ЗАПИСНИК
од Четириесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 31 мај 2022 година

Скопје, мај 2022 година

ЗАПИСНИК
од Четириесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 31 мај 2022 година
Седницата започна во 12:50 часот.
На седницата претседаваше д-р Димитар Ковачевски, претседател на Владата на
Република Северна Македонија, како и д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички
прашања на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците.
На седницата присуствуваа 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 и членовите на Владата: Оливер Спасовски, министер
за внатрешни работи, Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, Благој Бочварски,
министер за транспорт и врски, како и генералниот секретар на Владата на Република
Северна Македонија, м-р Методија Димовски и Тахир Хани, заменик на генералниот
секретар на Владата на Република Северна Македонија.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и м-р Фатмире Исаки, заменик
на министерот за надворешни работи, Башким Хасани, заменик на министерот за
одбрана, д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за правда, Зоран Маневски, заменик
на министерот за економија, м-р Абдулшуќур Абедини, заменик на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, доц. д-р Владимир Рендевски, заменик на
министерот за здравство, м-р Зоран Димитровски, заменик на министерот за локална
самоуправа, м-р Даим Лучи, заменик на министерот за култура, Беким Реџепи, заменик
на министерот за транспорт и врски, д-р Христина Оџаклиевска, заменик на министерот
за животна средина и просторно планирање и Александар Бајдевски, заменик на
министерот за информатичко општество и администрација, како и д-р Јелена Таст,
државен секретар во Министерството за финансии и Каја Шукова, државен секретар во
Министерството 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, Муамет Хоџа и Душко
Арсовски, портпароли на Владата на Република Северна Македонија и Билјана
Пецовска, нотар.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции, Фатмир Битиќи и членовите на Владата: д-р Бујар Османи, министер за
надворешни работи, Славјанка Петровска, министер за одбрана, д-р Никола
Тупанчески, министер за правда, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р
Крешник Бектеши, министер за економија, м-р Беким Сали, министер за здравство, мр Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика, м-р Горан Милевски,
министер за локална самоуправа, доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, министер
за култура, Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, мр Адмирим Алити, министер за информатичко општество и администрација 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
Пред преминување на дневен ред


Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република
Северна Македонија

1. Предлог-решение за изменување и дополнување на Решението за
назначување на претседател, заменици на претседателот, членови, заменици на
членовите и секретар на интерресорската работна група за подготвување на
национален план за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на
повратници од странски војски и членови на нивните семејства (жени и деца)
2. Годишна сметка и Годишен извештај за работата на Јавното претпријатие за
берзанско работење Агро-берза Скопје за 2021 година, со Ревизорски извештај
и Предлог-одлука
3. Информација за присоединување на АД ТЕЦ Неготино, Неготино кон АД ЕСМ
Скопје
4. Информација за изменување на Правилникот за начинот и постапката за
земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на
храната за животни, со Правилник и Предлог-одлука
5. Информација во врска со изготвената Физибилити студија и можноста за
воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање,
изградба, управување и одржување на Технолошко-индустриска развојна зона
Гевгелија, со Предлог-oдлука
6. Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во
врска со Предлог договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со
Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Скопје како
закупец на земјиште, со Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот
за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија
и услуги Текнопанел ДОО Скопје, како закупец на земјиште и Предлог-одлука за
определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошкоиндустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
7. Информација за одложување на активирањето на инструментите за присилна
наплата за кредитите од кредитната линија за поддршка на микро и мали
претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија), со нов
текст на Анекс бр.2 кон Договор за администрирање на фонд за микро и мали
претпријатија помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Развојна
банка на Северна Македонија АД Скопје
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8. Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2022
година, со Предлог-одлука
9. Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на
ревизијата за 2022 година, со Предлог-одлука
10. Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на
Општина Штип
11. Предлог на закон за техничките барања за производите и оцена на
сообразност (*)
12. Предлог-уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот
на директните плаќања за 2022 година
13. Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2022 година
14. Информација за доставено Барање број 11-7372/1 од 28.7.2021 година за
регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на ЈП
Национална радиодифузија Скопје за долгот кој го има ЈП Национална
радиодифузија-Скопје кон Министерството за финансии по основ на Одлука
бр.19-3927/1 од 6.8.2008 година на Владата на Република Македонија, за исплата
на средства како позајмица на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија
Скопје
15. Информација за усвојување на Национална стратегија за борба против
измами и заштита на финансиските интереси на Европската Унија во Република
Северна Македонија 2022-2025 година, со Акциски план за спроведување на
стратегијата 2022-2025 година
16. 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-Автопат Деве
Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км 0+000,00-км 12+698,72
за санација и стабилизација на косина на км 5+580-км 5+760, КО Ботун, Општина
Дебрца, со Предлог-одлука
17. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис км 0+00,0км 10+424,89 за Девијација на локален пат за с. Лавчани, КО Лавчани, Општина
Кичево, со Предлог-одлука
18. 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-Автопат Деве
Баир-Ќафасан, патна делница Подвис- Пресека, км 10+424,89-км 22+246,05, за
стабилизација на косина, косина на км 12+340-км 12+600, КО Душегубица,
Општина Кичево, со Предлог-одлука
19. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување
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и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требеништа, од км
0+000,00 до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косина на км 3+800 до
км 4+020, КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
20. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за паралелен
пристапен пат Издеглавје-Ново Село со приклучок на постоечки објекти (за
потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница
Пресека-Песочани км 0+000,00-км 11+498,62), КО Издеглавје, КО Песочани, КО
Ново Село, Општина Дебрца, 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 патен коридор 8-Деве БаирЌафасан, патна делница Песочани-Требеништа, на стационажа од км 0+000,00
до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косинa на км 4+380 до км 5+160
КО Ботун, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
22. 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 8Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00-км 10+424,89,
за стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 5+450 до км 5+714,
