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ЗАПИСНИК
од Триесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 29 март 2022 година

Скопје, март 2022 година

ЗАПИСНИК
од Триесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 29 март 2022 година
Седницата започна во 14:45 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, д-р Димитар Ковачевски, како и првиот 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, д-р
Артан Груби.
На седницата присуствуваа м-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење, м-р Бојан
Маричиќ, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
задолжен за европски прашања, Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со
економските ресори и инвестиции, членовите на Владата, д-р Бујар Османи, министер
за надворешни работи, Славјанка Петровска, министер за одбрана, Оливер Спасовски,
министер за внатрешни работи, д-р Никола Тупанчески, министер за правда, д-р
Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија,
Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Беким
Сали, министер за здравство, д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, м-р
Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика, м-р Горан Милевски,
министер за локална самоуправа, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски,
Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, м-р Адмирим
Алити, министер за информатичко општество и администрација и д-р Џемаил Чупи,
министер без ресор, задолжен за дијаспора, 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 Филип Николовски, заменик
на министерот за финансии, м-р Зоран Димитровски, заменик на министерот за локална
самоуправа, м-р Даим Лучи, заменик на министерот за култура и д-р Христина
Оџаклиевска, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, Душко Арсовски и
Муамет Хоџа портпароли на Владата на Република Северна Македонија и Васко
Ковачевски, директор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје.
Од седницата отсуствуваше, доц. д-р Бисера Костадиновска - Стојчевска, министер за
култура.
*
*

*
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Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 28-та седница
на
Владата
на
Република
Северна
Македонија, одржана на 15 март 2022
година
Усвојување на Записникот од 29-та
(тематска) седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 15 март
2022 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД


Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
периодот 1 јануари 2022 година -30 јуни 2022 година

1. Записник од Четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за
обезбедување целосна координација на органите на државната управа, на правните
лица основани од државата, како и на единиците на локалната самоуправа, во врска
со спречување, внесување и ширење на коронавирус COVID-19, одржан на 25 март
2022 година, со записници од состаноците на Комисијата за заразни болести
одржани на 9 март 2022 година, 16 март 2022 година и 23 март 2022 година, со
предлог-одлуки
2. Барање за давање на трајно користење на станбен простор и помошни простории
сопственост на Република Северна Македонија во КО Росоман на КП бр.4615, на ул.
Маршал Тито во Росоман, со Предлог-одлука
3. Информација за обидите за делегитимирање на граѓанскиот сектор и штетноста
на говорот на омраза и насилството врз граѓанското општество и активистите за
човекови права
4. Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за
ревизија на Годишна сметка за 2021 година за потребите на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје,
со Предлог-одлука
5. Информација за Предлог-стратегија за развој на верскиот туризам и поддршка на
активните манастири, со Акциски план 2022-2026 година и со Предлог-стратегија
6. Информација во врска со најавите за прекини и раскинување на договори за
снабдувањето со електрична енергија
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7. Информација во врска со План за производство на АД Електрани на Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.4.2022 година до
15.4.2022 година, со Предлог-одлука
8. Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година и
Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година, со
Предлог-одлука
9. Информација за донесување на Статут на Јавната установа Национален парк „Шар
Планина“, Тетово, со Предлог-одлука
10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските
услуги
11. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за
приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката
за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште
12. 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
13. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2022 година
14. Предлог-програма за изменување на Програмата за спроведување на
интервентен фонд во земјоделството
15. Информација за дaвање согласност за склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделие,
рибарство, преработка и трговија Меридијан ПМ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со
Предлог-одлука
16. Информација за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово, со
Предлог-одлука
17. Информација за престанок и давање на трајно користење на движни стваримоторнo возилo на Јавна установа Детски дом „11 Октомври“- Скопје, со Предлогодлука
18. Извештај за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит,
со предлог за затворање на Проектот во 2022 година го усвои и заклучи да се објави
нов повик за проектот „Купи куќа, купи стан“ за 2022 година
19. Информација за измена на Одлуката за престанок и давање на трајно користење
на движни ствари на Министерството за правда, со Предлог-одлука
20. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна
на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна
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делница Песочани -Требеништа, на стационажа од км.0+000,00 до км.12+898,72, за
стабилизација на косини и санација на свлечиште, од км.2+510 до 3+280 КО Ботун,
Општина Дебарца, со Предлог -одлука
21. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве
Баир -Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00 -км 10+424,89, за
санација и стабилизација на косина на км 9+370 до км 9+660 КО Лавчани, Општина
Кичево, со Предлог-одлука
22. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна
на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна
делница Кичево -Подвис, км.0+000,00-км.10+424,89, за стабилизација на косини и
санација на свлечишта, од км.0+000 до км.0+350, КО Кичево вон град, Општина
Кичево, со Предлог-одлука
23. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км.0+000,00-км.10+424,89, за девијација на
автопат А2 и косина на км.2+570 до км.3+420, КО Кичево вон град, КО Кичево 9 и КО
Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука
24. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8Автопат Деве Баир -Ќафасан, патна делница Кичево -Подвис, од км 0+000,00 до км
10+424,89, за стабилизација на косина од км 3+420 до км 3+961, КО Другово,
Oпштина Кичево, со Предлог-одлука
25. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8автопат Деве Баир -Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, од км 10+424,89 до
км 22+246,05, за санација и стабилизација на косина на км 11+745-км 12+140, КО
Лавчани, Општина Кичево, со Предлог-одлука
26. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Зубово 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 Зубово-вон г.р., КО Зубово, Општина Ново Село, со Предлогодлука
27. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска
инфраструктурна градба - реконструкција на улица „Коста Кирков“ во населба
Чашка, Општина Чашка, со Предлог-одлука
28. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Бејадин Освалд ул.Рифат
Бурџевиќ бр.41 Чаир -Скопје, со Предлог-одлука
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29. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул. Ресавска
бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2329/3)
30. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул.Ресавска
бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2330/3)
31. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул.Ресавска
бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2331/3)
32. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Богдан Богданов ул. Ресавска
бр.95, Кавадарци, со Предлог - одлука (39-2332/3)
33. Информација за распишување на Јавен повик бр.03/22 за доставување на понуди
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари,
со Предлог-решение
34. Информација за прогрес по однос на препораките на Бернската конвенција, со
Извештај за напредокот во врска со имплементацијата на препораките на Бернската
конвенција бр.211 (2021)
35. Информација за пристапување на Република Северна Македонија кон Протоколот
за вода и здравје од Конвенцијата од 1992 година за заштита и користење на
прекуграничните водотеци и меѓународни езера, донесен во Лондон на 17 јуни 1999
година, со текст на Протокол и со Предлог-одлука
36. Информација за оценување на физибилити студија за патот Призрен-Тетово
37. Информација во врска со Предлог-договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште со Друштво за производство на внатрешни компоненти Киел Македонија
ДООЕЛ Желино, Тетово како закупец на земјиште и Друштвото за инвестиции
Нормак инвестмент гроуп АД Тетово, како закуподавач во ТИРЗ Тетово, со Предлогодлука
38. Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина и Тендерската документација за
спроведување на постапката за локалитетот „Колиште“ с.Липково, Општина
Липково
39. Предлог-одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна
употреба (*)
40. Информација за воспоставување на Сектор за координација на големи
инфраструктурни проекти
41. Информација за донација на опрема за целите на воспоставување на Сектор за
координација на големи инфраструктурни проекти, со Договор за донација на добра
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42. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата за соработка во областа на
ветеринарството, безбедноста на храна и добиточна храна и фитосанитарна област
во Западен Балкан
43. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република
Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за взаемно
признавање на одобренија за овластен економски оператор -безбедност и сигурност
(ОЕОС)
44. Извештај за завршени преговори за склучување на Договор меѓу Владата на
Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија,
Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Црна Гора, Владата на
Република Србија и Владата на Република Словенија, во врска со аранжманите на
земјата домаќин за статусот на Постојаната организација на Балкански медицински
наменски сили (БМНС) и нејзиниот персонал, со усогласен текст на Договор
45. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Казнено - поправната установа „Затвор Скопје“ -Скопје
46. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна
ствар на „Здружение на самохрани родители Скопје“- Скопје
47. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за
запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (КП
бр.4125/1 и КП бр.4101, КО Македонски Брод и на КП бр.1241, КО Самоков -Општина
Македонски Брод)
48. Предлог-решение за изменување на Решението за назначување претседател,
заменик -претседател, членови, заменици -членови и секретар на Националната
комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на
капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот
2021-2023, со Акциски план
49. Информација за изменување на Решението за назначување на претседател,
членови и заменици на Националното координативно тело за заштита на деца од
злоупотреба и занемарување, со Извештај на Националното координативно тело за
состојбата со заштита на деца жртви на злоупотреба и занемарување согласно
индикаторите за 2020/2021 година и Предлог-решение
50. Информација за измена на Решението за назначување на претседавач, членови
и заменици на Националното координативно тело за
имплементација на
Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз
жените и семејното насилство, со Предлог-решение
51. Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани
активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните
извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските
извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за
труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
52. Информација за Национален акциски план за заштита, промоција и исполнување
на човековите права на жените и девојчињата Ромки 2022-2024, со текст на
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Национален акциски план за заштита, промоција и исполнување на човековите права
на жените и девојчињата Ромки 2022-2024
53. Предлог на закон за изменување на Законот за акцизите, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници
54. Предлог на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на
избрани и именувани лица во Република Македонија, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници
55. Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, по скратена постапка, поднесен од група пратеници
56. Барање за давање на автентично толкување на член 150 став (1) од Законот за
работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08,
161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено
од пратеникот Јован Митрески
57. Барање за давање на автентично толкување на член 134 од Законот за работните
односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08,
114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од
пратеникот Марија Георгиевска
58. Барање за давање на автентично толкување на член 19 став (3) од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16,
120/16, 132/16, 27/18, 35/18, 220/18, 245/18, и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20, 94/20 и 267/20), поднесено од
пратеникот Жаклина Лазаревска
59. Барање за давање на автентично толкување на член 114 од Законот за општа
управна постапка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/15
и 65/18), поднесено од пратеникот Диме Велковски
60. Барање за давање на автентично толкување на член 62 став 12 од Законот за
градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија" бр. 275/19), поднесено од градоначалникот на Општина Пробиштип
61. Финансиски план за изменување на Финансискиот план на ЈРП Македонска
радио-телевизија за 2022 година
62. Известување од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за Заклучок за усна
јавна продажба, која ќе се одржи на 7 април 2022 година, доставен под бр.
И.бр.742/20 за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр.9377 за КО
Крива Паланка
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63. Посебен извештај за попречување на работата на Народниот правобранител на
Република Северна Македонија, а во врска со претставка доставена од Александар
Кацарски од Скопје за отстранување на констатираните повреди на неговите уставни
и законски права од Подрачното одделение за првостепена управна постапка
Неготино на Управата за имотно-правни работи во Министерството за финансии
64. Известување од извршител Данче Попчотрова - Ѓеоргиева од Струмица, за
Заклучок за усна јавна продажба за недвижност под КП бр.7180, КО Крива Паланка,
евидентирано во Имотен лист бр. 4819, КП бр.7805, КО Конопница, евиденирано во
Имотен лист бр. 28, КП бр.4994, КП бр.4999, КП бр. 5002, КП бр.5003, КП бр.5009,
КП бр.5011, КП бр.5016, КП бр.5018, КП бр. 5021, КП бр.512, КП бр.706 и КП бр.707,
КО Конопница, евидентирано во Имотен лист бр.18
65. Кадровски прашања
66. Прашања и предлози
67. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на
Република Северна Македонија, за периодот октомври - декември 2021 година
68. Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта за четврто
тримесечје за период од 1 октомври 2021 до 31 декември 2021 година
69. Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола, за четврто
тримесечје 1.10.2021 до 31.12.2021 година
70. Извештај за работењето на Јавното претпријатие Национална радиодифузија Скопје во периодот 1 октомври - 31 декември 2021 година
71. Финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. за периодот од 1
октомври 2021 година до 31 декември 2021 година
72. Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство
на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за периодот 1
октомври 2021 - 31 декември 2021 година
73. Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје, за период јули-септември
2021 година, со дополнување
74. Извештај за финансиското работење на АД „МИА“- Скопје, за периодот 1 јули
2021 - 30 септември 2021 година
75. Извештај за финансиското работење на АД „МИА“- Скопје за периодот 1
октомври - 31 декември 2021 година
76. Извештаи од Комисијата за следење на имплементацијата на препораката на
Владата на Република Северна Македонија за јазично покривање на официјален
јазик на радиодифузерите кои реемитуваат спортски програмски содржини на
територијата на Република Северна Македонија
77. Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна
Македонија за 2022 година
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78. Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија
на усогласеност за 2020 година на Јавната здравствена установа Здравствен дом „др Хаим Абраванел“ - Битола (сметка за средства од Фондот 737 и сметка за средства
од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во
цената на здравствената услуга и други средства за сопствени приходи 531)
79. Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на
усогласеност за 2020 година на Државниот инспекторат за труд (сметка на основен
буџет (631) и (637))
80. Годишен извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош за 2021
година
81. Информација за квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија за
февруари 2022 година
82. Извештај за реализација на Програмата за поддршка на домашен туризам за
работници со ниски приходи за 2021 година
83. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/307 на Советот од 24 февруари 2022 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија
84. Предлог -одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1990 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
85. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/399 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија и
вмешаноста на Белорусија во руската агресија врз Украина
86. Информација за намалување на надоместоците за употреба на патиштата
(патарините) во Република Северна Македонија до крајот на 2022 година, како
антикризна мерка
87. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/395 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката
2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за
дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/394 на Советот
од 9 март 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за
рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на
состојбата во Украина
88. Информација за усвојување на План -протокол за прифаќање, згрижување и
сместување, како и регулирање на статусот на лица кои од Украина ќе допатуваат
во Република Северна Македонија како последица на воените дејствија и лица кои
се затекнале на територија на Република Северна Македонија од 24 февруари 2022
година, а кои заради безбедносна состојба не се во можност да се вратат во Украина
89. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/397на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката

10

2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат
или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на
Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/396 на Советот од 9 март 2022
година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки
во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот
интегритет, суверенитет и независноста на Украина
90. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1031 на Советот од 24 јуни 2021 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП на Советот за рестриктивни мерки во однос на состојбата во
Белорусија
91. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за посебни услови
за трговијата на одделни стоки
92. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/356 на Советот од 2 март 2022 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија
93. Информација за предлог за воспоставување на нови кредитни производи
согласно економските мерки на Владата на Република Северна Македонија за
заштита на потрошувачите и компаниите од енергетската криза, со дополнување и
Предлогот за воспоставување на нови кредитни производи согласно економските
мерки на Владата за заштита на потрошувачите и компаниите од енергетската криза
94. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1989 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија
95. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2021/2125 на Советот од 2 декември 2021 година за
изменување на Одлуката за спроведување 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во
однос на состојбата во Белорусија
96. Предлог -програма за изменување и дополнување на Годишната програма за
изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Северна Македонија за 2022 година
97. Информација за учество на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови
на НАТО на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог-одлука
98. Информација во врска со Договорот за надзор за докомплетирање на градежни
работи за изградба на Автопат А2 делница Кичево - Охрид, со Предлог спогодба
99. Информација за Декларација за соработка помеѓу Министерството за
електронско управување на Република Бугарија и Министерството за информатичко
општество и администрација на Република Северна Македонија, со текст на
Декларација
100. Информација во врска со примената на членот 36-а став 1 од Законот за
контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
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*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од 28-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 15 март 2022 година и Записникот од
29-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на
15 март 2022 година.

*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:


Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
периодот 1 јануари 2022 година -30 јуни 2022 година

Владата ги разгледа Барањето од Министерството за информатичко општество и
администрација и Известувањето на Министерството за транспорт и врски за
изменување на Законодавната агенда, ги прифати и заклучи да се измени и дополни
Законодавната агенда и тоа:
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за општа управна
постапка, рокот да биде јуни 2022 година;
Предлогот на закон за организација на органите на државната управа, рокот да
биде јуни 2022 година;
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за користење на
податоците од јавниот сектор , рокот да биде септември 2022 година;
Предлогот на закон за изменување на Законот за поштенските услуги, рокот да
биде март 2022 година;
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни патишта,
рокот да биде април 2022 година;
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во
патниот сообраќај, рокот да биде април 2022 година;
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко
планирање, рокот да биде април 2022 година;
Предлогот на закон за изградба на градби за производство на електрична
енергија од сончева енергија , рокот да биде април 2022 година;
-

Предлогот на закон за воздухопловство, рокот да биде април 2022 година;
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Предлогот на закон за Агенција за безбедност на сообраќајот на патиштата, рокот
да биде април 2022 година;
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за работното време
на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот
сообраќај, рокот да биде мај 2022 година;
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната
пловидба, рокот да биде мај 2022 година и
Предлогот на закон за превоз во патниот сообраќај, рокот да биде јуни 2022
година.
Согласно овој заклучок, соодветно да се измени Програмата за работа на Владата на
Република Северна Македонија за 2022 година.
2. Изменетата Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за
периодот 1.1.2022-30.6.2022 година, утврдена согласно Програмата за работа на
Владата на Република Северна Македонија за 2022 година, да се достави до Собранието
на Република Северна Македонија.
3. Се задолжуваат сите министри да го следат реализирањето на Законодавната агенда
на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1.2022-30.6.2022 година и
навремено да ги планираат активностите во институциите, со цел доследно
исполнување на обврските и роковите кои произлегуваат од истата.

