ЗАПИСНИК
од Четириесет и осмата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 25 мај 2022 година

Скопје, мај 2022 година

ЗАПИСНИК
од Четириесет и осмата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 25 мај 2022 година
Седницата започна во 11:25 часот.
На седницата претседаваше д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу
заедниците.
На седницата присуствуваа Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со
економските ресори и инвестиции, м-р Бојан Маричиќ, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања и
членовите на Владата: д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, Славјанка
Петровска, министер за одбрана, д-р Никола Тупанчевски, министер за правда,
м-р Крешник Бектеши, министер за економија, 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 и м-р Адмирим Алити, министер за
информатичко општество и администрација, како и м-р Методија Димовски, генерален
секретар на Владата на Република Северна Македонија и Тахир Хани, заменик на
генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија.
На
седницата
присуствуваа
и
Светлана
Кузмановска
и
Ирена
Арнаудовска - Малинкова, државни советници во Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на седницата присуствуваа и м-р Назим Буши, заменик на
министерот за внатрешни работи, Филип Николовски, заменик на министерот за
финансии, доц. д-р Владимир Рендевски, заменик на министерот за здравство, м-р
Даим Лучи, заменик на министерот за култура, како и д-р Јелена Таст, државен
секретар во Министерство за финансии, Реџаиљ Исмаили, државен секретар во
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Анета Трпевска,
државен секретар во Министерството за образование и наука и Каја Шукова, државен
секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.
На седницата присуствуваше и Душко Арсовски, портпарол на Владата на Република
Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваа: претседателот на Владата д-р Димитар Ковачевски,
заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
политики за добро владеење м-р Славица Грковска и членовите на Владата: Оливер
Спасовски, министер за внатрешни работи, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии,
Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Беким
Сали, министер за здравство, д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, доц.
д-р Бисера Костадиновска, министер за култура, Насер Нуредини, министер за животна
средина и просторно планирање и д-р Џемаил Чупи, министер без ресор, задолжен за
дијаспора.
*
*

*
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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 46-та седница
на
Владата
на
Република
Северна
Македонија, одржана на 18 мај 2022 година

Информација за потреба од отпочнување на постапка за набавка на канцелариски
мебел
Предлог на закон за зоотехника (*)
Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.01/22
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за
површини до 3 хектари, со Предлог - одлука и Предлог - решение
Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.04/22
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за
површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
Информација во врска со одржување на Годишно собрание на акционери на
Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 30 мај 2022 година
Предлог на закон за изменување на Законот за платите на јавните обвинители,
по скратена постапка
Предлог на закон за изменување на Законот за судска служба, по скратена
постапка
Предлог на закон за изменување на Законот за јавно обвинителска служба, по
скратена постапка
Предлог на закон за изменување на Законот за платите на членовите на Советот
на јавните обвинители на Република Македонија, по скратена постапка
Предлог на закон за ратификација на Договорот за партнерство помеѓу
Република Северна Македонија, претставена од Министерството за локална
самоуправа како партнер и Република Косово, претставена од Министерството
за администрација на локална самоуправа како партнер-лидер за управување со
грант Договорот за техничка помош 2019/410-322, под програмата ИПА Северна
Македонија - Косово 2014/2020
Информација за формирање на интер-ресорска група за следење на
имплементацијата на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот
систем во Република Северна Македонија (2021 - 2025), со Предлог-одлука
Информација за спроведување на повеќегодишна набавка за продолжување на
поддршката за лиценците набавени за националните ИКТ проекти
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Информација за стандардизација на процесот на подготовка на секторските
стратегии, со Методологија за начинот на подготвување, спроведување,
следење, известување и оценување на секторските стратегии и обрасци
Предлог-одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на
Република Северна Македонија во 2023 година
Предкиг-упатство за структурата, содржината и начинот на подготвување,
спроведување, следење, известување и оценување на секторските и
мултисекторските стратегии
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просветната
инспекција
Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција
на основни училишта за 2022 година
Информација за давање согласност за измени на Договорот за изработка на
основен проект за универзитетскиот објект, партерно и ентериерно уредување и
ревизија на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје
Информација во врска со Предлог националната стратегија за еднаквост и
недискриминација 2022-2026 година и Националната стратегија за еднаквост и
недискриминација 2022-2026
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Кочани (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Струмица (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Радовиш (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Македонски Брод (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на НУ Универзитетската библиотека „Гоце Делчев“ - Штип (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на НУ Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“, Скопје (книги)
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на НУ Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола (книги)
Предлог на закон за изменување на Законот за трговија, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници
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Барање за давање на автентично толкување на член 281-б став (3) од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12,
145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21),
поднесено од пратеникот Јован Митрески
Иницијатива доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.27/2022, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 42
став 2 во делот „и кој не е постар од 60 години“ од Законот за изменување и
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија
бр.83/18) поднесена од Гордана Пашоска и Соња Костовска од Скопје
Иницијатива поднесена од Ивана Тасевска од Скопје, доставена до Уставниот суд
на Република Северна Македонија под У.бр.35/2022 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 6 став 2 и член 6-а од Законот за судските
такси („Службен весник на Република Македонија бр.114/09, 148/11, 106/13 и
166/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/20)
Кадровски прашања
Прашања и предлози
Акциски план за мерки кои треба да се преземат по препораките на овластениот
државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај (сметка на
основен буџет 631 и сметка на основен буџет 637)
Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на Република Северна
Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2021 година
Годишен извештај за работата на Меѓуресорската комисија за извршување на
одлуките на Европскиот суд за човекови права за 2021 година
Информација во врска со Барањето на Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација за признавање на правото на повисок износ на стипендиите на
учениците, односно студентите кои истото право го стекнале во учебните години
пред 2021/2022 година
Годишен извештај за 2021 година на Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија
Програма за работа за 2022 година на Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија
Акциски план за имплементирање на активности согласно препораките од
Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија
на усогласеност за 2020 година на Државен инспекторат за труд сметка на
основен буџет (637)
Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена
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ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година
на Сметка за средствата од фондот (737) и Сметка за средства од програмите за
здравствена заштита сопствено учество на осигурените лица во цената на
здравствените услуги и други средства од сопствени приходи (531), со прилози
(ЈЗУ Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“ - Битола)
Информација за исплата на пензии за мај 2022 година
Предлог на закон за финансиската инспекција во јавниот сектор (*)
Информација за измена на Уредбата за определување на проектите и за
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на
постапката за оцена на влијанијата врз животната средина, со Предлог-уредба
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во
Армијата на Република Северна Македонија
Иницијатива за прифаќање на исплатениот паричен надомест на четворица
припадници на безбедносните сили на Република Северна Македонија како
справедлив надомест на нематеријална штета, со Предлог-одлука
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
Владата без забелешки го усвои Записникот од 46-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 18 мај 2022 година.