КО Другово, 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 БаирЌафасан, патна делница Песочани-Требеништа, км.0+000,00-км.12+698,72 за
санација и стабилизација на косина на км. 5+160 до км.5+460, КО Ботун и КО
Мешеишта Општина Дебрца, 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 патен коридор 8-Деве БаирЌафасан, патна делница Песочани-Требениште, км 0+000,00-км 12+698,72, за
санација и стабилизација на косина на км 12+430 до км 12+698, КО Требеништа,
Општина Дебрца, 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 патен коридор 8-Автопат Деве
Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км 0+000,00-км 12+698,72
за санација и стабилизација на косина на км 0+000-км 0+390, КО Ново Село,
Општина Дебрца, со Предлог-одлука
26. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на
пристапен пат до манастир „Св.Богородица-Пречиста“ КО Манастирско Доленци,
Општина Кичево, со Предлог-одлука
27. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
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документација за изградба на објекти со основна класа на намена Д3-спортскорекреативен центар за стрелаштво, КО Богданци вон град, Општина Богданци,
со Предлог-одлука
28. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство,
трговија и услуги ФЕ & ЕС ДООЕЛ с.Суво Грло Штип, населено место без уличен
систем Суво Грло, Штип, со Предлог-одлука
29. Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделство,
производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен Штип, со Предлогодлука
30. Информација за олеснување на критериумите во кредитната линија за
поддршка на претпријатија со дејност од областа на земјоделството, со цел
зголемување на производството на земјоделските производи и нивните
преработки, од средствата на компензационите фоднови со кои управува и
располага Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, со Предлог-одлука
31. Информација во врска со усвојување на План за енергија и клима на
Република Северна Македонија, со најнов текст на Национален план за енергија
и клима на Република Северна Македонија
32. Информација за Меморандум за разбирање за соработка во областа на
туризмот во Западен Балкан, со усогласен текст на Меморандум
33. Информација во врска со барањето на концесионерот Глобал енерџи ДОО
Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата
хидроелектрична централа, МХЕЦ Рибничка со реф.бр. 7
34. Информација во врска со барањето на ТАВ Македонија за продолжување на
рокот на важење на Договорот за концесија
35. Информација од претседавачот на координативното тело за следење на
арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со
ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод
поведена арбитражна постапка од страна на ГАМА Гуч системлери Мехндислик
ве Таахнут А.Ш., против Република Северна Македонија со прилог полномошно
за застапување и писмо за ангажирање
36. Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на
територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежбата
„Балкански војник 22“ („Balkan Warrior 22“), со Предлог-одлука
37. Предлог-одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат
на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската
учебна 2022/2023 година, чие образование се финансира од Буџетот на
Република Северна Македонија
38. Информација за формирање на Комисија за изготвување на Граѓански
законик на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
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39. Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката
надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1 јули-31
декември 2021 година
40. Информација за меѓуресорска поделба на трошоците за одржување на
вториот Преспа форум за дијалог насловен „Градење на иднината на Западниот
Балкан во современата европска архитектура“, 16-18 јуни, Охрид
41. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1826 на Советот од 18 октомври 2021 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во
Бурунди
42. Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Србија во
Република Северна Македонија, со седиште во Охрид
43. Предлог-одлука за давање согласност за именување почесен конзул на
Република Србија во Република Северна Македонија, со седиште во Охрид
44. Барање на Олександр Онишченко, за прием во државјанство на Република
Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Северна Македонија
45. Предлог-одлука за престанок и за давање на движни ствари на Општина
Кичево
46. 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
47. Информација за учество на Делегација на Република Северна Македонија на
110-тaта сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни
2022 година
48. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“Струга
49. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Универзитетот во Тетово
50. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Националната установа Библиотека „Кочо Рацин“-Тетово
51. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“-Гостивар
52. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)
53. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
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54. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Берово
55. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Гевгелија
56. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Делчево
57. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола
58. Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ
„Митко Пенџуклински“-Кратово
59. Предлог-одлука за изменување на Oдлуката за утврдување на бројот на
наставните денови во учебната 2021/2022 година во основните училишта во
услови на вонредни околности
60. Предлог-решение за изменување на Решението за именување на членови на
Советот за безбедност и здравје при работа
61. Информација за пописот на населението, домаќинствата и становите во
Република Северна Македонија-2021 година, поднесена од пратеникот Павле
Трајанов
62. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на
среќа и за забавните игри, поднесен од група пратеници
63. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“-Свети
Николе, бр.02-76/5 од 14.3.2022 година
64. Иницијатива поднесена од Емануел Тасев од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр.36/2022 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на членот 2 од Уредбата 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 („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.81/2022), донесена од Владата на Република Северна Македонија
65. Понуда од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9528, за КО Гази Баба, на КП
бр. 2138/2, викано место/улица ул. 516 бр. 5
66. Понуда од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 71/481
идеален дел од КП број 2138/2, викано место/улица „Улица 516“ број 5 (3981/1)
67. Понуда од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9528, за КО Гази Баба на КП
бр. 2138/2, викано место/улица улица 516 бр. 5
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68. Понуда од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.9528, за КО Гази Баба, на КП бр.2138/2,
викано место/улица ,,Улица 516“ бр.5, (3978/1)
69. Понуда од нотар Татјана Адамоска-Конеска од Прилеп, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист број 839, КП број 1101 и Имотен лист
број 841, КП број 1112 за КО Беровци, викано место/улица Дуње
70. Понуда од нотар Милана Пановска од Кочани за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист број 255 за КО Пашаџиково, на КП број 462/2, викано
место/улица „Станица“
71. Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен
имот запишан во Имотен лист број 107384 за КО Бутел, на КП број 191/2, викано
место/улица Гарибалди
72. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист број 53219 за КО Кисела Вода 1, идеален дел од КП број
890/1 и КП број 892/1, викано место/улица Првомајска
73. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот
со Имотен лист број 53219, за КО Кисела Вода 1, идеален дел од КП
бр.