*

*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата гo разгледа Записникот од Четвртиот состанок на Главниот координативен
кризен штаб за обезбедување целосна координација на органите на државната управа,
на правните лица основани од државата, како и на единиците на локалната самоуправа,
во врска со спречување, внесување и ширење на коронавирус COVID-19, одржан на 25
март 2022 година, со записници од состаноците на Комисијата за заразни болести,
одржани на 9 март 2022 година, 16 март 2022 година и 23 март 2022 година, со Предлог
- одлука и врз основа на предлозите изнесени во расправата на седницата на Владата
го усвои Записникот и ги донесе следните заклучоци:
1.
Да се започне настава со физичко присуство на факултетите во Република
Северна Македонија со почитување на препорачаните превентивни мерки за превенција
од коронавирусот COVID-19: задолжително носење заштитни маски во затворен простор,
одржување на физичка растојание 1 -2 метри, зачестена хигиена на рацете со
задолжителна дезинфекција на рацете пред влезовите во предавалните, амфитеатрите,
вежбалните, итн., негрупирање, често проветрување на затворените простории, се со
цел да се спречи ширење на коронавирусот COVID-19, со препорака за вакцинација на
студентите и наставниот кадар на факултетите во државата.
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2.
Посетувањето на наставата во основните училишта да се одвива без маски за
учениците, освен ако учениците по сопствена волја не бараат да носат маска, а
обврската за носење маски во основните училишта останува за наставниците и
вработените во училиштата.
3.
Да се зголеми максималната исполнетост на капацитетот на отворен и затворен
простор од досегашниот најмногу до 50% на најмногу до 75% со задолжително носење
на заштитни маски (културни настани -театри, кина, филхармонија, како и семинари,
обуки, состаноци, конференции и слично).
4.
Да се укине обрската за обезбедување на редарски служби во економските
оператори.
5.
Да се укине мерката за задолжително поседување на сертификат/потврда за
извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени две дози
на вакцина против заразната болест COVID-19 или сертификат/потврда за прележан
COVID-19 во последните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето, за посета на
угостителски објекти на отворено.
6.
Ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни
препораки, времени мерки, наредeни мерки, наменски протоколи, планови и
алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест
COVID -19 предизвикана од вирусот Sars-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна
примена, во предложениот текст.
Точка 2
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за давање на трајно користење на
станбен простор и помошни простории сопственост на Република Северна Македонија
во КО Росоман на КП бр.4615, на ул. Маршал Тито во Росоман, со Предлог-одлука, за
наредната седница поради потребата предлагачот до го усогласи материјалот со
Агенцијата за катастар и недвижности откако претходно ќе се разгледа на седница на
Комисијата за економски систем и тековна економска политика.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за обидите за делегитимирање на граѓанскиот
сектор и штетноста на говорот на омраза и насилството врз граѓанското општество и
активистите за човекови права и во целост ја поддржува осудата кон ваквите
иницијативи и инциденти кон граѓанските организации, при што потенцира дека
развојот и учеството на граѓанските организации е од исклучителна важност за
демократските вредности на една земја и поттикнување на граѓанската свест.
Придонесот на граѓанските организации во нашата држава е од огромно значење за
промовирањето и градењето на демократската култура на сите општествени нивоа и е
одраз на заедничка соработка со цел ефикасно да се одговори на предизвиците на
земјата на планот на воспоставување еднаквост, недискриминација и почитување на
човековите права.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата во врска со спроведената постапка за јавна набавка
на услуги за ревизија на Годишна сметка за 2021 година за потребите на Акционерското
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост,
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Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2021 година
на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во
државна сопственост, Скопје, во предложениот текст.
Точка 5
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за Предлог-стратегија за развој
на верскиот туризам и поддршка на активните манастири, со Акциски план 2022-2026
година и со Предлог-стратегија и притоа заклучи:
1. Ја усвои Информацијата за Предлог-стратегија за развој на верскиот туризам и
поддршка на активните манастири, со прилог Акциски план 2022-2026.
2. Ја усвои Стратегијата за верски туризам и поддршка на активни манастири 2021-2026
година.
3. Се задолжуваат Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи,
Министерството за култура, Министерство за култура -Управата за заштита на
културното наследство и Министерството за економија, а се укажува на Агенцијата за
поддршка и промоција на туризмот, во рок од осум дена, да номинираат член и заменикчлен во Меѓуресорското тело кое ќе ја следи реализацијата на Стратегијата за развој на
верскиот туризам и поддршка на активните манастири 2022 -2026 година и да ја
информира Владата за нејзината реализација на крајот на секоја година од акцискиот
период.
4. Се задолжуваат Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи,
Министерството за култура и Министерство за култура -Управата за заштита на
културното наследство, а се укажува на Агенцијата за поддршка и промоција на
туризмот, согласно предвидените активности во Акцискиот план на Стратегијата за
развој на верскиот туризам и поддршка на активните манастири 2022-2026 година, да
ги предвидат и побараат соодветните финансиски средства за реализација на истите во
буџетските циркулари, соодветно за секоја година.
Точка 6
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со најавите за прекини
и раскинување на договори за снабдувањето со електрична енергија, од Општина
Кочани, за наредната седница поради потребата Министерството за економија и
Министерството за локална самоуправа да достават мислења и истата претходно да се
разгледа на седница на Комисија за економски систем и тековна економска политика.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата во врска со План за производство на АД Електрани
на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за период од 1.4.2022 година
до 15.4.2022 година, со Предлог-одлука и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за преземање на мерка за обезбедување на дополнителни
количини на електрична енергија во услови на постоење на кризна состојба во
снабдувањето со електрична енергија, со заклучок текстот на Одлуката да се усогласи
со Секретаријатот за законодавство.
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2. Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје, да ги преземе сите
мерки и активности за потпишување на Анекс -договор на Договорот за купопродажба
на електрична енергија од 25.2.2022 година со Друштвото за производство на
електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО Скопје.
Точка 8
Владaта гo разгледа најновиoт текст на Финансискиот план на Фондот за осигурување
на депозити за 2022 година, со Предлог-одлука и го донесе најновиот текст на Одлуката
за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување за депозити за 2022
година
Истовремено, го разгледа најновиот текст на Програмата за работа на Фондот за
осигурување на депозити за 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 9
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за донесување на Статут
Јавната установа Национален парк „Шар Планина“, Тетово, со Предлог - одлука,
наредната седница поради потребата предлагачот да го усогласи материјалот
Секретаријатот за законодавство и истата претходно да се разгледа на седница
Комисијата за економски систем и тековна економска политика.
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Точка 10
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
поштенските услуги, го утврди како Предлог на закон за изменување и дополнување на
Законот за поштенските услуги кој се донесува по скратена постапка, со следниве
заклучоци:
1. Во член 4 став (1) од текстот на Предлогот на закон, рокот наместо „15 март 2023
година“ да се замени со „31 декември 2023 година“.
2. Пречистениот текст на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за
поштенските услуги, по скратена постапка да се достави до Собранието на Република
Северна Македонија согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени Благој Бочварски, министер за транспорт и врски и Беким Реџепи, заменик
на министерот транспорт и врски, а за повереници Митко Трајчулески, државен
секретар во Министерството за транспорт и врски и Владимир Шутев, раководител на
сектор во Министерството за транспорт и врски.
Точка 11
Владата го донесе новиот текст на Уредбата изменување на Уредбата за висина на
надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и
постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште, во
предложениот текст.
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Точка 12
Владaта ја разгледа Предлог -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 и го донесе новиот 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 13
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година, во
предложениот текст.
Точка 14
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Предлог-програмата за
изменување на Програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството.
Материјалот да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 15
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Информацијата за
дaвање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба со Друштвото за земјоделие, рибарство, преработка и трговија
Меридијан ПМ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со Предлог-одлука.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за престанок на важење на
Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во
ловиштата во ловниот реон Куманово, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја
донесе Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово, во
предложениот текст.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за престанок и давање на трајно користење на
движни ствари-моторнo возилo на Јавна установа Детски дом „11 Октомври“- Скопје,
со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Детски
дом „11 Октомври“- Скопје, во предложениот текст.
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Точка 18
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за спроведување на Законот за
субвенционирање на станбен кредит, со предлог за затворање на Проектот во 2022
година го усвои и заклучи да се објави нов повик за проектот„Купи куќа, купи стан“ за
2022 година, како последен јавен повик за овој проект.
Исто така, потребно е да се информира јавноста дека овој проект од 2023 година, ќе
биде укинат.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата за измена на Одлуката за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари на Министерството за правда, со Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на
Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на
Министерството за правда, во предложениот текст.
Точка 20
Владaта го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за патен коридор
8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани -Требеништа, на стационажа од
км.0+000,00 до км.12+898,72, за стабилизација на косини и санација на свлечиште, од
км.2+510 до 3+280 КО Ботун, Општина Дебарца, со Предлог -одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен
коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани -Требеништа, на стационажа
од км 0+000,00 до км 12+898,72, за стабилизација на косини и санација на свлечиште,
од км 2+510 до 3+280 КО Ботун, Општина Дебарца, во предложениот текст.
Точка 21
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за
изградба на патен коридор 8 - Деве Баир -Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км
0+000,00 -км 10+424,89, за санација и стабилизација на косина на км 9+370 до км 9+660
КО Лавчани, Општина Кичево, 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 изменување и дополнување на
Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир -Ќафасан,
патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00 -км 10+424,89, за санација и стабилизација
на косина на км 9+370 до км 9+660 КО Лавчани, Општина Кичево, во предложениот
текст.
Точка 22
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за измена и дополна на Проектот за инфраструктура за патен коридор
8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево -Подвис, км.0+000,00-км.10+424,89, за
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стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км.0+000 до км.0+350, КО Кичево
вон град, Општина Кичево, 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 изменување и дополнување на
Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница
Кичево -Подвис, км 0+000,00 -км 10+424,89, за стабилизација на косини и санација на
свлечишта, од км 0+000 до км 0+350, КО Кичево вон град, Општина Кичево, во
предложениот текст.
Точка 23
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изменување и дополнување на проектот за инфраструктура за патен
коридор 8 - Деве Баир - Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км.0+000,00км.10+424,89, за девијација на автопат А2 и косина на км.2+570 до км.3+420, КО Кичево
вон град, КО Кичево 9 и КО Другово, Општина Кичево, 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
изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Деве
Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00-км 10+424,89, за девијација
на автопат А2 и косина на км 2+570 до км 3+420, КО Кичево вон град, КО Кичево 9, КО
Другово, Општина Кичево, во предложениот текст.
Точка 24
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за
изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир -Ќафасан, патна делница Кичево Подвис, од км 0+000,00 до км 10+424,89, за стабилизација на косина од км 3+420 до км
3+961, КО Другово, Oпштина Кичево, 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 изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат
Деве Баир -Ќафасан, патна делница Кичево- Подвис, од км 0+000,00 до км 10+424,89,
за стабилизација на косина од км 3+420 до км 3+961, КО Другово, Општина Кичево, во
предложениот текст.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за
изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен
коридор 8-автопат Деве Баир - Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, од км
10+424,89 до км 22+246,05, за санација и стабилизација на косина на км 11+745-км
12+140, КО Лавчани, Општина Кичево, 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 изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-автопат
Деве Баир -Ќафасан, патна делница Подвис - Пресека, од км 10+424,89 до км 22+246,05,
за санација и стабилизација на косина на км 11+745-км 12+140, КО Лавчани, Општина
Кичево, во предложениот текст.
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Точка 26
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план за село Зубово за изградба на објекти со намена А-домување, Бкомерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и
сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Зубово-вон г.р., КО Зубово,
Општина Ново Село, со Предлог-одлука, поради потребата Министерството за животна
средина и просторно планирање да достави ново мислење по Информацијата и истата
претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 27
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за линиска инфраструктурна градба - реконструкција на улица „Коста
Кирков“ во населба Чашка, 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 линиска
инфраструктурна градба - реконструкција на улица „Коста Кирков“ во населба Чашка,
Општина Чашка, во предложениот текст.
Точка 28
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Бејадин Освалд ул.Рифат Бурџевиќ бр.41 Чаир -Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 29
Владaта го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Богдан Богданов ул. Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во
предложениот текст.
Точка 30
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 31
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог-одлука (39-2331/3), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
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Точка 32
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Богдан Богданов ул.Ресавска бр.95, Кавадарци, со Предлог - одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во
предложениот текст
Точка 33
Владата го разгледа новиот текст Информацијата за распишување на Јавен повик
бр.03/22 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 најновиот текст на Решението за формирање на Kомисија за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост со доставување на понуди за површини
до 3 хектари, во предложениот текст.
Точка 34
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за прогрес по однос на препораките
на Бернската конвенција, со Извештај за напредокот во врска со имплементацијата на
препораките на Бернската конвенција бр.211 (2021) за наредната седница на Владата,
поради потребата мислења по истата да достават Министерството за економија и
Министерството за транспорт и врски.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика.
Точка 35
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за пристапување на Република
Северна Македонија кон Протоколот за вода и здравје од Конвенцијата од 1992 година
за заштита и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера, донесен во
Лондон на 17 јуни 1999 година, со текст на Протокол и со Предлог-одлука и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Го прифати Протоколот за вода и здравје од Конвенцијата од 1992 година за заштита
и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера, донесен во Лондон.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за пристапување на Република Северна
Македонија кон Протоколот за вода и здравје од Конвенцијата од 1992 година за заштита
и користење на прекуграничните водотеци и меѓународни езера, донесен во Лондон на
17 јуни 1999 година, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид укажувањето во Мислењето на
Министерството за финансии: „евентуалните фискални импликации кои би произлегле
од таквата одлука да се вклопат во рамките на максималните износи на расходи на
надлежните институции за наредниот среднорочен период“.
Точка 36
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за оценување на физибилити студија за
патот Призрен-Тетово.
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Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Предлог-договорот за долготраен закуп
на градежно земјиште со Друштво за производство на внатрешни компоненти Киел
Македонија ДООЕЛ Желино, Тетово како закупец на земјиште и Друштвото за
инвестиции Нормак инвестмент гроуп АД Тетово, како закуподавач во ТИРЗ Тетово, со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност
на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово помеѓу
Друштво за производство на внатрешни компоненти Киел Македонија ДООЕЛ Желино,
како закупец на земјиште и Друштвото за инвестиции Нормак инвестмент гроуп АД
Тетово, како закуподавач, со заклучок истата предлагачот претходно да ја усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 38
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Јавниот повик за доделување на
концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерската документација за
спроведување на постапката за локалитетот „Колиште“ с.Липково, Општина Липково,
ја усвои Информацијата и го одобри новиот текст на Тендерската документација за
доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - варовник на
локалитетот ,,Колиште“ с.Липково, Општина Липково.
Точка 39
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на Листата на стоки и
технологии со двојна употреба (*), во предложениот текст.
Точка 40
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за воспоставување на Сектор за
координација на големи инфраструктурни проекти за наредната седница поради
потребата истата претходно да се разгледа на седница на Економскиот совет на Владата
на Република Северна Македонија.
Точка 41
Владата ја разгледа Информацијата за донација на опрема за целите на воспоставување
на Сектор за координација на големи инфраструктурни проекти, со Договор за донација
на добра и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1.
Го прифати текстот на Договорот за донација на добра помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и УНОПС преку Канцеларијата во Србија, претставена
од директорката Михаела Телатин, а во врска со воспоставувањето на Сектор за
координација на големи инфраструктурни проекти.
2.
Го овласти Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република
Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции, во рок од пет дена да го потпише Договорот за донација на добра помеѓу
Владата на Република Северна Македонија и УНОПС преку Канцеларијата во Србија
претставена од директорката Михаела Телатин, а во врска со воспоставувањето на
Сектор за координација на големи инфраструктурни проекти.
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3. Го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
да изврши прием на опремата во зградата на Владата и да ја воведе во
сметководствената евиденција, односно да овозможи инсталација на истата.
Точка 42
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за ратификација на Спогодбата
за соработка во областа на ветеринарството, безбедноста на храна и добиточна храна и
фитосанитарна област во Западен Балкан, го утврди и заклучи согласно член 188 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија, да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, Љупчо Николовски,
министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Фатмире Исаки, заменик
на министерот за надворешни работи и м-р Абдулшуќур Абедини, заменик на
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за повереници Наташа
Дескоска, помошник директор во Министерството за надворешни работи и д-р Ментор
Зеќири, директор на Фитосанитарната управа.
Точка 43
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за ратификација на Спогодбата
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република
Албанија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор безбедност и сигурност (ОЕОС), го утврди и заклучи согласно член 188 од Деловникот
на Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, д-р Фатмир Бесими,
министер за финансии и м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни
работи, а за повереници Јелена Таст, државен секретар во Министерството за
финансии, Наташа Дескоска, помошник директор во Министерството за надворешни
работи и м-р Славица Кутиров, директор на Царинската управа.
Точка 44
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за завршени преговори за склучување
на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на
Република Албанија, Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Црна
Гора, Владата на Република Србија и Владата на Република Словенија, во врска со
аранжманите на земјата домаќин за статусот на Постојаната организација на Балкански
медицински наменски сили (БМНС) и нејзиниот персонал, со усогласен текст на
Договор, го усвои Извештајот и ги донесе следните заклучоци:
1.
Го прифати усогласениот текст на Договорот меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Советот на министри на Република Албанија, Советот на министри на
Босна и Херцеговина, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на
Република Словенија, во врска со аранжманите на земјата домаќин за статусот на
Постојаната организација на Балканските медицински наменски сили (БМНС) и
нејзиниот персонал.
2.
Се определува министерот за одбрана, Славјанка Петровска, во име на Владата
на Северна Македонија да го потпише Договорот меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Советот на министри на Република Албанија, Советот на министри на
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Босна и Херцеговина, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на
Република Словенија, во врска со аранжманите на земјата домаќин за статусот на
Постојаната организација на Балканските медицински наменски сили (БМНС) и
нејзиниот персонал.
Точка 45
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Казнено - поправната установа „Затвор Скопје“ - Скопје,
во предложениот текст.
Точка 46
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за престанок и за давање на
времено користење на недвижна ствар на „Здружение на самохрани родители Скопје“Скопје, поради потребата предлагачот да го усогласи текстот на Предлог-одлуката со
Агенцијата за катастар на недвижности.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 47
Владата ја одложи од разгледување Предлог -одлуката за утврдување на работите од
премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република
Северна Македонија (КП бр.4125/1 и КП бр.4101, КО Македонски Брод и на КП бр.1241,
КО Самоков -Општина Македонски Брод), со заклучок Министерството за одбрана да го
усогласи материјалот со Агенцијата за катастар на недвижности.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 48
Владaта го донесе најновиот текст на Решението за изменување на Решението за
назначување претседател, заменик -претседател, членови, заменици -членови и
секретар на Националната комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата
за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за
периодот 2021-2023, со Акциски план, во предложениот текст.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за изменување на Решението за назначување на
претседател, членови и заменици на Националното координативно тело за заштита на
деца од злоупотреба и занемарување, со Извештај на Националното координативно тело
за состојбата со заштита на деца жртви на злоупотреба и занемарување согласно
индикаторите за 2020/2021 година и Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го
донесе новиот текст на Решението за изменување на Решението за назначување на
претседател, членови и заменици-членови на Националното координативно тело за
заштита на деца од злоупотреба и занемарување, во предложениот текст.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата за измена на Решението за назначување на
претседавач, членови и заменици на Националното координативно тело за
имплементација на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против
насилство врз жените и семејното насилство, со Предлог-решение, ја усвои
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Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за изменување на Решението за
назначување
на претседавач, членови и заменици-членови на Националното
координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Совет на Европа за
спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство, во
предложениот текст.
Точка 51
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за прогресот на реализација на Акцискиот
план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од
конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на
Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637).
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за Национален акциски план за заштита, промоција
и исполнување на човековите права на жените и девојчињата Ромки 2022-2024, со текст
на Национален акциски план за заштита, промоција и исполнување на човековите права
на жените и девојчињата Ромки 2022-2024, ја усвои Информацијата и го прифати
најновиот текст на Националниот акциски план за заштита, промоција и исполнување
на човековите права на жените и девојчињата Ромки 2022-2024.
Точка 53
Владата го симна од Дневен ред Предлогот на закон за изменување на Законот за
акцизите, по скратена постапка, поднесен од група пратеници.
Точка 54
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување на Законот за плата и други
надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, по скратена
постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следново мислење:
Со горенаведениот Предлог на закон се предлага бришење на главата IV. Права на
пратениците, функционерите и на раководните работници во Собранието по
престанувањето на функцијата.
Целта на Предлогот на закон е да се укине правото на остварување на плата и други
надоместоци по престанување на функцијата на пратениците, функционерите и на
раководните работници и почитување на уставниот принцип на забрана за
дискриминација врз основа на класно/социјално потекло и имотна т.е. општествена