*
*
*
По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од отпочнување на постапка за набавка
на канцелариски мебел, ја усвои Информацијата и даде согласност за отпочнување на
постапка за набавка на канцелариски мебел.
Точка 2
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за зоотехника (*), го утврди
и заклучи да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието
на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство и м-р Абдулшуќур Абедини, заменик на министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, а за повереници Бесир Јашари, државен советник во
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Абдилгафар Синани,
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Точка 3
Владата повторно го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност
за распишување на Јавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог - одлука и Предлог решение, ја усвои Информацијата и при тоа ги донесе следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, во
предложениот текст.
2. Го донесе Решението за формирање на Комисија за давање во закуп на земјоделско
земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, во предложениот текст.
Точка 4
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
распишување на Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение
и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност на Јавен оглас за давање
во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари,
во предложениот текст.
2. Го донесе новиот текст на Решението за формирање на Комисија за давање во закуп
на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, во
предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување на Годишно собрание на
акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 30 мај 2022 година, ја усвои
Информацијата и заклучи:
1. Заклучоците од оваа информација да се достават до овластеното лице, кое согласно
член 392 од Законот за трговските друштва, има својство на полномошник и
претставник на акциите на Владата на Република Северна Македонија во друштвото,
како инструкција за начинот на гласање на Годишното собрание на акционери на
Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 30.5.2022 година, односно да гласа како
што е утврдено во третиот заклучок.
2. Владата на Република Северна Македонија го известува друштвото Тутунски комбинат
АД Прилеп за издаденото полномошно на претставникот Милан Живковиќ на своите
акции во Друштвото.
3. Го одобри начинот на гласање на Собранието од страна на својот преставник, по
наведените точки од дневниот ред и тоа:
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ДНЕВЕН РЕД:
Процедурален дел
1. Избор на работни тела на собранието
а) Верификациона комисија од 3 члена
-По оваа точка од друштвото е доставена Предлог - одлука за избор на верификациона
комисија. За оваа точка да се гласа „ЗА“.
б) 1 бројач на гласови.
-По оваа точка од друштвото е доставена Предлог - одлука за избор на бројач на
гласови. За оваа точка се гласа „ЗА“.
2. Избор на претседавач на собрание на акционери
- Во доставениот материјал за седницата дадена е Одлука за избор на претседавач на
Собрание. За оваа точка се гласа „ЗА“.
Работен дел:
1. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работењето на Тутунски
комбинат АД Прилеп за деловната 2021 година, во прилог:
- Предлог - одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Тутунски
комбинат АД Прилеп за деловната 2021 година / да се гласа „ЗА“.
2. Одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи и распоредување на
добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2021 година
- Предлог - одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи и
распоредување на добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2021 година
/ да се гласа „ЗА“.
3. Разгледување и усвојување на Извештајот од извршената ревизија на годишните
сметки и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2021
година
- Предлог-одлука за одобрување на Извештајот на независниот ревизор за деловната
2021 година /да се гласа „ЗА“.
4. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на
Одборот на директори
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Кире Станкоски (извршен член) /да се гласа „ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Татјана Стефаноска (извршен член) /да се гласа „ЗА“.
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- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Ристе Ташев (извршен член) /да се гласа „ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Никола Џамбазовски (независен неизвршен член) /да се гласа
„ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Златко Сарев (неизвршен член) /да се гласа „ ЗА“.
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Миле Велкоски (независен неизвршен член) /да се гласа „ ЗА“
и
- Предлог-одлукa за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски
комбинат АД Прилеп на Абдула Бајрамоски (неизвршен член) /да се гласа „ ЗА“.
5. Престанок на мандат на член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп
поради истекување на мандат
- Предлог-одлука за престанок на мандат на Златко Сарев, неизвршен член на Одбор на
директори на Тутунски комбинат АД Прилеп / да се гласа „ ЗА“.
6. Избор на членови на Одбор на директори
- Предлог-одлука за избор на Сретен Богоевски, за независен неизвршен член на Одбор
на директори на Тутунски комбинат на АД Прилеп /да се гласа „ЗА“.
- Предлог-одлука за избор на Златко Сарев, за неизвршен член на Одбор на директори
на Тутунски комбинат на АД Прилеп /да се гласа „ЗА“.
7. Назначување овластен ревизор за ревизја на годишната сметка и финансиските
извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022 година.
- Предлог-одлука за избор и назначување овластен ревизор /да се гласа „ ЗА“.