890/1 и КП број 892/1, викано место/улица Првомајска
74. Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист број 70280 и Имотен лист број 11932 за КО Маџари, на
КП број 2714, викано место/улица Индустриска
75. Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен
имот запишан во Имотен лист број 93722, за КО Чаир, на КП број 1304, викано
место/улица Чаир
76. Понуда од нотар Иво Серафимоски од Тетово, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист бр.7508 и Имотен лист бр.22320, за КО Тетово 3, на КП
број 12625, викано место/улица Град
77. Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист број 3977, за КО Драчево 2 на КП број 11495, викано
место/улица Аџево и Имотен лист број 14415, за КО Драчево 2, на КП број 11496,
викано место/улица Аџево
78. Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист број 2492, за КО Прилеп, на КП број 21283, викано
место/улица Ц.Коњарец
79. Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.2559 на КП бр.7412 и Имотен лист бр.13011 на КП
бр.7413/4, за КО Драчево 2, викано место/улица Велковски Круши
80. Понуда од нотар Данче Шеримова од Струмица за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.10338, за КО Доброшинци-Вонград на КП бр.851 викано
место/улица Црвенка
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81. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.1479, за КО Ѓорче Петров-4, на КП бр.8193 викано место/улица
Ботун
82. Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.82825, за КО Радовиш на КП бр.1942 викано место/улица
Калаузлиска
83. Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на идеален дел од
недвижен имот со Имотен лист бр.1915, КП бр.20/1, Имотен лист бр.960218, КП
бр.18/1, Имотен лист бр.65012, КП бр.121/2, Имотен лист бр.15011, КП бр.119/2
и Имотен лист бр.958523, КП бр.17/2 за КО Чаир, викано место Чаир
84. Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.2104, за КО Бутел, на КП бр.5999 викано место/улица
Македонско-косовска бригада 18 бр.9
85. Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.4923, за КО Штип 1, на КП бр.1021 викано место/улица
Железничка станица
86. Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.5737, за КО Радишани, на КП бр.4368 викано место/улица
Бутелски Лозја
87. Известување од извршител Лазар Петровски од Куманово, за Заклучок за усна
јавна продажба, одржана на 4 мај 2022 година и Известувањето за Заклучок за
втора усна јавна продажба, што ќе се одржи на 31 мај 2022 година, доставени
под И.бр.149/17
88. Известувања од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за Заклучок за
усна јавна продажба, одржана на 7 април 2022 година, Записникот од 7 април
2022 година за продажба на недвижност со усно наддавање и Заклучокот за усна
јавна продажба закажана за 31 мај 2022 година, доставени под бр. И.бр.742/20
за недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9377 за КО Крива Паланка
89. Кадровски прашања
90. Прашања и предлози
91. Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија во 2021 година
92. Годишен извештај на Националната комисија за борба против трговија со луѓе
и илегална миграција за 2021 година
93. Тримесечен финансиски извештај на Јавното претпријатие за берзанско
работење Агро берза Скопје, за периодот јануари-март 2022 година
94. Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот
1 јануари 2022 година-31 март 2022 година
95. Тримeсечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес
(јануари- март 2022 година)
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96. Извештај за финансиското работење на ЈП за водоснабдување СтуденчицаКичево, за прв квартал (1.1.-31.3.2022 година)
97. Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за
управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје за прв
квартал 2022 година
98. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за
периодот јануари-март 2022 година
99. Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба,
управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ
Скопје за 2022 година
100. Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и
ревизија на усогласеност за 2020 година на Акционерското друштво за
производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во
државна сопственост Скопје
101. Информација во врска со склучувањето на Договорот за соработка помеѓу
земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи
и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени
институции, во рамки на Иницијативата „Отворен Балкан“, со усогласен текст на
Договор
102. Предлог-стратегија за управување со јавниот долг за 2023-2025 (со изгледи
до 2027 година)
103. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за
запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
104. Информација за склучување на Меморандум за соработка со даночните
администрации во Западен Балкан, со усогласен текст на Меморандум
105. Предлог завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година
106. Извештај за завршени преговори во врска со потпишување на Меморандум
за разбирање за културна соработка во Западен Балкан, со усогласен текст на
Меморандум
107. Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2023-2025 (со
изгледи до 2027)
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред
- Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна
Македонија
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Владата ја разгледа Информацијата за реализација на капиталните расходи во Буџетот
на Република Северна Македонија во периодот 1.1.2022-27.5.2022 година, како
материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи буџетските корисници да ги интензивираат активностите
насочени кон реализација на капиталните расходи.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го донесе најновиот текст на Решението за изменување и дополнување на
Решението за назначување на претседател, заменици на претседателот, членови,
заменици на членовите и секретар на интерресорската работна група за подготвување
на национален план за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на
повратници од странски војски и членови на нивните семејства (жени и деца), во
предложениот текст.
Точка 2
Владата по Годишната сметка и Годишниот извештај за работата на Јавното
претпријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје за 2021 година, со Ревизорски
извештај и Предлог-одлука го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност
на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за
берзанско работење Агро-берза Скопје за 2021 година, во предложениот текст.
Истовремено, предлагачот да ги има предвид укажувањата во Мислењето на
Министерството за финансии и во рок од две недели до Владата да достави
информација за преземените активности за постапување по ревизорските забелешки.
Точка 3
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за присоединување на АД ТЕЦ
Неготино кон АД ЕСМ -Скопје, за наредна седница на Владата, поради потребата да се
направи ревизија на Анализата за оправданоста за присоединување на АД ТЕЦ Неготино
кон АД ЕСМ и материјалот да се усогласи со укажувањата изнесени во мислењата на
Министерството за економија и Министерството за финансии.
Истовремено, Владата заклучи, материјалот да се разгледа на седницата на Владата во
присуство на директорите на трговските друштва во државна сопственост (АД ТЕЦ
Неготино и АД ЕСМ -Скопје), откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисија
за економски систем и тековна економска политика.
Точка 4
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за изменување на Правилникот за
начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на
лабораториски анализи на храната за животни, со Правилник и Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност на Правилникот за
изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и
методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни (*), со заклучок во
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членот 1, зборовите ,,бр.02-306/3 од 30.5.2022 година“ да се заменат со зборовите
,,02-306/6 од 30.5.2022 година“.
Точка 5
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со изготвената
Физибилити студија и можноста за воспоставување на јавно приватно партнерство за
проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на Технолошкоиндустриска развојна зона Гевгелија, со Предлог-oдлука и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за
започнување на постапка за доделување на договор за воспоставуваање јавно приватно
партнерство за проектирање, финансирање, изградба, управување и одржување на
Технолошко-индустриска развојна зона Гевгелија, во предложениот текст.
2. Се задолжува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, откако ќе ја
изготви тендерската документација, истата да ја достави во владина постапка за
разгледување, при што да се има предвид укажувањето во Мислењето на
Секретаријатот за законодавство.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони во врска со Предлог-договорот за долготраен закуп на градежно земјиште
со Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Скопје како закупец на
земјиште, со Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп
на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО
Скопје, како закупец на земјиште и Предлог-одлука за определување на периодот на
закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1 и
за висината на закупнината, притоа заклучи:
1. Ја усвои Информацијата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во
врска со Предлог-договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за
производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Скопје, како закупец на земјиште.
2. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на
градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО
Скопје, како закупец на земјиште, во предложениот текст.
3. Го донесе новиот текст на Oдлуката за определување на периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1 и за
висината на закупнината, во предложениот текст.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за одложување на активирањето на инструментите
за присилна наплата за кредитите од кредитната линија за поддршка на микро и мали
претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија), со нов текст
на Анекс бр.2 кон Договор за администрирање на фонд за микро и мали претпријатија
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје и ја усвои со следниот заклучок:
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- Се задолжува Министерството за финансии да склучи Анекс бр.2 кон Договор за
администрирање на фонд за микро и мали претпријатија склучен помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје на
2.12.2021 година и заведен во Министерството за финансии под бр.13-10638/1 и на
26.11.2021 година заведен во Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје под бр.
26-8774/2 со кој ќе се одложи до 31.12.2022 година активирањето на инструментите за
обезбедување за наплата на доспеани побарувања на кредитокорисниците во износ
поголем од 5.000 денари и со доцнење од над 90 дена.