положба.
Со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република
Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/90,
44/90, 11/91 и 38/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/97, 37/05,
84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/1, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 45/18,
233/18), се уредени прашањата за висината на платите и надоместоците на избраните
и именуваните лица во Република Македонија, надоместот на определени материјални
трошоци и други примања, начинот на нивно обезбедување и распределба, како и
правата на истите по завршувањето на нивната функција.
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Меѓу другото, во истиот се уредува и исплатата на плата/апанажа по престанување на
вршење на функцијата и времетраењето на апанажата зависи од периодот на вршење
на функцијата.
Владата смета дека суштината на апанажата е да овозможи, лицата коишто вршеле
одредени функции, по престанување на истата, да се материјално обезбедени, до
нивно повторно вклучување на пазарот на трудот. Со ваквото решение, се стимулираат
лица со одредени знаења да вршат функции, што е во интерес на државата и
општеството во целина.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му
предлага на Собранието на Република Северна Македонија да не го донесе Предлогот
на закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и
именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија“ бр. 36/90, 44/90, 11/91 и 38/91 и „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/1, 97/10,
162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 45/18, 233/18) .
Точка 55
Владата гo разгледа Предлогот на закон за дополнување на Законот за пензиското и
инвалидското осигурување, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и
притоа го утврди следното мислење:
Со член 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16,
120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20 и 267/20), се уредува усогласувањето на
пензиите, според кој пензиите се усогласуваат од 1 јануари и 1 јули секоја година
според процентот на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното
полугодие во однос на полугодието кое му претходи објавени од Државниот завод за
статистика. Во случај кога порастот на трошоците на живот е со негативен предзнак, не
се врши усогласување на пензијата. Пензијата остварена во тековната година претходно
се сведува во месечен износ според порастот на нето платите од декември предходната
година во однос на просечната нето плата истата година.
Покрај редовното усогласување, законодавецот предвидел дополнително усогласување
во случај кога бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст
повеќе од 4%, покрај редовното усогласување, пензијата се усогласува од 1 април
тековната година во процент кој претставува разлика помеѓу реалната стапка на пораст
на бруто домашниот пораст во претходната година и стапката од 4%, со што се
обезбедува дополнителна сигурност и заштита на корисниците на пензија.
Со изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), се пропиша
дополнително усогласување на пензијата покрај редовното усогласување, во случај
кога има пораст на минималната плата во тековната година за повеќе од 15% и пораст
на просечна плата во претходната година за повеќе од 5%, во процент не повисок од
порастот на просечната плата во претходната година. Висината и начинот на
усогласување со одлука го определува Владата на Република Северна Македонија.
Со Одлуката за висината и начинот на дополнително усогласување на пензиите за 2020
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.276/19), Владата на
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Република Северна Македонија изврши дополнително усогласување на пензиите,
сметано од 1 јануари 2020 година за сите остварени пензии заклучно со декември 2019
година, на начин што износот во висина од 5% од вкупниот износ за исплата на пензиите
за јануари 2020 година, пресметан пред редовното усогласување, се подели со вкупниот
број на корисници на пензија, кои пензијата ја оствариле заклучно со декември 2019
година.
Со ваквиот начин на усогласување на пензиите законодавецот обезбедува одржување
на реалната економска вредност на пензијата, поврзување на усогласувањето со
реалниот пораст на бруто домашниот производ и порастот на просечната и минималната
плата, како дополнително усогласување покрај редовното усогласување.
Одредбите во делот на усогласувањето на пензиите се базираат на претходно направени
анализи и долгорочни проекции.
Во доставениот Предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и
инвалидското осигурување, по скратена постапка предложен е нов член 247-в со кој е
предвидено дека постојниот член 37 од Законот нема да се применува во период од 1
април до 31 декември 2022 година, а во тој период усогласувањето е предложено да
се врши на начин што сите видови на пензии ќе се усогласат така што вкупниот износ
за исплата на пензиите за април 2022 година ќе се зголеми за 20% и ќе се подели со
вкупниот број на корисници на пензија кои пензијата ја оствариле заклучно со април
2022 година.
Со овој предлог на закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, по скратена постапка се става вон сила редовното усогласување на
пензиите, кое се прави два пати во годината и тоа на 1 јануари и 1 јули секоја година.
Предлогот на закон, исто така, не содржи фискални импликации на предложените
законски решенија, колку реално изнесуваат потребните средства за имплементација
на новата предложена методологија за усогласување на пензиите, ниту содржи
долгорочни проекции, кои се потребни да се направат за период од најмалку наредни
три години.
Поради тоа што предложените законски решенија за воведување на нов начин на
усогласување не содржат анализи, проекции и фискални импликации, не е јасно како
е дефинирана предложената формула за усогласувањето на пензиите и на кои
параметри се базира истата.
Со оглед дека усогласувањето на пензиите треба да биде системско и долгорочно
законско решение, се смета дека потребно е да се направат проекции на предложеното
решение со фискални импликации, а притоа проекциите да се засноваат на движењето
на макроекономските фактори.
Поради наведеното, Владата на Република Северна Македонија има негативно мислење
во однос на Предлогот на закон за дополнување на Законот за пензиското и
инвалидското осигурување, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и му
предлага на Собранието на Република Северна Македонија да не го донесе истиот.
Точка 56
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 150 став (1)
од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број
62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник
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на Република Северна Македонија“ број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено
од пратеникот Јован Митрески и притоа го утврди следново мислење:
Членот 150 од Законот за работните односи го уредува отсуството од работа заради
вршење на функции или обврски од посебни закони како и отсуството од работа по
доброволно давање на крв. Во ставот (1) уредено е дека право на отсуство од работа со
надоместок на плата има работникот заради вршење на непрофесионална функција, на
која бил избран на непосредни државни избори, функции, односно должности на кои е
именуван од страна на судот, како и работникот кој е повикан на должноста воен
обврзник, како и на изведување на одбранбени должности и должностите на заштита и
спасување, освен служење на воениот рок, или е без вина повикуван од управни или
судски органи (државни советници, членови на општински совети, советници на
општини, судии-поротници, судски вештаци, проценители, преведувачи, воени
обврзници и друго), на товар на органот или установата каде што ја врши функцијата,
односно каде што ја извршува обврската од посебен закон.
Вака конципираната содржина на одредбата, првично ја утврдува оправданоста на
отсуството од работа во горенаведените случаи, а потоа и плаќањето на надоместокот
на плата за времетраењето на отсуството, кое е на товар на органот или установата каде
ја врши функцијата или обврската од посебен закон. Имено неспорно е дека работникот
од ставот (1) на членот 150 има право на отсуство, бидејќи во одредбата се вели „Право
на отсуството од работа со надоместок на плата...“ . Понатаму, по наведувањето на
случаите на кои се однесува овој став, се дефинира дека е надоместокот на плата е
„..на товар на органот или установата каде што ја врши функцијата, односно каде што
ја извршува обврската...“. Значи, за секое отсуство од работа по основите уредени во
предметниот член, надоместокот на плата за тој период, без разлика дали се работи за
еден ден, месец или години, го плаќа органот или установата каде што се врши
функцијата, односно каде што се извршува обврската.
Врз основа на наведеното, се смета дека членот 150 став (1) од Законот за работните
односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14,
20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), е јасен и прецизен и поради тоа
Владата на Република Северна Македонија му предлага на Собранието на Република
Северна Македонија да не даде автентично толкување на истиот.
Точка 57
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 134 од
Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05,
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од
пратеникот Марија Георгиевска и притоа го утврди следново мислење:
Членот 134 од Законот за работните односи го утврдува правото на неделен одмор на
работникот и ја определува неделата како ден на неделен одмор за сите, притоа
наведувајќи ги исклучоците кај работодавачи во дејностите во кои природата на
работниот процес е таква што не може да се прекине или мора да се одвива
континуирано и каде ден на неделен одмор може да биде и друг ден во неделата.
Така, согласно овој член:
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(1) Работникот има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато,
плус 12 часа дневен одмор од членот 133 на овој закон.
(2) Ден на неделен одмор е недела.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, за работниците кај работодавачите кај кои
работниот процес е од таква природа што не може да се прекине поради техничко технолошкиот процес и потребата од континуитет во работата, ден на
неделен одмор може да биде друг ден во неделата и тоа во дејностите:
- одгледување на животни,
- мешовито фармерство,
- вадење на јаглен и лигнит,
- вадење на руди на метал,
- печатење и издавање на весници,
- производство на леб, слатки во свежа состојба и бисквити,
- производство на пиво, само во процесите поврзани со варење, квасна припрема и
следење, ферментација, филтрација и енергетска поддршка на овие процеси,
- производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати,
- производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси,
- производство на индустриски гас,
- производство на метали,
- аптеки,
- снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација,
- снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и
дејности на санација на околината,
- копнен, цевоводен, воден и воздухопловен транспорт,
- складирање и помошни дејности во превозот,
- објекти за сместување,
- дејности за подготовка на оброци и служење на храна,
- филмска дејност, дејности за видео и телевизиска програма,
- емитување на програма,
- телекомуникации,
- информативни услужни дејности (хостирање, обработка на податоци,
интернет портали и слично),
- прикажување на филмови,
- фотографски дејности,
- ветеринарни дејности,
- изнајмување и давање под закуп (лизинг) на моторни возила,
- дејности на приватна заштита и услуги на заштита со помош на сигурносни
системи,
- дејности на повикувачки центри,
- општи дејности на јавната управа, само за итни и неодложни работи
поврзани со одржување на седници, инспекциски надзори, чување на шуми, а кои
работи се од витално значење за државниот и јавниот интерес,
- работи на одбраната,
- судски и правосудни дејности,
- работи на јавниот ред и безбедноста,
- дејности на пожарникарската служба,
- дејности за здравствена заштита,
- дејности на социјалната заштита со сместување,
- креативни, уметнички и забавни дејности,
- дејности на музеите,
- дејности на зоолошки градини и природни резервати,
- спортски, забавни и рекреативни дејности,
- погребни и слични дејности,
- царинска служба на гранични премини,
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- дејности кои имаат карактер на помошни или придружни дејности со цел непречено
функционирање на дејностите од овој став, врз основа на склучен договор со
работодавачот од дејностите од овој став и
- работни места од други дејности кои не се опфатени со овој став, а имаат карактер на
помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на
работодавачот.
(4) Работниците кај работодавачите од трговија на мало и трговија на големо, денот на
неделен одмор од ставот (2) на овој член, го користат во согласност со Законот за
трговија.
(5) Во случај на природна и друга несреќа или хаварија и спречување на последиците
од нив или кога таква несреќа непосредно се очекува, на барање на работодавачот,
работникот е должен да работи во недела заради заштита на животот и здравјето на
луѓето и спречување на непоправлива материјална штета.
(6) Работникот од дејностите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член, покрај правото на
додаток на плата за работа во недела, има право и на користење на неделен одмор во
наредните седум дена. Додатокот на плата за работа во недела изнесува најмалку 50%
за секој час поминат на работа, доколку со закон и колективен договор не е утврден
повисок износ на додатокот.
(7) Во случаите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член, работодавачот е должен пред
започнувањето на работата, да го извести Државниот инспекторат за труд.
(8) Дејностите и работите од ставот (3) алинеи 42 и 43 на овој член, ги пропишува
министерот надлежен за работите од областа на трудот.
(9) Формата, содржината и начинот на известувањето од ставот (7) на овој член, ги
пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
При уредувањето на ставот (3) од овој член, со цел да се дефинираат дејностите кои ќе
бидат исклучок од правилото „недела-неработен ден за сите“, законодавецот ја имал
предвид Националната класификација на дејностите (НКД), која, генерално, се користи
