020 година на Јавното претпријатие за управување и
заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН“- Скопје, со предлог одлуки, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 211
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за Годишната сметка на Јавното
претпријатие за државни патишта за 2020 година и Извештај за работењето на Јавното
претпријатие за државни патишта за 2020 година, за наредната седница на Владата,
што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако
претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 212
Владата го одложи од разгледување Барањето за одобрување на Годишната сметка за
работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за
период од 01. 01. 2020 до 31. 12. 2020 година; Годишен извештај за работењето на
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за период од 01.
01. 2020 до 31. 12. 2020 година и Финансиски извештај за работењето на Железници
на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за период од 1. 1. 2020 до
31. 12. 2020 година, со Предлог-одлуки, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 213
Владата го одложи од разгледување Годишниот извештај за работењето на ЈП
Национална Радиодифузија - Скопје за 2020 година, со Извештај од независниот
ревизор и Предлог-одлуки, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 214
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност на
Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” - Битола за 2020 година, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 215
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за донесување на Одлука за
намалување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје,
Одлука за изменување на Изјавата за основање и Одлука за покривање на загубите на
„Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје за 2019 година, со Предлог-одлуки, за наредната седница
на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 216
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за утврдување на геодетските
работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на
планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на
изработката на урбанистичките планови, урбанистичко-планска документација и
урбанистичко-проектна документација за 2021 година, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 217
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Предлог-одлука за утврдување
на работите од премерот функција за запишување на недвижност сопственост на
Република Северна Македонија, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на
4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 218
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за утврдување на работите на
премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република
Северна Македонија КП. бр. 2233/1 КО Струга (03-262/1), за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 219
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со Предлог-одлука за утврдување
на работите на премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на
Република Северна Македонија на КП. бр. 1237 во КО Струга (03-287/1), за наредната
седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14
часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и
ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 220
Владата го одложи од разгледување Барањето согласност за спроведување постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или
транспортирање на отпад, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што
ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно
ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши
номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 221
Владата го одложи од разгледување Барањето согласност за отпис на движни ствари,
доставено од ЈНУ Институт за македонска литература Скопје под број 05-95/1 од 18.
05. 2021 година, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 222
Владата го одложи од разгледување материјалот „Доставувањето на актите за
систематизација од ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје“, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 223
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за
спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 224
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за давање согласност за
спроведување постапка за избор на правно лице кое ќе врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
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седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 225
Владата го одложи од разгледување Барањето за давање согласност за спроведување
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад за движни
ствари, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4
јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на
седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 226
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за
спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 227
Владата го одложи од разгледување Барањето согласност за отпис на движни ствари,
со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 228
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за
спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 229
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за
спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување
на отпад, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година
(среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на
основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 230
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање на согласност со
подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Северна
Македонија е сопственик на најмалку 70% од вкупната површина на градежната
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парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана
градежната парцела, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 231
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност на
Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатије за железничка инфраструктура Железници на Република Северна
Македонија – Скопје, за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021
година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница
на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 232
Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за пренос
на удел во Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги Премиум
Минерали ДТ ДОО увоз-извоз, Куманово, за наредната седница на Владата, што ќе се
одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот, откако претходно ќе се
разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе изврши номотехничко
усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 233
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со Договорот за
доделување на државна помош склучен на 25. 2. 2015 година, заведен кај Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони под бр. 03-443/1 од 25. 2. 2015 година, како
што е изменет со Анекс договор бр. 1 склучен на 17. 8. 2016 година, заведен кај
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони под бр. 13-1231/1 од 17. 8.
2016 година, помеѓу Владата на Република Македонија застапувана и претставувана од
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство,
трговија и услуги Гентерм Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и Гентерм
Инкорпорејтед (Gentherm Incorporated), со Предлог-одлука, за наредната седница на
Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со почеток во 14 часот,
откако претходно ќе се разгледа на седница на основните комисии на Владата и ќе
изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за законодавство.
Точка 234
Владата ја одложи од разгледување Информацијата по задолжение од Триесет и
петтата седница на Владата, за направените анализи за исполнетост на условите за
креирање на работни места по договорите за државна помош за компаниите во ТИРЗ,
со предлог на следни чекори што треба да се преземат, вклучително и евентуална
измена на договорите, согласно изменетите услови предизвикани од КОВИД-19, за
наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 4 јули 2021 година (среда), со
почеток во 14 часот, откако претходно ќе се разгледа на седница на основните
комисии на Владата и ќе изврши номотехничко усогласување со Секретаријатот за
законодавство.
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На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 23:55 часот.
ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Tahir Hani

Зоран Заев
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