Точка 8
Владатa го одложи од разгледување најновиот текст на Финансискиот план на Советот
за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2022
година, со Предлог-одлука, за наредната седница на Владата, поради потребата
предлагачот да постапи по укажувањата на Секретаријатот за законодавство.
Материјалот да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 9
Владатa го одложи разгледувањето на Годишната програма за работа на Советот за
унапредување и надзор на ревизијата за 2022 година, со Предлог-одлука за наредната
седница на Владата, поради потребата предлагачот да постапи по укажувањата на
Секретаријатот за законодавство.
Материјалот да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 10
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за пренесување на недвижни ствари во
сопственост на Општина Штип (недвижни ствари-згради, кои се наоѓаат во викано место
„Град“, во Штип, на КП бр. 8429/1, КО Штип 4, запишани во Имотен лист бр.18473), во
предложениот текст .
Точка 11
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за техничките барања за
производите и оцена на сообразност (*) и го утврди со следните заклучоци:
1. Предлагачот да достави кореспондентни табели и изјава за усогласеност на прописот
со законодавството на Европската Унија со кореспондентна табела, усогласени со
Секретаријатот за законодавство.
2. Текстот на Предлогот на закон за техничките барања за производите и оцена на
сообразност (*), 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 м-р Крешник Бектеши, министер за економија и Зоран Маневски, заменик
на министерот за економија, а за повереници м-р Размена Чекиќ-Дуровиќ, државен
секретар во Министерството за економија, Урим Ибраими, државен советник во
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Министерството за економија и Нериман Џеладини, раководител на сектор во
Министерството за економија.
Точка 12
Владата го донесе новиот текст на Уредбата за изменување на Уредбата за поблиските
критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за 2022 година, во предложениот текст.
Точка 13
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година, во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата за доставено Барање број 11-7372/1 од 28.7.2021
година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на ЈП
Национална радиодифузија Скопје за долгот кој го има ЈП Национална радиодифузија
Скопје кон Министерството за финансии по основ на Одлука бр.19-3927/1 од 6.8.2008
година на Владата на Република Македонија, за исплата на средства како позајмица на
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје, ја усвои Информацијата и го
задолжи Министерството за финансии да склучи договор за регулирање на доспеаниот
долг на ЈП Национална радиодифузија Скопје кон Министерството за финансии по основ
на Одлуката за исплата на средствата како позајмица на Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија Скопје бр.19-3927/1 од 6.8.2008 година, со рок на враќање
од 3 години (36 месечни рати), без пресметка на редовна камата, со грејс период од 4
(четири) месеци, со што отплатата кон Министерството за финании да почне од 1.8.2022
година, на износ и под услови како што е утврдено во оваа информација, со состојба на
16.3.2022 година.
Точка 15
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата за
усвојување на Националната стратегија за борба против измами и заштита на
финансиските интереси на Европската Унија во Република Северна Македонија 20222025 година, со Акциски план за спроведување на стратегијата 2022-2025 година,
поради потребата кон материјалот да се достави Акцискиот план за спроведување на
Стратегијата и материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисија за
економски систем и тековна економска политика.
Точка 16
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-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км
0+000,00-км 12+698,72 за санација и стабилизација на косина на км 5+580-км 5+760, КО
Ботун, Општина Дебрца, 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-автопат Деве Баир-Ќафасан, патна
делница Песочани-Требениште, км 0+000,00- км 12+698,72 за санација и стабилизација
на косина на км 5+580-км 5+760, КО Ботун, Општина Дебрца, во предложениот текст.
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Точка 17
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 изградба на патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница
Кичево-Подвис км 0+00,0-км 10+424,89 за Девијација на локален пат за с. Лавчани, 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 патен коридор 8 ДевеБаирЌафасан, патна делница Кичево-Подвис км 0+00,0-км 10+424,89 за Девијација на
локален пат за с. Лавчани, КО Лавчани, Oпштина Кичево, во предложениот текст.
Точка 18
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-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Подвис- Пресека, км 10+424,89км 22+246,05, за стабилизација на косина, косина на км 12+340-км 12+600, КО
Душегубица, 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-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна
делница Подвис- Пресека, км 10+424,89-км 22+246,05, за стабилизација на косина,
косина на км 12+340-км 12+600, КО Душегубица Општина Кичево, во предложениот
текст.
Точка 19
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 ПесочаниТребеништа, од км 0+000,00 до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косина на
км 3+800 до км 4+020, КО Ботун, Општина Дебрца, 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 Песочани -Требеништа, од км
0+000,00 до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косина на км 3+800 до км
4+020, КО Ботун, Општина Дебрца, во предложениот текст.
Точка 20
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 паралелен пристапен пат Издеглавје-Ново Село со приклучок на
постоечки објекти (за потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан,
патна делница Пресека-Песочани км 0+000,00-км 11+498,62), КО Издеглавје, КО
Песочани, КО Ново Село, Општина Дебрца, 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 паралелен пристапен
пат Издеглавје-Ново Село со приклучок на постоечки објекти (за потребите на изградба
на патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница Пресека-Песочани км 0+000,00-
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км 11+498,62), КО Издеглавје, КО Песочани, КО Ново Село, Општина Дебрца, во
предложениот текст.
Точка 21
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 Песочани-Требеништа, на стационажа од
км 0+000,00 до км 12+698,72, за санација и стабилизација на косинa на км 4+380 до км
5+160 КО Ботун, Општина Дебрца, 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 Песочани-Требеништа, на стационажа од км 0+000,00 до км 12+698,72,
за санација и стабилизација на косинa на км 4+380 до км 5+160 КО Ботун, Општина
Дебрца, 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 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 стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км
5+450 до км 5+714, КО Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука, го 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 стабилизација на косини и санација на свлечишта, од км 5+450 до км
5+714, КО Другово, 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 Песочани-Требеништа, км.0+000,00км.12+698,72 за санација и стабилизација на косина на км. 5+160 до км.5+460, КО Ботун
и КО Мешеишта Општина Дебрца, 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 Песочани-Требеништа, км.0+000,00-км.12+698,72 за санација и
стабилизација на косина на км. 5+160 до км.5+460, КО Ботун и КО Мешеишта, Општина
Дебрца, 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 патен
коридор 8-Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км 0+000,00-км
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12+698,72, за санација и стабилизација на косина на км 12+430 до км 12+698, КО
Требеништа, Општина Дебрца, 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-Требениште, км 0+000,00-км 12+698,72, за санација и
стабилизација на косина на км 12+430 до км 12+698, КО Требеништа, Општина Дебрца,
во предложениот текст.