за распределување на деловните субјекти (правни и физички лица) според економската
дејност. Меѓутоа, дејностите во ставот (3) не се нужно наброени врз основа на тоа дали
се сектори, оддели, групи, класи и поткласи, туку, иако се користи Националната
класификација на дејностите (НКД), се тргнува од потребата определена дејност да
биде исклучена од горенаведеното правило за неработење во недела.
Во смисла на горенаведеното, во ставот (3) алинејата 13 е „снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и климатизација“ и истата, согласно Националната класификација
на дејностите (НКД), е оддел со шифра 35, кој во себе ја содржи и шифрата на дејност
35.11 -„производство на електрична енергија“.
Значи, работниците кај работодавачите коишто се занимаваат со оваа дејност, можат
да работат во недела, а ден на неделен одмор да им биде некој друг ден во неделата.
Следствено, на овие работници работата може да им биде организирана во смени во
сите денови од неделата, а со самото тоа, и во недела, при што, денот на неделен
одмор на оние работници кои работеле во недела, согласно распоредот на работата, ќе
им биде во некој друг ден од неделата.
Понатаму, јасно произлегува дека ставот (6) од членот 134, кој го уредува надоместокот
за работа во недела, се однесува и на овие работници, што значи дека тие ќе имаат
право на додаток за работа во недела за оние часови од смената коишто биле во недела.
Бидејќи работат во смени, овие работници ќе имаат и право на додаток за работа во
смени.
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Врз основа на наведеното и имајќи предвид дека членот 134 ставови (2), (3) и (6) од
Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,
13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и
288/21), е јасен и прецизен, Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Собранието на Република Северна Македонија да не даде автентично толкување на
истиот.
Точка 58
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 19 став (3)
од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16,
120/16, 132/16, 27/18, 35/18, 220/18, 245/18, и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20, 94/20 и 267/20), поднесено од пратеникот
Жаклина Лазаревска и притоа го утврди следното мислење:
Барањето се однесува на автентично толкување на одредбата од член 19 став (3) од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, согласно која на осигуреникот на
кого ефективно поминати 12 месеци стаж на осигурување се смета како стаж на
осигурување со зголемено траење на работни места и работи кои се изведуваат под
земја и кој во текот на осигурувањето бил распореден на работи и работни места со
различни степени на зголемување на стажот на осигурување, може да стекне право на
старосна пензија со навршување на 40 години пензиски стаж (маж), односно 35 години
пензиски стаж (жена).
Со барањето за автентично толкување на став (3) од член 19 од Законот за пензиското
и инвалидското осигурување се бара да се објасни што се подразбира под „пензиски
стаж“ во предметната одредба, дали „пензиски стаж“ подразбира вкупен пензиски
стаж, како ефективен стаж, така и стаж на осигурување со зголемено траење или
подразбира само стаж на осигурување со зголемено траење.
Имено, согласно Барањето, практичната примена на став (3) од член 19 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување доведува до забуна од аспект на тоа дали
категоријата на осигуреници опфатена со ова одредба може да оствари право на
старосна пензија со навршувањето 40 години (маж) и 35 години (жена) вкупен пензиски
стаж, ефективен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење или со само со
навршувањето 40 години (маж) и 35 години (жена) стаж на осигурување со зголемено
траење.
Членот 18 од Законот ги уредува општите услови за стекнување на право на старосна
пензија, според кој осигуреникот стекнува право на старосна пензија кога ќе наполни
64 години живот (маж), односно 62 години живот (жена) и најмалку 15 години пензиски
стаж. По исклучок, определени категории на осигуреници може, во случаи утврдени со
одредбите од овој закон да стекнуваат и остваруваат право на пензија под посебни
услови.
Согласно член 99 од Законот, во пензиски стаж врз основа на кој се стекнуваат и
остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување се смета времето
поминато во осигурување, кое според одредбите на овој закон се смета во стаж на
осигурување и времето поминато во осигурување до денот на почетокот на примената
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на овој закон што според прописите што важеле до тој ден, е утврдено во пензиски
стаж.
Согласно член 100 став (1) од Законот, во стаж на осигурување што се смета во
ефективно траење се смета времето што осигуреникот по наполнети 15 години возраст
го поминал во работен однос, односно на работа врз основа на која бил задолжително
осигурен и доколку е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.
Имајќи ги предвид наведените одредби на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, под навршен пензиски стаж од 40 години (маж), односно 35 години
(жена), согласно член 19 став (3), се подразбира вкупен пензиски стаж, како стажот на
осигурување со зголемено траење, така и стажот на осигурување што се смета во
ефективно траење.
Од горе наведеното, се смета дека одредбите на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување за кои се бара автентично толкување не се јасни и прецизни и Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Собранието на Република Северна
Македонија да го прифати Барањето за давање на автентично толкување на одредбите
од членот 19 став (3) на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15,
27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18, 245/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20, 267/20 и 67/22).
Точка 59
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 114 од
Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), поднесено од пратеникот Диме Велковски и притоа го
утврди следново мислење:
Наводите изнесени во Барањето за давање на автентично толкување на членот 114 став
(1) од Законот за општата управна постапка се основани. Имено, членот 114 Причини
за повторување на постапката, од Законот за општата управна постапка со кој се
регулира правното средство „повторувањето на постапката“ е ограничувачки за
странките во управните постапки во кои не е предвидено правото на жалба. Имено, ова
правно средство е преземено од претходниот Закон за општата управна постапка, кој е
донесен во мај 2005 година, кога согласно членот 15 од Уставот на Република
Македонија правото на жалба во управна постапка беше загарантирано, па така
повторувањето на постапката како правно средство, исто така, беше загарантирана за
сите странки. Меѓутоа, во декември 2005 година со донесувањето на Амандманот XХI на
Уставот на Владата на Република Северна Македонија, е сменет членот 15, во смисла
дека се гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен
пред суд, додека правото на жалба или друг вид на правна заштита против поединечни
правни акти донесени во постапка во прв степен пред орган на државната управа или
организација и друг орган што врши јавни овластувања се уредува со закон. Ова
практично значи дека по донесување на Амандманот ХXI, настаната е правна празнина
и недореченост во 3аконот за општата управна постапка, односно во случаите кога не е
предвидена жалбата кахо правно средство, не може да се користи ниту повторувањето
на постапката.
Имајќи го предвид наведеното, ваквата ситуација не може да се надмине со автентично
толкување, од едноставна причина што членот 114 од Законот за општата управна
постапка, самиот по себе е експлицитен и јасен, па оттука треба да се измени членот
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во насока на попрецизно регулирање на примената на ова
правно средство.
Истовремено, со поддршка на СИГМА веќе се работи на изменување и дополнување на
Законот за општата управна постапка, заради надминување на сите проблеми и
недостатоци што се воочени од неговата досегашна примена, при што со ова
изменување и дополнување на Законот ќе биде опфатен и членот 114.
Врз основа на горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага
на Собранието на Република Северна Македонија да не даде автентично толкување на
членот 114 од Законот за општата управна постапка, со оглед на тоа дека проблемот ќе
се надмине со донесување на изменување и дополнување на Законот, кое најдоцна до
крајот на април 2022 година Владата ќе го утврди, а потоа ќе го достави до Собранието
на Република Северна Македонија.
Точка 60
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 62 став 12
од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија"
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија" бр. 275/19), поднесено од градоначалникот на Општина
Пробиштип и притоа го утврди следново мислење:
Имајќи ги предвид материјалните одредби од Глава III (Начин и постапка на отуѓување,
давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на трајно користење, пренесување
на право на сопственост и засновање на право на стварна службеност на градежното
земјиште сопственост на Република Северна Македонија), односно член 62 од Законот
за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15,
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19), со кои конкретно е регулирано дека:
„(1) За најповолен понудувач по метар квадратен се смета учесникот на јавното
наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен, која претставува највисока
цена за отуѓување на градежното земјиште, односно највисока цена за едногодишна
закупнина на градежното земјиште доколку истото се дава под закуп.
(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за
спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното
наддавање.
(3) За текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок од три
дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. Приговорот се поднесува во
писмена форма до комисијата која одлучува по приговорот со решение. Комисијата е
должна да одлучи по приговорот во рок од пет работни дена.
(4) Против решението донесено од страна на Комисијата, со кое се одлучува по
поднесен приговор од ставот (1) на овој член, странката има право да поднесе жалба
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(5) Постапката за јавно наддавање завршува по истек на рокот од ставот (3) на овој член,
доколку не е поднесен приговор.
(6) Постапката за јавно наддавање завршува по донесено решение од ставот (3) на овој
член, доколку против решението не е поднесена жалба, а доколку е поднесена жалба,
постапката за јавно наддавање се смета за завршена по правосилноста на решението
од ставот (3) на овој член.
(7) По завршување на постапката за јавно наддавање, комисијата е должна во рок од
три работни дена да достави барање за мислење до Државното правобранителство на
Република Северна Македонија по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување или
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давање под долготраен закуп на градежното земјиште сопственост на Република
Северна Македонија.
(8) Државното правобранителство на Република Северна Македонија е должно да
достави мислење по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување или давање под
долготраен закуп на градежното земјиште сопственост на Република Северна
Македонија во рок од 30 дена од добивање на барањето за мислење. Доколку во рок од
30 дена Државното правобранителство на Република Северна Македонија не достави
мислење, ќе се смета за позитивно.
(9) По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на
Република Северна Македонија, Комисијата во рок од три работни дена до најповолниот
понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.
(10) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од добивање на известувањето за избор
на најповолен понудувач е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член и
до Комисијата да достави доказ за извршената уплата.
(11) Доколку најповолниот понудувач во рокот од ставот (10) на овој член не ги уплати
средствата од ставот (1) на овој член, банкарската гаранција за сериозност на понудата
се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор.
(12) Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а
врз основа на доставената документација не може да се склучи договор, средствата од
ставот (1) на овој член не му се враќаат, банкарската гаранција за сериозност на
понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор.
(13) Формата и содржината на записникот за спроведено јавно наддавање и
известувањето за избор на најповолен понудувач ги пропишува министерот.“
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија смета
дека нема потреба од автентично толкување на законските одредби, од причина што со
истите конкретно е дефинирана постапка.
Точка 61
Владата го разгледа Финансискиот план за изменување на Финансискиот план на ЈРП
Македонска радио-телевизија за 2022 година и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 106 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/13, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 42/20 и 77/21), Македонска радио-телевизија е должна на секои пет
години да донесе стратегија за развој за наредните пет години, која содржи и годишни
планови за имплементација, што се ревидираат секоја година врз основа на анализа на
спроведувањето на стратегијата. Според став 2 од овој член, Македонска радиотелевизија донесува Годишна програма за работа и истата е должна да ја достави до
Собранието, најдоцна до 30 октомври во тековната година, а којашто се однесува за
наредната година и истата особено треба да содржи: програма за работа за наредната
година со планирани активности, особено за исполнување на програмските обврски на
Македонска радио-телевизија согласно овој закон и финансиски план за наредната
година кој ги содржи планираните приходи и расходи на Македонска радио-телевизија
за наредната година групирани по структура и по организациона структура на
Македонска радио-телевизија, како и предвидените капитални инвестиции на
Македонска радио-телевизија. Според став 3 од овој член, во прилог на Годишната
програма за работа на Македонска радио-телевизија за наредната година се доставува
и усвоената Годишна програма за работа на Македонска радио-телевизија за тековната
година, а според став 4 од овој член, финансискиот план од ставот 2 алинеја 2 на овој
член го одобрува Собранието, најдоцна до 31 декември во тековната година.