Точка 6
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот
за платите на јавните обвинители, по скратена постапка и го утврди со следните
заклучоци:
1. Министерството за правда да го усогласи текстот на Предлогот на закон со
Министерството за финансии.
2. Пречистениот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот за платите на
јавните обвинители, по скратена постапка, согласно член 170 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието на Република
Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Никола Тупанчески, министер за правда и д-р Агим Нухиу, заменик на
министерот за правда, а за повереници, д-р Мухамед Точи, државен секретар во
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Министерството за правда и Никола Прокопенко, државен советник во Министерството
за правда.
Точка 7
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот
за судска служба, по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието
определени д-р Никола Тупанчески, министер за правда и д-р Агим Нухиу, заменик
министерот за правда, а за повереници м-р Мухамед Точи, државен секретар
Министерството за правда и Маја Малјановска, раководител на сектор
Министерството за правда.
Точка 8

се
на
во
во

Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот
за јавнообвинителска служба, по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член
170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до
Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието
определени д-р Никола Тупанчески, министер за правда и д-р Агим Нухиу, заменик
министерот за правда, а за повереници м-р Мухамед Точи, државен секретар
Министерството за правда и Маја Малјановска, раководител на сектор
Министерството за правда.

се
на
во
во

Точка 9
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот
за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
по скратена постапка, го утврди и заклучи, согласно член 170 од Деловникот на
Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Никола Тупанчески, министер за правда и д-р Агим Нухиу, заменик на
министерот за правда, а за повереници м-р Мухамед Точи, државен секретар во
Министерството за правда и Никола Прокопенко, државен советник во Министерството
за правда.
Точка 10
Владата го разгледа текстот на Предлогот на закон за ратификација на Договорот за
партнерство помеѓу Република Северна Македонија, претставена од Министерството за
локална самоуправа како партнер и Република Косово, претставена од Министерството
за администрација на локална самоуправа како партнер-лидер за управување со грант
Договорот за техничка помош 2019/410-322, под програмата ИПА Северна Македонија Косово 2014/2020, го утврди и заклучи согласно член 188 од Деловникот на Собранието
на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, м-р Горан Милевски,
министер за локална самоуправа, м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за
надворешни работи и м-р Зоран Димитровски, заменик на министерот за локална
самоуправа, а за повереници Кирил Парталов, државен секретар во Министерството за
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локална самоуправа и Наташа Дескоска, помошник директор во Министерството за
надворешни работи.
Точка 11
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за формирање на
интерресорска група за следење на имплементацијата на Националната стратегија за развој
на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021 - 2025), со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за формирање на
интерресорска група за следење и оценка на спроведување на активностите
предвидени со Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во
Република Северна Македонија (2021 - 2025 година), во предложениот текст.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за спроведување на повеќегодишна набавка за
продолжување на поддршката за лиценците набавени за националните ИКТ проекти, ја
усвои Информациjaта и даде согласност за преземање на обврски во програмите
опфатени со развојниот дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на
буџетски средства во 2022 и наредните, 2023, 2024 и 2025 година на Министерството за
информатичко општество и администрација, за набавка за продолжување на
поддршката за лиценците набавени за националните ИКТ проекти, во вкупна вредност
од 50.000.000,00 денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
-500.000,00 денари во 2022 година,
-15.000.000,00 денари во 2023 година,
-15.000.000,00 денари во 2024 година и
-19.500.000,00 денари во 2025 година.
Точка 13
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за стандардизација на процесот на
подготовка на секторските стратегии, со Методологија за начинот на подготвување,
спроведување, следење, известување и оценување на секторските стратегии и
обрасци, ја усвои Информацијата и ја прифати Методологијата за начинот на
подготвување, спроведување, следење, известување и оценување на секторските
стратегии.
Точка 14
Владата ја донесе Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на
Република Северна Македонија во 2023 година, во предложениот текст.
Точка 15
Владата го донесе новиот текст на Упатството за структурата, содржината и начинот на
подготвување, спроведување, следење, известување и оценување на секторските и
мултисекторските стратегии , во предложениот текст.
Точка 16
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување и
дополнување на Законот за просветната инспекција и го утврди со следните заклучоци:
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1. Текстот на Предлогот на закон предлагачот да го усогласи со Министерството за
информатичко општество и администрација.
2. Пречистениот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот
за просветната инспекција, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука и д-р Лулзим Алиу,
заменик на министерот за образование и наука, а за повереник Анета Трпевска,
државен секретар во Министерството за образование и наука.
Точка 17
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
изградба и реконструкција на основни училишта за 2022 година, во предложениот текст.
Точка 18
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Информацијата за
давање согласност за измени на Договорот за изработка на основен проект за
универзитетскиот објект, партерно и ентериерно уредување и ревизија на
Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје за наредната седница на Владата.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој.
Точка 19
Владата ги разгледа најновите текстови на Информацијата во врска со Предлог
националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022-2026 година и
Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022-2026 и притоа заклучи:
1. Ја усвои Информацијата во врска со Предлог националната стратегија за еднаквост
и недискриминација 2022-2026 година.
2. Ја усвои Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022-2026.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика, да
подготви проценка на трошоци за спроведување на Националната стратегија и детални
акциски планови и да ги достави до Владата, најдоцна до 31 август 2022 година.
Исто така, да се има предвид укажувањето изнесено во Мислењето на Министерството
за финансии во смисла при подготовка на законските решенија да се има предвид
истите да не предизвикуваат дополнителни фискални импликации по Буџетот на
Република Северна Македонија и по среднорочните проекции, односно надлежните
институции да не преземаат активности кои создаваат нови финансиски обврски по
Буџетот на Република Северна Македонија.
Точка 20
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Кочани (книги), во предложениот текст.