Точка 25
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 патен
коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требениште, км
0+000,00-км 12+698,72 за санација и стабилизација на косина на км 0+000-км 0+390, КО
Ново Село, Општина Дебрца, 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-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна
делница Песочани-Требениште, км 0+000,00-км 12+698,72 за санација и стабилизација
на косина на км 0+000-км 0+390, КО Ново Село, Општина Дебрца, во предложениот
текст.
Точка 26
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 изградба на пристапен пат до манастир „Св.Богородица-Пречиста“
КО Манастирско Доленци, 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 изградба на пристапен
пат до манастир „Св.Богородица-Пречиста“ КО Манастирско Доленци, Општина Кичево,
во предложениот текст.
Точка 27
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Д3-спортскорекреативен центар за стрелаштво, КО Богданци вон град, Општина Богданци, со
Предлог-одлука, не ја усвои Информацијата и не ја донесе одлуката, имајќи го предвид
негативното Мислење на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Точка 28
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕ & ЕС ДООЕЛ с.Суво Грло Штип,
населено место без уличен систем Суво Грло, Штип, со Предлог-одлука ја усвои
Информацијата и ја донесе Oдлуката за давање согласност за склучување на договор за
закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
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Точка 29
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за дaвање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги Бистрен ДООЕЛ с.Љуботен
Штип, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Oдлуката за давање
согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна
спогодба, во предложениот текст.
Точка 30
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за олеснување на критериумите
во кредитната линија за поддршка на претпријатија со дејност од областа на
земјоделството, со цел зголемување на производството на земјоделските производи и
нивните преработки, од средствата на компензационите фондови со кои управува и
располага Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од
компензационите фондови од странска помош, во предложениот текст.
Точка 31
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со усвојување на План за
енергија и клима на Република Северна Македонија, со најнов текст на Национален план
за енергија и клима на Република Северна Македонија и ја усвои Информацијата со
следниве заклучоци:
1. Го усвои Планот за енергија и клима на Република Северна Македонија, како
оперативен стратешки плански документ.
2. Го задолжи Министерството за економија, најдоцна до 7.6.2022 година да достави до
Владата Предлог-закон за изменување на Законот за енергетика.
3. Го задолжи Министерството за економија во рок од три дена да го извести
Секретаријатот на енергетската заедница за усвојувањето на Националниот план за
енергија и клима на Република Северна Македонија, како оперативен стратешки
плански документ и истиот да го објави на својата веб-страница.
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата за Меморандум за разбирање за соработка во
областа на туризмот во Западен Балкан, со усогласен текст на Меморандум и притоа
заклучи:
1. Ја усвои Информацијата за Меморандум за разбирање за соработка во областа на
туризмот во Западен Балкан, со усогласен текст на Меморандум, со заклучок истата да
се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање за соработка во
областа на туризмот во Западен Балкан.
3. Се овластува м-р Крешник Бектеши, министер за економија, да го потпише
Меморандумот за разбирање за соработка во областа на туризмот во Западен Балкан.
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Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата во врска со барањето на концесионерот Глобал
енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата
хидроелектрична централа, МХЕЦ Рибничка со реф.бр. 7 и ја усвои со следните
заклучоци:
1. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, во име на
Владата на Република Северна Македонија како концедент да склучи Анекс кон
Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Рибничка со реф. бр.7,
бр.11434/1 од 7.5.2015 година, за продолжување на рокот за изградба и почеток на
комерцијалното работење до 7.10.2023 година.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да побара
од концесионерот Глобал енерџи ДОО Скопје да ја продолжи важноста на банкарската
гаранција за квалитетно извршување на Договорот за МХЕЦ Рибничка со реф.бр.7,
најмалку до 6.12.2023 година.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата во врска со барањето на ТАВ Македонија за
продолжување на рокот на важење на Договорот за концесија и притоа ги донесе
следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со барањето на ТАВ Македонија за продолжување
на рокот на важење на Договорот за концесија, при што да се има предвид Мислењето
на Министерството за економија.
2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да пристапи кон подготовка на
анекс кон Договорот за продолжување на рокот за концесијата за две години и истиот
во рок од седум дена, да го достави до Владата за добивање на согласност.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата од претседавачот на координативното тело за
следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со
ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведена
арбитражна постапка од страна на ГАМА Гуч системлери Мехндислик ве Таахнут А.Ш.,
против Република Северна Македонија со прилог полномошно за застапување и писмо
за ангажирање и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Даде согласност на содржината на предложеното писмо за ангажирање и
полномошно за застапување, доставени од страна на адвокатската куќа Вајт и Кејс ЛЛП
(White&Case LLP) од Вашингтон и предлог наведените цени за давање на адвокатски
услуги.
2. Го овласти Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските
ресори и инвестиции, во својство на претседавач на Координативното тело, во рок од
три дена да ги потпише предложените документи и тоа: писмото за ангажирање и
полномошното за застапување, кои се доставени во прилог на оваа информација.
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Точка 36
Владата ја разгледа Информацијата за влегување и престој на странски вооружени сили
на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбата
„Балкански војник“ („Balkan Warrior 22“), со Предлог-одлука и ја усвои Информацијата
со следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за влегување и престој на странски вооружени
сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежбата
„Балкански војник“ („Balkan Warrior 22“), во предложениот текст.
2. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи, Министерството за
внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерство за финансииЦаринска управа и Националниот координативен центар за гранично управување, а се
укажува на Јавното претпријатие за државни патишта во координација со
Министерството за одбрана да преземат мерки за непречено преминување на
државната граница и ослободување од процедури за движење и транспорт на персонал,
вооружување, опрема, моторни возила и материјално-технички средства на
вооружените сили на Република Грција за потребите на вежбата на територијата на
Република Северна Македонија.
3. Се задолжуваат Министерството за надворешни работи, Министерството за
внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерство за финансииЦаринска управа и Националниот координативен центар за гранично управување, а се
укажува на Јавното претпријатие за државни патишта да одредат по едно лице за
координација со лицето задолжено од Армијата на Република Северна Македонија во
врска активностите за подготовките за учество на вежбата и за истото да го известат
Министерството за одбрана во рок од три дена.
Точка 37
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за определување на бројот на кандидати
кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во
студиската учебна 2022/2023 година, чие образование се финансира од Буџетот на
Република Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за формирање на Комисија за
изготвување на Граѓански законик на Република Северна Македонија, со Предлогодлука и го усвои со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за формирање на Комисија за изготвување на Граѓански законик
на Република Северна Македонија, во предложениот текст.