34

Од формално-правен и процедурален аспект се укажува дека за да би можело да се
предложат измени на Финансискиот план за 2022 година, се претпоставува претходно
Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 2022 година, да бил одобрен од
страна на Собранието на Република Северна Македонија, што не е видно од доставениот
материјал, ниту Одлуката за одобрување на Финансискиот план не е видно дали е
објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Доколку основниот текст на Финансискиот план за 2022 година, не бил одобрен од
Собранието во тој случај Програмскиот совет на Македонска радио-телевизија би
требало да ја престане Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на
Македонска радио-телевизија за 2022 година и да донесе нова одлука за усвојување
на Годишната програма за 2022 година со Програма за работа и Финансиски пан за 2022
година, во кој Финансиски план ќе бидат инкорпорирани предложените измени на
истиот. Аналогно на ова, се укажува дека соодветно ќе треба да се преработи и
Предлог-одлуката за одобрување на Финансискиот план за изменување на
Финансискиот план за 2022 година.
Доколку Финанскиот план веќе бил одобрен од Собранието, во тој случај по однос на
текстот на Предлог-одлуката начелно од формално-правен аспект се укажува на
следното :
- Со оглед дека основниот текст, како и измените и дополнувањата на Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги се објавени во „Службен весник на Република
Македонија“ и „Службен весник на Република Северна Македонија“ правниот основ за
донесување на предметната одлука ќе треба да се преработи во оваа смисла, односно
ќе треба да се наведе член 106 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/13, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 42/20 и 77/21);
- Во насловот и во членот 1 на Предлог-одлуката ќе треба да се наведе точниот назив
на Јавното претпријатие за кое се бара одобрување на Финансискиот план за 2022
година;
- Текстот на Предлог-одлуката има потреба од редакциско подобрување;
- Во прилог на Предлог-одлуката ќе треба да биде доставено и Образложение на истата.
Согласно доставениот материјал, Претпријатието врши намалување на износот на
планирани буџетски приходи, така што првично планираните приходи од 1.564.500.000
денари се намалуваат на 670.500.000 денари.
Според проекциите на Буџетот на Министерството за информатичко општество и
администрација предвидени се 900.000.000 денари за сите три институции (Македонска
радио-телевизија, Македонска радиодифузија и Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Наведената корекција предизвикува и соодветна измена во делот на вкупните приходи
и расходи на Претпријатието. Имено, првично планираните приходи и расходи се
намалени, така што од 1.634.500.000 денари истите се проектирани на износ од
1.029.900.000 денари.
Точка 62
Владата го одложи разгледувањето на Известувањето од извршител Јадранка
Јовановска од Куманово за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на
7
април 2022 година, доставен под бр. И.бр.742/20 за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист бр.9377 за КО Крива Паланка за наредната седница на Владата,
поради потребата Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
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простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје да достави мислење
по истото.
Истовремено, Владата заклучи евентуалните правни последици кои можат да
произлегуваат поради непочитување на преклузивниот рок за доставување на мислење,
ќе ги сносат раководните органи на управување на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје.
Материјалот претходно да се разгледа на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 63
Владата го одложи од разгледување Посебниот извештај за попречување на работата на
Народниот правобранител на Република Северна Македонија, а во врска со претставка
доставена од Александар Кацарски од Скопје за отстранување на констатираните
повреди на неговите уставни и законски права од Подрачното одделение за првостепена
управна постапка Неготино на Управата за имотно-правни работи во Министерството за
финансии, поради потребата Општина Карпош да достави мислење по истиот.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика.
Точка 64
Владата го разгледа Известувањето од извршител Данче Попчотрова - Ѓеоргиева од
Струмица, за Заклучок за усна јавна продажба за недвижност под КП бр.7180, КО Крива
Паланка, евидентирано во Имотен лист бр. 4819, КП бр.7805, КО Конопница,
евиденирано во Имотен лист бр. 28, КП бр.4994, КП бр.4999, КП бр. 5002, КП бр.5003,
КП бр.5009, КП бр.5011, КП бр.5016, КП бр.5018, КП бр. 5021, КП бр.512, КП бр.706 и КП
бр.707, КО Конопница, евидентирано во Имотен лист бр.18 и по истото го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 65
Владата заклучи:
1. Ја разреши Шасине Касами од должноста директор на Управата за имотно - правни
работи, орган во состав на Министерството за финансии.
2. Ја именува Шасине Касами, досегашен директор на Управата за имотно - правни
работи за вршител на должноста директор на Управата за имотно - правни работи, орган
во состав на Министерството за финансии и истовремено и утврди коефициент за
пресметување на плата.
3. Ја именува Даниела Илиоска за секретар на Канцеларијата на Советот за
координација на безбедносно-разузнавачката заедница, по предлог на функционерот
кој раководи со безбедносно -разузнавачката служба, согласно со принципот на
ротација по азбучен ред и истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.
4. Го именува Бесир Шабани за член на Советот за образование на возрасните
претставник од Синдикатот за образование, наука и култура.
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5. Го разреши Игнат Грозданов од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кавадарци, на негово барање.
5.1. Го именува Глигор Ѓорѓиевски за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кавадарци.
6. Го разреши Бојан Атанасовски, претставник од Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања, координација со економските ресори и инвестиции од должноста член на
Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.
6.1. Ја именува Симона Ивановска, претставник од Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања, координација со економските ресори и инвестиции за член на Комисијата за
проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.
7. На Милутин Станчиќ, разрешен од должноста директор на Управата за развој и
унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во
состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците му утврди
право да остварува плата по престанок на функцијата, за период од
9 месеци,
сметано од 2 март 2022 година до 2 декември 2022 година.
8. На Светислав Ѓорѓевиќ, разрешен од должноста директор на Дирекцијата за
радијациона сигурност му утврди право да остварува плата по престанок на функцијата,
за период од 12 месеци, сметано од 2 март 2022 година до 2 март 2023 година.
9. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа - Крива Паланка, ги разреши:
претставници на основачот
- Билјана Ангеловска и
- Далибор Стоилковски
стручен работник од Центарот за социјална работа
- Даниела Јакимовска
9.1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
- Крива Паланка, ги именува:
.
претставници на основачот
- Даниела Јакимовска и
- Љубен Јанакиевски
стручен работник од Центарот за социјална работа
- Ацо Јовановски.
10. Ја именува Виолета Апостолова, за член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈУ Центар за социјална работа - Кратово.
11. Ја разреши Мила Кацарска од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Иван Георгиев“ - Пехчево, поради истек на
мандатот.
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11.1. Ја именува Сандра Стаменкова за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Иван Георгиев“ - Пехчево.
12. Од должноста членови на Советот за стручно образование и обука, ги разреши:
- Рејхан Садику и
- Татјана Танеска - Лазаревска, на нејзино барање.
12.1. Ја именува Садете Рамадани, претставник од Министерството за образование и
наука за член на Советот за стручно образование и обука.
13. Jа разреши Аријета Џемаили од должноста претседател на Управниот одбор на
Државниот испитен центар.
13.1 Jа именува Рејхан Садику од Министерството за образование и наука за
претседател на Управниот одбор на Државниот испитен центар.
14. Го одложи предлогот за разрешување/именување директор на Државниот
санитарен и здравствен инспекторат.
Точка 66
1. Владата го одложи разгледувањето на Барањето за финансиски средства за
реализација на проектни активности на НУ Музеј на албанската азбука за наредна
седница на Владата поради потребата од дополнителни усогласувања помеѓу
Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии и Министерството
за култура со цел изнаоѓање на соодветно решение за ова прашање.
2. По повод укажувањето на Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство
и водостопанство, а во врска со потребата од обезбедување на простор за сместување
(2000м2) на вработените во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој Владата ги задолжи Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија и Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје да подготват и за наредната седница на Владата да достават информација со
соодветен предлог за надминување на ова прашање.
3. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска
со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за продолжување на рокот
за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна
Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти
низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје
од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската
здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои
се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението, за период од 17 март
2022 година до 23 март 2022 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување
со кризи заклучи да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и
до Собранието на Република Северна Македонија.
4. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска
со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на
Република Северна Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбите
на пазарите на електрична енергија, за период од 15 март 2022 година до 21 март 2022
година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го

38

достави до Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на
Република Северна Македонија.
5. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска
со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на
Република Северна Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбите
на пазарите на електрична енергија, за период од 22 март 2022 година до 28 март 2022
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.
6. Владата го одложи разгледувањето на Барањето од Кабинетот на Претседателот на
Република Северна Македонија во врска со реализацијата на буџетските средства
наменети за патни и дневни расходи (420) и други тековни расходи (426), а произлезени
од заклучоците на Владата од Тринаесеттата седница, одржана на 20 октомври 2020
година и Седумдесет и втората седница, одржана на 25 мај 2021 година, за наредната
седница, поради потребата предлагачот да се усогласи со Министерството за финансии
и да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска
политика.
7. Заменик на министерот за локална самоуправа, м-р Зоран Димитровски ја
информираше Владата дека Министерството за локална самоуправа дава позитивно
мислење по Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со
индикативно планирани средства за 2023 година, донесена на Дваесет и третата
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 8 март 2022 година.
8. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска
со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територија на Република
Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на
пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест
COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење
во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението, за
период од 19 март 2022 година до 25 март 2022 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.
9. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска
со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на подрачјето на Град Скопје
заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво
и состојбите на пазарот на топлинска енергија за период од 21 март 2022 година до 27
март 2022 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи
да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на
Република Северна Македонија.
10.Владата го разгледа Барањето доставено од Државното правобранителство на
Република Северна Македонија (набавка на метален плакар), доставено под број 05159/28 од 22.3.2022 година и даде согласност на истото, со оглед дека во Буџетот на
Државното правобранителство на Република Северна Македонија се обезбедени
средства за оваа намена.
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Точка 67
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП Службен
весник на Република Северна Македонија, за периодот октомври - декември 2021
година, како материјал за информирање.
Точка 68
Владата го разгледа Извештајот за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта за
четврто тримесечје за период од 1 октомври 2021 до 31 декември 2021 година, како
материјал за информирање.
Исто така, предлагачот да го има предвид укажувањето во Мислењето на
Министерството за финансии: „надлежните органи на претпријатието да преземаат
мерки за рационализација на непродуктивните расходи во тековното работење.“
Точка 69
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола,
за четврто тримесечје 1.10.2021 до 31.12.2021 година, како материјал за информирање.
Исто така, предлагачот да го има предвид укажувањето на Министерството за
финансии: Јавното претпријатие книговодствено да ги решат обврските кои се
појавуваат во крај на годината.
Точка 70
Владата го разгледа Извештајот за работењето на Јавното претпријатие Национална
радиодифузија - Скопје во периодот 1 октомври - 31 декември 2021 година, како
материјал за информирање.
Точка 71
Владата го разгледа Финансискиот извештај за работењето на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. за
периодот од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид укажувањето на Министерството за
финансии: „надлежните органи на претпријатието да преземаат мерки за
рационализација на расходите, а во насока на подобрување на ликвидноста во
работењето во наредниот период“.
Точка 72
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за
периодот 1 октомври 2021 - 31 декември 2021 година, како материјал за информирање.
Исто така, да се има предвид укажувањето на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, односно Акционерското друштво да ги преземе сите
неопходни мерки за наплата на своите побарувања и навремено сервисирање на
обврските.
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Точка 73
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје, за период
јули-септември 2021 година, со дополнување, како материјал за информирање.
Точка 74
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на АД „МИА“- Скопје, за
периодот 1 јули 2021 - 30 септември 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 75
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на АД „МИА“- Скопје за
периодот 1 октомври - 31 декември 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 76
Владата ги разгледа извештаите од Комисијата за следење на имплементацијата на
препораката на Владата на Република Северна Македонија за јазично покривање на
официјален јазик на радиодифузерите кои реемитуваат спортски програмски содржини
на територијата на Република Северна Македонија, како материјал за информирање.
Точка 77
Владата го разгледа новиот текст на Програмата за работа на Институтот за
стандардизација на Република Северна Македонија за 2022 година, како материјал за
информирање.
Точка 78
Владата ги разгледа Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиските
извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавната здравствена установа
Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“ - Битола (сметка за средства од Фондот 737 и
сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на
осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства за сопствени
приходи 531), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Јавната здравствена установа Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“
Битола, да подготви акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители
за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи за извршена
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна
здравствена установа Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“ - Битола (сметка за
средства од Фондот 737 и сметка за средства од програмите за здравствена заштита,
сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други
средства за сопствени приходи 531) и во рок од 15 дена да го достави до Владата и до
Државниот завод за ревизија.
2. Се задолжува Министерството за здравство да покрене постапка за утврдување на
одговорност по наводите за утврдени недостатоци во Конечните извештаи за извршена
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Јавна
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здравствена установа Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“ - Битола (сметка за
средства од Фондот 737 и сметка за средства од програмите за здравствена заштита,
сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други
средства за сопствени приходи 531) и во рок од 15 дена да ја извести Владата.