12

Точка 21
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Струмица (книги), во предложениот текст.
Точка 22
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Радовиш (книги), во предложениот текст.
Точка 23
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Македонски Брод (книги), во предложениот
текст.
Точка 24
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење
на
движни
ствари
на
НУ
Универзитетската
библиотека
„Гоце Делчев“-Штип (книги), во предложениот текст.
Точка 25
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (книги),
во предложениот текст.
Точка 26
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на НУ Универзитетската библиотека „Св.Климент
Охридски“, Скопје (книги), во предложениот текст.
Точка 27
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на НУ Универзитетската библиотека „Св.Климент
Охридски“ - Битола (книги), во предложениот текст.
Точка 28
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување на Законот за трговија, по скратена
постапка поднесен од група пратеници и притоа го утврди следново мислење: Со Предлогот
на закон им се дава можност на продавниците во туристичките места да работат во ден
недела и на празници и се утврдува нивното работно време, со што се решаваат само дел
од прашањата воочени во досегашната примена на Законот, поради што истиот не е
прифатлив. Ова и поради фактот што во меѓувреме е доставен Предлог на закон за
изменување и дополнување на Законот за трговија, подготвен, исто така, од група пратеници
во Собранието на Република Северна Македонија (бр.08-2199/1 од 9.5.2022 година), со кој
покрај тоа што се дава можност на продавниците во туристичките места да работат во ден
недела и на празници и го утврдува нивното работно време, дава можност во недела и на
државните празници да работат и слободните царински продавници лоцирани на
меѓународните аеродроми после царинските контролни точки и цветните пазари, а воедно
ги прецизира државните празници кои се неработни денови и ги допрецизира прекршочните
одредби. Согласно горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека
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Предлогот на законот за изменување на Законот за трговија, подготвен од група пратеници
во Собранието на Република Северна Македонија (бр.08-2199/1 од 9.5.2022 година) е
поприфатливо решение.
Точка 29
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 281-б став
(3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), поднесено од пратеникот
Јован Митрески и притоа го утврди следново мислење:
Членот 281-б од Законот за здравствената заштита гласи:
„Права и обврски на здравствените работници, здравствените соработници и други
вработени во здравствената установа во вонредни услови и кризни состојби
Член 281-б
(1) Здравствените работници, здравствените соработници и другите вработени во
здравствената установа се должни на барање на Министерството за здравство да
учествуваат во спречување и сузбивање на заразни болести, како и во заштита и
спасување на населението во другите случаи на вонредни и кризни состојби.
(2) Здравствените работници, здравствените соработници и другите вработени во
здравствените установи се должни да постапуваат по планот за мобилизација од членот
285 став (3) од овој закон.
(3) За времетраење на вонредните услови или кризната состојба се одложува
започнувањето на постапките за престанувањето на вработувањето по сила на закон, со
престанок на договорот за вработување или договорот за продолжување на
вработувањето на здравствен работник, односно здравствениот соработник, поради
возраст и се одложуваат започнатите постапки за престанок на договорот за
вработување или договорот за продолжување на вработувањето на здравствен
работник, односно здравствениот соработник, кој во периодот на траење на вонредните
услови или кризната состојба исполнува услови за стекнување на право на старосна
пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж), односно 62 години живот (жена)
согласно со 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), односно кога ќе наполни 64 години
возраст или кога со писмена изјава до работодавачот ќе побара да му се продолжи
договорот за вработување најмногу до 67 години возраст согласно со 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 и 267/20).
(4) Здравствените работници, здравствените соработници и другите вработени
здравствената установа, како и другите лица опфатени со планот за мобилизација
членот 285 став (3) од овој закон, кои учествувале во спречување и сузбивање
заразни болести, како и во заштита и спасување на населението во другите случаи
вонредни услови и кризни состојби, имаат право на парична награда.
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(5) Поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда од
ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за здравство.“
Автентичното толкување се бара во однос на тоа кои категории на здравствени
работници, односно здравствени соработници ги опфаќа законската формулација од
членот 281-б став (3) од Законот за здравствената заштита „се одложува започнувањето
на постапите за престанувањето на вработувањето“ и „се одложуваат започнатите
постапки за престанок на договорот за вработување“, односно дали истата се однесува
на здравствените работници, односно здравствените соработници без разлика на
годините 64 години за маж, односно 62 за жена или 64 години возраст или најмногу 67
години и тоа создава обврска за одложување без разлика на возраста на работникот до
крајот на периодот на траење на вонредните услови или кризната состојба.
Имајќи предвид дека цитираната одредба предвидува дека „За времетраење на
вонредните услови или кризната состојба се одложува започнувањето на постапките за
престанувањето на вработувањето по сила на закон, со престанок на договорот за
вработување или договорот за продолжување на вработувањето на здравствениот
работник, односно здравствениот соработник, поради возраст...“, се смета дека
одредбата е јасна и предвидува одложување на постапките за вработување се додека
траат вонредните услови или кризната состојба, без оглед на годините на возраст на
здравствениот работник, односно здравствениот соработник и од тие причини нема
потреба од автентично толкување на одредбата од членот 285 став (3) од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12,
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19,
180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21).
Врз основа на горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага
на Собранието на Република Северна Македонија да не даде автентично толкување на
член 281-б став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15,
61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21).