2. Се задолжува Министерството за правда, во соработка со Министерството за труд и
социјална политика и лицата кои работат на семејно-правната материја да изнајдат
предлог-решение во однос на Книга 5 Семејно-правни односи, најдоцна до крајот на
јуни 2022 година и да ја известат Владата за истото.
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Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата за учеството на Република Северна Македонија во
Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1
јули-31 декември 2021 година и ја усвои со следниов заклучок:
- Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
да ги објави прегледите на декларации, изјави, одлуки на Советот на Европската Унија
и други правни акти на Европската Унија од Брисел, Њујорк, Женева, Виена, Стразбур
и Хаг (прилог 1,3,4,5,6,7), кон кои Република Северна Македонија, на покана на
Европската Унија или унилатерално, се има придружено, во „Службен весник на
Република Северна Македонија“, во делот „Декларации, заеднички позиции и демарши
на Европската Унија кон кои Република Северна Македонија на покана на Европската
Унија се придружила/прифатила“.
Точка 40
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за меѓуресорска поделба на
трошоците за одржување на вториот Преспа форум за дијалог насловен „Градење на
иднината на Западниот Балкан во современата европска архитектура“, 16-18 јуни,
Охрид, за наредната седница на Владата, поради потребата од дополнителни
усогласувања со засегнатите институции.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисија за политички систем.
Точка 41
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2021/1826 на Советот од 18 октомври 2021 година за изменување на Одлуката
(ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди, во
предложениот текст.
Точка 42
Владата ја донесе Одлуката за отворање на Почесен конзулат на Република Србија во
Република Северна Македонија, со седиште во Охрид, во предложениот текст.
Точка 43
Владата ја донесе Одлуката за давање согласност за именување почесен конзул на
Република Србија во Република Северна Македонија, со седиште во Охрид, во
предложениот текст.
Точка 44
Владата го разгледа Барањето на Олександр Онишченко, за прием во државјанство на
Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Северна Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето, имајќи го
предвид позитивното Мислење на Агенцијата за млади и спорт.
Точка 45
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на движни ствари
на Општина Кичево, во предложениот текст.
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Точка 46
Владата ја разгледа 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 и ја усвои со следниот
заклучок:
- Се препорачува на Универзитетот „Мајка Тереза“-Скопје заради настанатите
непредвидени околности за кои не бил во можност да одлучува, како и врз основа на
упатствата на Бирото за јавни набавки, да пристапи кон изменување и дополнување на
Договорот за изработка на основен проект за универзитетскиот објект, партерно и
ентериерно уредување и ревизија на Универзитетот „Мајка Тереза“-Скопје, но само
доколку истото не предизвикува дополнителни фискални импликации врз Буџетот на
Република Северна Македонија.
Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за учество на Делегација на
Република Северна Македонија на 110-тa сесија на Меѓународната конференција на
трудот во Женева, во јуни 2022 година, ја усвои и заклучи:
1. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, во рок од три дена, да
номинира два претставници од Министерството за труд и социјална политика, кои ќе
учествуваат на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2022 година,
а министерот за труд и социјална политика да ја предводи Делегацијата на
Конференцијата.
2. Се укажува на Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на
работодавачи на Македонија, во рок од три дена, да номинираат по еден претставник,
кој ќе учествува на Меѓународната конференција во Женева, во јуни 2022 година, а
номинациите да ги достават до Министерството за труд и социјална политика, кое ќе ги
подготви и испрати акредитациите за сите членови на Делегацијата, до Канцеларијата
на МОТ во Женева.
Точка 48
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Браќа
Миладиновци“-Струга (книги), во предложениот текст.
Точка 49
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово (книги), во предложениот
текст.
Точка 50
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Кочо Рацин“Тетово, во предложениот текст.
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Точка 51
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“Гостивар (книги), во предложениот текст.
Точка 52
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите
(МАНУ) (книги), во предложениот текст.
Точка 53
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија (книги), во предложениот текст.
Точка 54
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Берово (книги), во предложениот текст.
Точка 55
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Гевгелија (за потребите на ЈОУ Библиотека
„Гоце Делчев“-Гевгелија) , во предложениот текст.
Точка 56
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Делчево (книги за потребите на Јавната
локална библиотека „Илинден“-Делчево), во предложениот текст.
Точка 57
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола (книги),
во предложениот текст.
Точка 58
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ
„Митко Пенџуклински“-Кратово, во предложениот текст.
Точка 59
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на
наставните денови во учебната 2021/2022 година во основните училишта во услови на
вонредни околности, во предложениот текст.
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Точка 60
Владата го донесе Решението за изменување на Решението за именување на членови
на Советот за безбедност и здравје при работа, во предложениот текст.
Точка 61
Владата ја разгледа Информацијата за пописот на населението, домаќинствата и
становите во Република Северна Македонија-2021 година, поднесена од пратеникот
Павле Трајанов и притоа го утврди следното мислење:
Подносителот на Информацијата, предлага Информацијата за пописот на населението,
домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година да биде
ставена на дневен ред на наредната седница на Собранието на Република Северна
Македонија, и по неа да се отвори расправа. Во прилог на Информацијата, доставени
се и предлог-заклучоци кои подносителот смета дека Собранието на Република Северна
Македонија треба да ги донесе, и тоа:
1. Да се донесат измени и дополнување на Законот за попис на населението,
домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, со кои од пописот ќе се
изостават нерезидентите.
2. Преку вкрстување на податоците од евиденциите, но и со директен контакт со лицата
кои не се попишале, да се соберат податоците согласно прашалникот за попис.
3. Владата на Република Северна Македонија да формира експертска комисија
составена од девет члена, која во соработка со Државниот завод за статистика и другите
државни институции ќе ги провери податоците од пописот и ќе ги отстрани
евентуалните грешки.
* * *
Темелните вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија,
основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право
и утврдени со Уставот, владеење на правото и почитувањето на општо прифатените
норми на меѓународното право би требало да се ценат од аспект на обезбедување
податоци што се од голема важност и за статистиката кои даваат солидна основа за
создавање временски серии со чија анализа се овозможува квалитетно согледување и
оцена на факторите на демографскиот развој, развојот на социјалните движења,
урбаниот развој и сл., во минатото, сегашноста и иднината, како и официјално
пребројување на населението на територијата на земјата, од нејзините најмали
географски територијални единици до ниво на држава, заедно со дефинираните
демографски, социјални и економски карактеристики на вкупното население, како
резултат на внимателно планирање, подготовка, тестирање, анализирање и
документирање на секоја фаза и според своето општо значење, Пописот се рангира
како активност од висок државен интерес уреден со посебен закон кој се усвојува од
страна на Собранието на Република Северна Македонија, а во склад со стандардите на
Обединетите нации и Евростат, како и други меѓународни и домашни регулативи.