Точка 79
Владата ги разгледа конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи
и ревизија на усогласеност за 2020 година на Државниот инспекторат за труд (сметка
на основен буџет (631) и (637)), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Државниот инспекторат за труд да пристапи кон
подготвување на акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од конечните извештаи за извршена ревизија
на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Државниот
инспекторат за труд (сметка на основен буџет (631) и (637)) и истиот во рок од 15 дена
да го достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
Исто така, Владата заклучи, Инспекцискиот совет да покрене постапка по наводите за
утврдени недостатоци во конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски
извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Државниот инспекторат за труд
(сметка на основен буџет (631) и (637)) и во рок од 15 дена да ја извести Владата.
Точка 80
Владата го разгледа Годишниот извештај за примената на Законот за бесплатна правна
помош за 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 81
Владата ја разгледа Информацијата за квалитетот на воздухот во Република Северна
Македонија за февруари 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 82
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за реализација на Програмата за
поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи за 2021 година, како
материјал за информирање.
Точка 83
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно
Одлуката (ЗНБП) 2022/307 на Советот од 24 февруари 2022 година за изменување на
Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија
и ја донесе Одлуката со заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот
за законодавство.
Точка 84
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1990 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија, во
предложениот текст.
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Точка 85
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/399 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија и
вмешаноста на Белорусија во руската агресија врз Украина, во предложениот текст.
Точка 86
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за намалување на надоместоците
за употреба на патиштата (патарините) во Република Северна Македонија до крајот на
2022 година, како антикризна мерка за наредната седница поради потребата да се
извршат дополнителни консултации и усогласување со Министерството за финансии и
истата да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 87
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/395 на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката
2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за
дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/394 на Советот од
9 март 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни
мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина,
во предложениот текст.
Точка 88
Владaта ја одложи од разгледување Информацијата за усвојување на План -протокол за
прифаќање, згрижување и сместување, како и регулирање на статусот на лица кои од
Украина ќе допатуваат во Република Северна Македонија како последица на воените
дејствија и лица кои се затекнале на територија на Република Северна Македонија од
24 февруари 2022 година, а кои заради безбедносна состојба не се во можност да се
вратат во Украина, поради потребата да се разгледа на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика и Комисијата за политички систем.
Точка 89
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/397на Советот од 9 март 2022 година за изменување на Одлуката
2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или
загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и
Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/396 на Советот од 9 март 2022 година за
спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на
дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет,
суверенитет и независноста на Украина, во предложениот текст.
Точка 90
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1031 на Советот од 24 јуни 2021 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП на Советот за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија,
во предложениот текст.
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Точка 91
Владата ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за посебни
услови за трговијата на одделни стоки, во предложениот текст.
Точка 92
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2022/356 на Советот од 2 март 2022 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Белорусија, во
предложениот текст.
Точка 93
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за предлог за воспоставување на
нови кредитни производи согласно економските мерки на Владата на Република
Северна Македонија за заштита на потрошувачите и компаниите од енергетската криза,
со дополнување и Предлогот за воспоставување на нови кредитни производи согласно
економските мерки на Владата за заштита на потрошувачите и компаниите од
енергетската криза, ја усвои Информацијата и Предлогот и ги донесе следните
заклучоци:
1. Даде согласност Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје дел од
слободните парични средства од Посебниот кредитен фонд формиран согласно
Договорот за администрирање на посебен кредитен фонд -Ковид 1 во износ од
125.000.000 денари и дел од слободните парични средствата од Фондот за микро и мали
претпријатија формиран согласно Договорот за администрирање на фонд за микро и
мали претпријатија -Ковид 3 во износ од 185.000.000 денари да ги префли на
новоотворена сметка на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје во Народна
банка на Република Северна Македонија и да ги намени за реализација на нова кредитна
линија за обртни средства и поддршка на компаниите погодени од зголемените цени на
електрична енергија.
2. Се овластува министерот за финансии во име и за сметка на Владата на Република
Северна Македонија да склучи договор со Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје за администрирање на кредитната линија за обртни средства и поддршка на
компаниите погодени од зголемените цени на електрична енергија, согласно Предлогот
1.
3. Даде согласност Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје дел од
слободните парични средства од Посебниот кредитен фонд формиран согласно
Договорот за администрирање на посебен кредитен фонд -Ковид 1 во износ од
30.000.000 денари и дел од слободните парични средствата од Фондот за финансиска
поддршка и поддршка на ликвидноста согласно Договорот за администрирање на фонд
за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста -Ковид 4 во износ од 580.000.000
денари да ги префли на новоотворена сметка на Развојна банка на Северна Македонија
АД Скопје во Народна банка на Република Северна Македонија и да ги намени за
реализација на нова кредитна линија за обртни средства преку банки-учеснички.
4. Се овластува министерот за финансии во име и за сметка на Владата на Република
Северна Македонија да склучи договор со Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје за администрирање на кредитната линија за обртни средства преку банкиучеснички, согласно Предлогот 2.
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5. Се овластува министерот за финансии во име и за сметка на Владата на Република
Северна Македонија да склучи Анекс кон Договорот за администрирање на посебен
кредитен фонд -Ковид 1 со Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје со кој
износот на средствата на Посебниот кредитен фонд -Ковид 1 ќе се намали за
155.000.000 денари и Анекс кон Договорот за администрирање на фонд за финансиска
поддршка и поддршка на ликвидноста -Ковид 4 со кој износот на средствата на Фондот
за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста -Ковид 4 ќе се намали за
580.000.000 денари.
6. Се овластува министерот за финансии во име и за сметка на Владата на Република
Северна Македонија да склучи Анекс кон Договорот за администрирање на фонд за
микро и мали претпријатија -Ковид 3 со Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје со кој износот на средствата на Фондот за микро и мали претпријатија -Ковид 3
ќе се намали за 185.000.000 денари.
7. Донесе Одлука за дополнување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот
на Република Северна Македонија за 2021 година.
8. Донесе Одлука за давање согласност на Развојната банка на Северна Македонија за
формирање на Фонд за развој.
9. Се овластува министерот за финансии во име и за сметка на Владата на Република
Северна Македонија да склучи договор со Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје за администрирање на Фондот за развој во рамките на кој ќе се воведе
кредитната линија за енергетска ефикасност и обновливи извор на енергија преку
банки учеснички, согласно Предлогот 3.
Точка 94
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1989 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Одлуката
2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија, во
предложениот текст.
Точка 95
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
за спроведување (ЗНБП) 2021/2125 на Советот од 2 декември 2021 година за изменување
на Одлуката за спроведување 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на
состојбата во Белорусија, во предложениот текст.
Точка 96
Владата ја разгледа Предлог - програмата за изменување и дополнување на Годишната
програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Северна Македонија за 2022 година и ја донесе Програмата, со заклучок
предлагачот да го усогласи текстот на истата со Секретаријатот за законодавство.
Точка 97
Владата ја разгледа Информацијата за учество на обука во блиска воздушна поддршка
со воздухоплови на НАТО на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за влегување и престој на
странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради
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учество на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови на НАТО на Армискиот
полигон Криволак, во предложениот текст.
Точка 98
Владaта ја разгледа Информацијата во врска со Договорот за надзор за докомплетирање
на градежни работи за изградба на Автопат А2 делница Кичево - Охрид, со Предлог
спогодба и притоа заклучи:
1. Ja усвои Информацијата во врска со Договорот за надзор за докомплетирање на
градежни работи за изградба на Автопат А2 делница Кичево -Охрид.
2. Го одобри текстот на Предлог спогодбата во врска со Договорот за надзор за
докомплетирање на градежни работи за изградба на Автопат А2 делница
Кичево -Охрид.
3. Се задолжуваат Управниот одбор и Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за
државни патишта да ги донесат сите потребни акти за склучување на спогодбата со
Градежен институт Македонија АД Скопје и да се овласти директорот на Јавното
претпријатие за државни патишта да ја потпише спогодбата со Градежен институт
Македонија АД Скопје.
Точка 99
Владата ја разгледа Информацијата за Декларација за соработка помеѓу
Министерството за електронско управување на Република Бугарија и Министерството за
информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија, со текст
на Декларација и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Декларацијата за соработка помеѓу
Министерството за електронско управување на Република Бугарија и Министерството за
информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија.
2. Го овласти министерот за информатичко општество и администрација да ја потпише
Декларацијата за соработка помеѓу Министерството за електронско управување на
Република Бугарија и Министерството за информатичко општество и администрација на
Република Северна Македонија.
Точка 100
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата во врска
со примената на членот 36-а став 1 од Законот за контрола на опојни дроги и
психотропни супстанции.
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*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:30 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Методија Димовски

д-р Димитар Ковачевски
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