Точка 30
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.27/2022, за поведување на постапка за оценување на уставноста
на член 42 став 2 во делот „и кој не е постар од 60 години“
од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на
Република Македонија бр.83/18) поднесена од Гордана Пашоска и Соња Костовска од
Скопје и притоа го утврди следново мислење:
Со Иницијативата се бара Уставниот суд на Република Северна Македонија да поведе
постапка за оценување на уставноста на член 42 став (2) во делот ,,и кој не е постар од
60 години‘‘ од Законот за судовите „Службен весник на Република Македонија‘‘
бр.58/06, 62/06, 150/10, 83/18. 198/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.96/19, од причина што подносителите на Иницијативата сметаат дека
истите се донесени спротивно на одредбите од член 8 во поглед на основните слободи
и права на човекот и граѓанинот и владеење на правото како темелни вредности на
уставниот поредок и член 9 од Уставот на Република Северна Македонија со тоа што
оспорената одредба создава противуставна разлика, односно законски не дозволува
еднаков третман на судиите поротници во поглед на законскиот лимит на работната
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способност со горниот лимит на работната способност на сите граѓани на Република
Северна Македонија.
Според подносителите, одредбата е дискриминирачка имајќи ги предвид одредбите од
Законот за работни односи согласно кој како работно способни се сметаат сите лица со
навршување на 64 годишна возраст.
Според горенаведеното, подносителите на Иницијативата предлагаат да се избришат
зборовите „и не постар од 60 години“ во членот 42 став (2) од Законот за судовите и да
се вратат зборовите ,,и не постар од 64 години‘‘ од избришаниот член 48 од Законот за
судовите (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.58/06), кој што член
егзистирал низ многугодишната судска практика. Овој предлог, подносителите го
поднесуваат со цел да сигнализира на големиот проблем во судовите поради недостиг
на судии поротници и незаинтересираноста на помладата популација за обавување на
оваа функција.
Поднесената Иницијатива е неоснована од следните причини:
Темелните вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија,
еднаквоста и правото на работа би требало да се ценат од аспект на посебниот статус
на судиите поротници кој го стекнале, како резултат на системската поставеност на
оваа категорија на лица и во целокупноста на нивните права и обврски, а во склад со
востановените кадровски потреби на правосудството во Република Северна Македонија.
Со членот 32 став 1 од Уставот на сите граѓани им се овозможува правото на работа,
слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост
за време на привремена невработеност, а додека пак ставовите 2 и 3 од истиот член од
Уставот пропишуваат дека на секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно
место и за извршената работа има право на соодветна заработувачка. Според ставот 5
од истиот член „Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се
уредуваат со закон и со колективни договори“.
Согласно одредбите од Законот за судовите, судиите-поротници ги избира и разрешува
Судскиот совет на Република Северна Македонија под услови и во постапка определена
со закон. За судија поротник може да биде избрано лицето доколку се исполнети
условите таксативно наведени во законот и тоа:
-Да е полнолетен државјанин на Република Северна Македонија со завршено најмалку
средно образование,
-Активно да го владее македонскиот јазик,
-Да ужива углед за вршење на оваа функција и кој не е постар од 60 години.
По изборот, судиите поротници задолжително посетуваат специјализирана обука
организирана од страна на Академијата за судии и јавни обвинители, за што на лицата
кои успешно ја завршиле обуката Академијата им издава потврда.
Бесцелно е тоа што подносителите на Иницијативата сметаат дека се повредени
темелните вредности на кои се заснова уставниот поредок на Република Северна
Македонија. Уставот на Република Северна Македонија пропишува дека граѓаните се
еднакви независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба со што
при остварување на своите права, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Во
самиот закон е уредено дека при изборот на судии-поротници не смее да се врши
дискриминација во однос на полот, расата, бојата на кожата, националното и
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социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената
положба. При изборот на судии и судии-поротници без да се нарушат критериумите
пропишани со закон, ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните
што припаѓаат на сите заедници.
Понатаму, оптималниот број на судии поротници по судови го определува Судскиот
совет на Република Северна Македонија, по претходно прибавено мислење од општата
седница на Врховниот суд на Република Северна Македонија и мислење од седницата
на судиите на соодветниот суд, врз основа на анализа и проекција за слободни места и
применувајќи го начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, согласно со
Годишната програма за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија.
На судијата-поротник му престанува функцијата доколку тоа сам го побара, ако трајно
ја загуби способноста за вршење на должноста судија - поротник, ако е осуден за
кривично дело на казна затвор од најмалку шест месеца, ако неуредно или несовесно
ја врши должноста на судија-поротник и со навршување на 60 години старост.
Постапката за престанок на функцијата на судијата-поротник ја води Судскиот совет на
Република Северна Македонија по предлог на претседателот на судот.
Согласно член 104 од Законот за работните односи ,,Договорот за вработување
работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години
пензиски стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено.“
Се истакнува дека во оваа материја Законот за судовите е lex specialis и тој определува
одредени специфики кои се различни од другите закони, што не значи и дека тие
решенија се противуставни, што и се образложува во овој одговор на Иницијативата.
Воедно, мандатот на функцијата судија поротник е четири години и може повторно да
биде избран. Оттука, се истакнува дека во овој случај не се работи за вработување на
овие лица во судовите, туку за нивен избор од страна на Судскиот совет. За заштита на
нивниот мандат се предвидени посебни одредби во Законот за судовите.
Согласно наведеното, законодавецот детално го разграничува работниот однос на
судиите поротници кој што се уредува со посебен закон што служи како lex specialis за
разлика од останатите работници чиј работен однос е уреден во Законот за работните
односи со што се согледува фактот дека подносителите на Иницијативата погрешно го
толкувале законот во однос на договорот за вработување.