Целта за донесување на овој закон беше да се обезбедат целосни, квалитетни, ажурни
и меѓународно споредливи статистички податоци за населението, домаќинствата и
становите, за задоволување на националните и меѓународните потреби на корисниците
и поради тоа Пописот се смета како сериозна операција која ќе даде базична основа за
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подготвување на квалитетни политики за општествен и економски развој на државата,
кои се од интерес за сите граѓани.
Правната основа за Пописот произлегува од Законот за попис на населението,
домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година* („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.19/21), со кој се уредува содржината,
подготовката, организацијата и спроведувањето на Пописот на населението,
домаќинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година, обврските
на сите органи вклучени во спроведувањето на Пописот, правата и обврските на
граѓаните како даватели на податоци за Пописот, како и на сите лица вклучени во
спроведувањето на Пописот и обработката на податоците по Пописот, објавувањето на
резултатите од Пописот и неговото финансирање.
Имајќи го предвид наведеното, Пописот претставува најобемно статистичко
истражување во однос на единиците што се попишуваат и најмасовно во однос на бројот
на учесниците што учествуваат во неговото спроведување. Пописот се подготвува
неколку години пред неговото спроведување на терен, а податоците се обработуваат
подолг временски период по прибирањето од теренот. Вообичаено е пописите да се
спроведуваат на секои 10 години, и тоа во годините што завршуваат на нула или еден.
Оттука, одредбите од законот се однесуваат на годината во која се врши попишувањето
и истите не произведуваат правно дејство по истекот на времето за кое е донесен
законот.
Земајќи го предвид и правило во развиените земји во Европа каде пописот го
организира и спроведува само надлежниот орган од областа на статистиката во
соработка со други учесници напоменуваме дека во Пописот од 2011 година согласно
тогашниот закон Државната пописна комисија беше надлежна за организација и
спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република
Македонија, 2011 година, што е спротивно со правилата на пописната статистичка
легислатива на земјите во Европа.
Оттука, согласно членот 26 од Законот за попис на населението, домаќинствата и
становите, 2021 година* ,,Во организацијата и спроведувањето на Пописот учествуваат
и:-Советот за статистика на Република Северна Македонија,-комисиите за пописните
реони,-државните инструктори,-реонските инструктори,-реонските попишувачи идруги учесници согласно одредбите од овој закон’’.
Дополнително, законското решение беше усогласено и со меѓународната регулативa,
конкретно со ЕУ Регулативата 763/2008 на Европскиот парламент и Советот, како
основна (појдовна) регулатива за европската статистика за пописите на населението и
домувањето; ЕУ Регулативата 543/2017 на Европскиот парламент и Советот a за
утврдување на правилата за примена и техничката спецификација на белезите и
нивното расчленување за европската статистика за Пописот на населението и
домувањето, 2021; ЕУ Регулативата 712/2017 на Европскиот парламент и Советот-за
утврдување на референтната година и програмата за метаподатоци за европската
статистика за Пописот на населението и домувањето, 2021; ЕУ Регулативата 881/2017
на Европскиот парламент и Советот- за структурата на извештајот за квалитет и
техничкиот формат за доставување на пописните податоци за европската статистика за
Пописот на населението и домувањето, 2021; ЕУ Регулативата 1799/2018 на Европскиот
парламент и Советот за дисеминација на одбрани белези на 1 км² за европската
статистика за Пописот на населението и домувањето, 2021 година.
Законодавецот, по разгледување на сите теоретски и практични причини, како и
мислењата и принципите на Европската Унија за спроведување на Пописот со цел
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целосна хармонизација на домашното законодавство со правото на ЕУ, пристапи кон
донесување на постојното законско решение. Оттаму, обврската за хармонизација на
законодавството на Република Македонија со правото на ЕУ е вградена во членот 68 од
Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Со донесувањето на Деловник на
Собранието на Република Македонија во јули 2008 година, во членот 135 е предвидено
дека содржината на секој предлог закон со кој се врши усогласување треба да содржи
и податоци за изворниот акти на Европската Унија со полн назив, број и датум како и
Изјава за усогласеност. Исто така, овие предлог-закони во моментот кога ќе влезат во
собраниска процедура се означуваат со знамето на Европската Унија, како знак што ги
прави да се разликуваат од останатите.
Оттука, имајќи предвид дека законодавецот изврши соодветно изменување и
дополнување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во
Република Северна Македонија 2021 година, објавено во (,,Службен весник на
Република Северна Македонија’’ бр. 74/21), согласно кое спроведувањето на прописот
се одложува од 1 до 21 април 2021 година за 5 до 30 септември 2021 година, како и
одделни прашања кои беа утврдени во подзаконските акти кои произлегуваат од
предметниот закон, цениме дека не може да се постави прашањето за
воспоставувањето на Експертска комисија која во соработка со Заводот за статистика и
другите државни институции ќе ги провери податоците од пописот и ќе ги отстрани
евентуалните грешки со оглед на фактот што обработката и објавувањето на податоците
од Пописот го вршеше Државниот завод за статистика според програма и со временска
динамика, која ја донесе директорот на Државниот завод за статистика.
Имено, во процесот на усогласување на националното законодавство со
законодавството на Европската Унија, при изготвување на законите, а со цел
остварување на уставно загарантираното начело на владеење на правото и правната
сигурност, текстовите на законите треба да бидат изготвувани согласно основните
номотехнички принципи, со почитување на правната терминологија на Европската
Унија, но и конзистентноста на националниот правен систем. Регулативите, како правни
акти на Европската Унија, се директно применливи за земјите-членки, во согласност со
принципите на супремација и директна применливост. Меѓутоа, без оглед на
директната применливост на регулативите, нивната примена е често невозможна без
донесување на национални правни акти, како на пример определување на надлежен
орган за постапување по надзор, донесување на одлуки за ефикасно спроведување на
одредбите од регулативите и слично. Со оглед дека Република Северна Македонија
сеуште не е земја-членка на Европската Унија, во процесот на пристапување
регулативите се транспонираат на ист начин како и директивите, а по пристапувањето
на Република Северна Македонија истите ќе бидат директно применливи.
Исто така, релевантната научна методологија која се применува во сите земји членки
на Европската Унија и формата и содржината на образецот на пописниот прашалник кој
треба да се пополни се предмет на уредување на подзаконски акти за кои е дадено
овластување во Законот. Имено, согласно член 17 став (2) од законот, директорот на
Државниот завод за статистика пропишува Методологија за Пописот со дефиниции на
единиците што се попишуваат и белезите за кои се прибираат податоци, ја пропишува
содржината на електронските пописни обрасци согласно со пропишаната Методологија
за Попис, утврдува упатства и други инструменти за организација, спроведување и
обработка на Пописот, како и утврдува Правилник за формите, техниката и начинот на
обезбедување на безбедност и заштита на личните податоци од Пописот.