Имајќи го предвид горенаведеното, се смета дека одредбата од член 42 став (2) во
делот ,,и кој не е постар од 60 години‘‘ од Законот за судовите (,,Службен весник на
Република Македонија‘‘ бр.58/06, 62/06, 150/10, 83/18, 198/18 и ,,Службен весник на
Република Северна Македонија‘‘ бр. 96/19) е во согласност со одредбите од Уставот на
Република Северна Македонија, поради што Владата на Република Северна Македонија
му предлага на Уставниот суд на Република Северна Mакедонија, да не ја прифати
Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста нa член 42 став
(2) во делот ,,и кој не е постар од 60 години‘‘ од Законот за изменување и дополнување
на Законот за судовите (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.83/2018),
односно да донесе решение за неповедување постапка за оценување на уставноста на
одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите.
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Точка 31
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Ивана Тасевска од Скопје, доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.35/2022 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 6 став 2 и член 6-а од Законот за судските
такси („Службен весник на Република Македонија бр.114/09, 148/11, 106/13 и 166/14 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/20) и притоа го утврди
следното мислење:
Со Иницијативата се бара Уставниот суд на Република Северна Македонија да поведе
постапка за оценување на уставноста на членот 6 став 2 и членот 6-а од Законот за
судски такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/09, 148/11, 106/13,
166/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/20), од причина
што подносителот на Иницијативата смета дека овие одредби се спротивни на членот 8
став 1 алинеја 1, 3 и 11 и член 9 од Уставот на Република Северна Македонија, како и
на членовите 6 и 14 од Европската конвенција за човекови права.
Според подносителот, оспорената законска одредба не е во согласност со темелните
вредности на уставниот поредок, а тоа се основните слободи и права на човекот и
граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на
правото и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право.
Исто така, оспорените одредби не биле во согласност и со членот 9 од Уставот на
Република Северна Македонија според кој, граѓаните на Република Северна Македонија
се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и
општествена положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.
Оспорените одредби биле спротивни и на членот 14 од Европската конвенција за
човекови права според која, уживањето на правата и слободите, признати со оваа
конвенција, треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, боја
на кожа, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или
социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба,
потекло по раѓање или кој и да е друг статус. Во членот 6 од Европската конвенција за
човекови права било утврдено правото на правична судска постапка.
Подносителот укажува дека со оспорените одредби стечајниот управник спротивно на
горе цитираните одредби бил ставен во поповолна положба од сите останати граѓани
кои иницираат судски постапки, со тоа што поради својата општествена положба,
односно својот статус, може да иницира и води судска постапка без да ги плати
судските такси кога ќе настане таксената обврска во согласност со членот 4 став 1 и
став 2 од Законот за судски такси.
Поднесената Иницијатива е неоснована од следните причини:
Темелните вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија,
основните слободи и права на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот, како и
владеење на правото би требало да се ценат од аспект на почитување на слободите и
правата на граѓаните, а во случај на евентуална повреда на некое субјективно право на
граѓанинот, да се обезбеди заштита пред судовите и пред Уставниот суд на Република
Северна Македонија во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност, а чија
правна основа произлегува од Уставот и законите. По однос на наведеното, се укажува
дека со оспорената одредба не се врши повреда на темелните вредности бидејќи со
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истата не се загрозуваат признаените слободи и права, ниту пак се повредува системот
на владеење на правото.
Во оспорената одредба од член 6 став 2 од Законот за судските такси е утврдено дека:
(1) Нецелосно платената или неплатената такса го задржува текот на судската постапка,
ако со овој или друг закон поинаку не е определено.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член во парничната постапка поведена од
стечајниот управник за оспорување на побарување на доверител, побивање на правно
дејствие, како и водење на други парнични постапки поврзани со стечајната маса,
неплатената такса не го задржува текот на судската постапка.
(3) Во стечајната постапка странката која поднесува жалба против решение донесено
од стечајниот управник е должна таксата да ја плати пред поднесување на жалбата и
доказот за платената такса да го приложи со поднесување на жалбата.
(4) По барање од странката судот е должен да ги прими непосредно од странката и
поднесоците за кои не е платена такса или нецелосно е платена.
Со оспорениот член 6-а од Законот за судските такси е утврдено дека:
(1) Стечајниот управник во случај кога поведува парнична постапка за оспорување на
побарување на доверител, побивање правно дејствие, како и водење на други парнични
постапки поврзани со стечајната маса е должен да ја плати таксата, најдоцна до
правосилно завршување на парничната постапка.
(2) Во случај кога парничната постапка од ставот (1) на овој член завршила со целосно
или делумно уважување на тужбеното барање, таксата ја плаќа тужениот.
Исклучокот од ставот 1 на членот 6 од Законот за судските такси не е во насока на
повластување на правата на стечајниот управник, туку во обезбедување на поголема
заштита во обезбедувањето на стечајната маса и спречување на нејзино
обезвреднување. Имено, стечајната постапка е итна постапка и основна цел на
стечајниот управник е да ја обезбеди стечајната маса со оспорување на побарување на
доверителите, побивање на правни дејствија, како и водење на други парнични
постапки поврзани со стечајната постапка, а заради поправично и процентуално
поголемо надоместување на побарувањата на доверителите.
И во ставот 1 на истиот член од Законот за судските такси законодавецот предвидел
можност за отстапка од правилото, односно, нецелосно платената или неплатената
такса го задржува текот на судската постапка, ако со овој или друг закон поинаку не е
определено, односно се дава можност и со други закони каде законодавецот ќе оцени
дека е целисходно и правично, да се отстапи од ова правило.
Според членот 8 од Законот за стечај, основната цел на стечајната постапка е
колективно намирување на доверителите на стечајниот должник (во натамошниот
текст: должник) со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените
средства (приходи) на доверителите или со склучување на посебен договор за
порамнување побарувањата утврдени со планот за реорганизација што е насочен кон
натамошно одржување на должниковиот деловен потфат
(во
натамошниот текст: претпријатието).
Воедно, се напоменува дека не се работи за ослободување од плаќање на судска такса
туку во нејзино одлагање имајки ја предвид одредбата од членот 6-а од Законот за
судските такси според која стечајниот управник во случај кога поведува парнична
постапка за оспорување на побарување на доверител, побивање правно дејствие, како
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и водење на други парнични постапки поврзани со стечајната маса е должен да ја плати
таксата, најдоцна до правосилно завршување на парничната постапка.
Исто така, се укажува на тоа дека законодавецот јасно и децидно ги пропишал
ситуациите во кои таксениот обврзник е должен да ја плати таксата пропишана со овој
закон. Воедно, предвидени се и ситуации во кои таксениот обврзник е ослободен од
плаќање на таксите, односно судот ќе ја ослободи од плаќање такса странката ако со
плаќањето на таксата значително би биле намалени средствата од кои се издржува
странката или членовите на нејзиното семејство. Судот може на странката да и го
одложи плаќањето на таксата се до донесувањето на одлуката или да и дозволи
плаќање на таксата на рати. Во овој случај, судот по предлог на странката во рок од пет
дена од денот на поднесување на предлогот ќе донесе решение за ослободување од
плаќање такса, за одлагање на плаќање на такса или за плаќање на рати. Кон предлогот
странката приложува доказ издаден од надлежен орган за имотната состојба која се
утврдува врз основа на податоците за приходи по сите основи на тоа лице, како и на
членовите на неговото домаќинство со кои живее и изјава за неговата материјално социјална состојба за период од шест месеци пред доставувањето на предлогот.
Со предвидувањето на ваква одредба во Законот за судските такси се обезбедува
забрзување и економичност во судските постапки врз уставниот принцип на итност, како
и дисциплина во плаќање на трошоците на постапката како јавни давачки, водејќи
притоа сметка за остварување на правото на секој граѓанин на судска заштита на своите
слободи и права независно од социјалното потекло и имотната положба.
По однос на тоа дека оспорената одредба не е во согласност со членот 6 и членот 16 од
Европската конвенција за човекови права и слободи, се укажува на тоа дека Уставниот
суд согласно членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија одлучува за
согласност на законите со Уставот и на другите прописи и на колективните договори со
Уставот и законите, но не е надлежен да ја цени усогласеноста на законите со
меѓународните договори бидејќи тие не може да бидат предмет на уставносудска
оценка, ниту пак можат да бидат критериум за оценување на согласноста на законите
со меѓународните договори.
Воедно, со Законот за бесплатна правна помош се предвидува давање на примарна и на
секундарна правна помош. Примарната правна помош се состои од давање на општ
правен совет, општа правна информација, помош при составување на барање за
бесплатна правна помош. Секундарната правна помош ја даваат адвокатите и таа се
состои од застапување во граѓански судски постапки, во управни постапки пред Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна Македонија, застапување во постапка
за расправање на оставина пред нотар, составување поднесоци на должник пред
извршител и други случаи предвидени со закон. Корисниците на бесплатна правна
помош се ослободени од судски трошоци и од трошоци за вештачење (истото ќе се врши
од Бирото за судски вештачења без надомест). Согласно наведеното, се укажува на тоа
дека без разлика на социјалниот статус, граѓаните се еднакви пред судот и законот
важи еднакво за сите.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија, смета
дека оспорената одредба е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 1, 3 и 11 и член 9
од Уставот на Република Северна Македонија како и на членовите 14 и 6 од Европската
конвенција за човекови права, поради што му предлага на Уставниот суд на Република
Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување постапка за
оценување на уставноста на член 6 став 2 и член 6-а од Законот за судски такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.114/09, 148/11, 106/13, 166/14 и
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257/20), односно да донесе решение за неповедување постапка за оценување на
уставноста на оспорените членови.
Точка 32
Владата заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на АД за производство на
електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост,
Скопје, да го отповика Данчо Стојановски од должноста член на Управниот одбор на АД
за производство на електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“ во
државна сопственост, Скопје, а за член на Управниот одбор на АД за производство на
електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост,
Скопје да го избере Ардиан Муча.
Точка 33
1. По повод укажувањето на генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, за потреба од изменување на Заклучокот на Владата донесен по
Информацијата во врска со Самит на иницијативата „Отворен Балкан“ во Северна
Македонија 2022 година, кој ќе се одржи во Охрид на 7 и 8 јуни 2022 година, во делот
на финансиските средства поврзани со овој настан, Владата го задолжи Генералниот
секретаријат на Владата на Република Северна Македонија до петок (27.5.2022 година)
да подготви проценка за потребните средства за оваа намена и истата да ја достави до
институциите што учествуваат во овој самит, како и до институциите кои имаат актуелни
договори за јавни набавки за ваков тип (озвучување, осветлување, организирање на
настани, итн) со цел истите да се изјаснат за можно нивно учество во финансирањето
на настанот.
2.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 12 мај 2022 година до 18 мај 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.
3.Министерот за одбрана, Славјанка Петровска, ги информираше членовите на Владата
за преземените активности во врска со распоредување на професионалните војници кои
завршуваат со активности со наполнети 45 години во други институции.
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 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 7 мај 2022 година до 13 мај 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.
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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 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 14 мај 2022 година до 20 мај 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 разгледа и го прифати Извештајот за активностите поврзани со кризната
состојба во снабдувањето со топлинска енергија 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 17.1.2022 до 30.4.2022 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.
7.Владата го разгледа Предлогот за поништување на Заклучокот, донесен од Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 мај 2022 година, поднесен
од Министерството за финансии, во врска со Информацијата за определување на
надоместок на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост до три хектари и над три хектари, согласно член 21 од Законот за
земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2019), со
предлог одлуки и при тоа заклучи:
- Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Секретаријатот за законодавство и Кабинетот на
заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација
со економските ресори и инвестиции, да одржат работна средба и за наредната седница
на Владата да достават усогласен предлог во однос на определување на надоместокот
на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до
три хектари и над три хектари.
8.Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за заштита
на физичките лица во врска со обработката на личните податоци за цели на спречување,
истрага, откривање или гонење на кривични дела или за извршување на кривични
санкции*, доставен до Собранието на Република Северна Македонија, со писмо бр.408222/1 од 27 јули 2021 година.
9.Во врска со Заклучокот на Владата на Република Северна Македонија, од седницата
одржана на 17 мај 2022 година (точка 64, прашања и предлози), кој се однесува на
Самитот на Иницијативата „Отворен Балкан” во Северна Македонија 2022 година, кој ќе
се одржи во Охрид на 7 и 8 јуни 2022 година, Владата заклучи истиот да се измени и да
гласи:
„Владата на предлог на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
д-р Димитар Ковачевски, а во врска Иницијативата „Отворен Балкан”, ги задолжи
заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања, м-р Бојан
Маричиќ и Секретаријатот за европски прашања да обезбедат институционална
поддршка на имплементацијата на иницијативите и договорите во рамките на
иницијативата „Отворен Балкан“, вклучувајќи и координација со активностите на
националниот координатор за Отворен Балкан и за регионални иницијативи, Марјан
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Забрчанец и националниот координатор за регионална соработка и европски
интеграции, Нола Исмајлоска-Старова.“.
10.Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување на
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на
Република Северна Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбите
на пазарите на електрична енергија, за период од 10 мај 2022 година до 16 мај 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.
Точка 34
Владата го разгледа новиот текст на Акцискиот план за мерки кои треба да се преземат
по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски
извештај (сметка на основен буџет 631 и сметка на основен буџет 637), како материјал
за информирање.
Точка 35
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Бирото за застапување на
Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2021 година,
како материјал за информирање.
Точка 36
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Меѓуресорската комисија за
извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права за 2021 година, како
материјал за информирање.
Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Барањето на Комисијата за спречување
и заштита од дискриминација за признавање на правото на повисок износ на
стипендиите на учениците, односно студентите кои истото право го стекнале во
учебните години пред 2021/2022 година, како материјал за информирање.
Точка 38
Владата го разгледа Годишниот извештај за 2021 година на Агенцијата за вработување
на Република Северна Македонија, како материјал за информирање.
Точка 39
Владата ја разгледа Програмата за работа за 2022 година на Агенцијата за вработување
на Република Северна Македонија, како материјал за информирање.
Точка 40
Владата го разгледа Акцискиот план за имплементирање на активности согласно
препораките од Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и
ревизија на усогласеност за 2020 година на Државен инспекторат за труд сметка на
основен буџет (637), како материјал за информирање.
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Точка 41
Владата го разгледа Акцискиот план со точно дефинирани активности, рокови и
носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на
Сметка за средствата од фондот (737) и Сметка за средства од програмите за
здравствена заштита сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствените
услуги и други средства од сопствени приходи (531), со прилози, како материјал за
информирање.
Точка 42
Владата ја разгледа Информацијата за исплата на пензии за мај 2022 година и ја усвои
со следните заклучоци:
1. Се задолжува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до
27.5.2022 година.
2. Се препорачува на деловните банки да обезбедат пензионерите да може да
располагаат со мајските пензии преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа од
30.5.2022 година.
3. Се препорачува на деловните банки преку филијалите и експозитурите на банките да
обезбедат готовинска исплата на пензии за клиентите кои не користат картички, во
четири групи според следниот распоред составен според висината на пензијата:
- За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 30.5.2022 година
(понеделник);
- За пензии со висина 11.001-14.000 денари, исплатата да се изврши на 31.5.2022 година
(вторник);
- За пензии со висина 14.001-18.000 денари, исплатата да се изврши на 1.6.2022 година
(среда) и
- За пензии со висина над 18.001 денари, исплата да се изврши на 2.6.2022 година
(четврток).“
Точка 43
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за финансиската инспекција
во јавниот сектор (*), го утврди и заклучи да се достави до Собранието, согласно член
137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николовски, заменик
на министерот за финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во
Министерството за финансии и м-р Татјана Трајковска, раководител на сектор во
Министерството за финансии.
Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата за измена на Уредбата за определување на
проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување
на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина, со Предлог-уредба, ја
усвои Информацијата и ја донесе Уредбата за определување на проектите и за
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката
за оцена на влијанијата врз животната средина, со заклучок истата да се усогласи со
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Секретаријатот за законодавство, како и да се усогласат по коренсподентните табели и
Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија.
Точка 45
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
служба во Армијата на Република Северна Македонија, го утврди и заклучи да се
достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени Славјанка Петровска, министер за одбрана и Башким Хасани, заменик на
министерот за одбрана, а за повереник Драган Николиќ, државен секретар во
Министерството за одбрана.
Точка 46
Владата ја разгледа Иницијативата за прифаќање на исплатениот паричен надомест на
четворица припадници на безбедносните сили на Република Северна Македонија како
справедлив надомест на нематеријална штета, со Предлог-одлука, ја прифати
Иницијативата и ја донесе Одлуката за прифаќање на исплатениот паричен надомест на
четворица припадници на безбедносните сили на Република Северна Македонија како
справедлив надомест на нематеријална штета, во предложениот текст.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки
Седницата заврши во 12:05 часот.

ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Tahir Hani

ПРВ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
dr. Artan Grubi
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