Улогата на подзаконските акти е всушност во функција на непосредно и правилно
извршување на законите, односно со подзаконските акти нормирањето продолжува
таму каде што законското нормирање завршува. При тоа, за да може да се донесе еден
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подзаконски акт, во законот мора да е утврдено јасно законско овластување за
донесување на конкретниот подзаконски акт, што е сторено со наведениот член од
Законот.
Согласно поделбата што е направена со меѓународните препораки за пописите и
домувањето постојат два вида на белези кои се прибираат и тоа задолжителни и
незадолжителни. Податоците на резидентното население заради спроведливост на
меѓународното право мора секоја земја со пописите да ги обезбеди. Во врска со
податоците за нерезидентно население, известуваме дека целта на апликацијата за
самопопишување беше во насока на обезбедување на податоци за наши државјани што
живеат во странство.
Имајќи го предвид наведеното, укажуваме на тоа дека присутниот експерт назначен од
Европската Унија, кој пружаше стручно-професионална помош на Заводот во целиот
процес на подготовка, организација, спроведување, обработка и објавување на
податоците од Пописот, како и по мислење на Советот за статистика и статистичкиот
орган на Европската Унија-ЕУРОСТАТ, а согласно законско утврдената временска рамка
за спроведување на статистичката операција резултираше со успешен и професионално
завршен Попис во 2021 година. Податоците се објавени во предвидениот шестмесечен
период. Кога базата се затвора, секое влегување во неа се третира како упад и може
да води кон евентуална злоупотреба на податоците. Спроведување на дополнителен
начин на прибирање на податоци од единици ќе претставува преседан во спроведување
на Пописите во Европа, со што би се нарушил кредибилитетот на нашата земја, но и
независноста и автономноста на Државниот завод за статистика.
Во однос на лицата кои не беа попишани непосредно на терен и за кои податоците
дополнително се преземени од административните збирки на податоци наведени во
член 5 од Законот за попис, укажуваме на тоа дека согласно наведениот член 5 став 1
попишувањето на населението се врши непосредно со нивна посета на терен, но и со
преземање на податоците од носителите на збирки на податоците. Новиот комбиниран
модел на спроведување на пописот овозможи никој да не биде изоставен. Сите овие
лица беа пронајдени во базите со доволен број на податоци за да се потврди нивната
присутност и да се определат нивните социоекономски карактеристики. Предлогот да
се вкрстат податоците од евиденциите за наведената неопфатена категорија на лицата
во текот на обработката беше направен од страна на стручни лица на Државниот завод
за статистика.
Оттука, дадениот предлог за обезбедување на податоци со непосреден контакт со
лицата кои не се попишале е целосно неприфатлив бидејќи на тој начин ќе се наруши
принципот на истовременост. Дополнително, проверка на веќе дадените податоци од
Пописот е спротивно на членот 86 од Законот за заштита на личните податоци
(,,Службен весник на Република Северна Македонија‘‘ бр.42/20 и 294/21).
Согласно горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија дава негативно
мислење по однос на Информацијата за пописот на населението, домаќинствата и
становите во Република Северна Македонија-2021 година, поднесена од пратеникот
Павле Трајанов.
Точка 62
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
игрите на среќа и за забавните игри, поднесен од група пратеници и притоа го утврди
следново мислење:
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Согласно член 21 став (1) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен
весник на Република Македонија" бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14,
139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), игрите на среќа и забавните игри се
приредуваат во посебно уредени простории кои треба да ги исполнуваат просторните и
техничко-технолошките услови, кои ги пропишува министерот за финансии.
Приредувачот на игрите на среќа, согласно член 20 став 4 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри, е должен да оневозможи влез на лица помлади од 18 години во
казина, во простории каде што се приредува томбола од затворен тип, во
обложувалници и во автомат клубови. Воедно, се укажува дека во Република Северна
Македонија постојат релативно мал број на хотели со категоризација од 5*, односно
нивниот број изнесува околу 20 хотели.
Согласно направените анализи на остварените приходи од приредувањето на посебните
игри на среќа во Буџетот на Република Северна Македонија, по овој основ, годишно се
слеваат значителни средства, кои согласно член 16 од Законот се користат за
финансирање на спортот, за спортските федерации и клубови, за промоција и поддршка
на туризмот, за финансирање на националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на здруженија на граѓани за борба против семејното
насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија. Во дејноста-игри на
среќа се вработени околу 7.500 лица.
Воедно, во Собранието на Република Северна Македонија доставен е Предлог-закон за
изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри со кој ќе
се воведе оддалеченост на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа
од основни и средни училишта од најмалку 500 метри од истите.
Имајќи го предвид изнесеното, Владата на Република Северна Македонија дава
негативно мислење по Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за
игрите на среќа и за забавните игри поднесен од група пратеници, од причина што со
донесување на вакво законско решение ќе дојде до затворање на голем број на деловни
простории и со тоа драстично намалување на приходите и зголемување на
невработеноста.
Исто така, во постојниот Закон за игрите на среќа и за забавните игри постои законска
одредба со која се забранува влез на малолетни лица во просториите во кои се
приредуваат игрите на среќа и со засилени контроли ќе се намалат штетните влијанија
што ги предизвикуваат игрите на среќа врз малолетната популација.
Точка 63
Владата ја разгледа Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“-Свети Николе,
бр.02-76/5 од 14.3.2022 година и притоа го утврди следното мислење:
Во доставената Статутарна одлука, потребно е да се наведат членовите од Статутот кои
се менуваат или дополнуваат.
Исто така, во прилог потребно е да се достави и согласност од основачот, со оглед на
тоа што со предвидените измени на Статутот се врши промена на називот и грбот на
Универзитетот, согласно член 9 став 8 од Законот за установите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.32/05, 120/05, 51/11 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.99/22).
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Точка 64
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Емануел Тасев од Скопје, доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.36/2022 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на членот 2 од Уредбата 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 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.81/22),
донесена од Владата на Република Северна Македонија и притоа го утврди следново
мислење:
Со Иницијативата се оспорува членот 2 од Уредбата 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
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/22), бидејќи е во
спротивност со членот 52 став (4), член 55 став (2) и член 8 став (1) алинеа 3 од Уставот
на Република Северна Македонија.
Според наводите во Иницијативата оспорената одредба е неспроведлива во практиката,
бидејќи на овој начин се дава повратно дејство на Уредбата иако е понеповолна за
странките и се применува на веќе започнати постапки за приватизација, со што се
нарушува правната сигурност и владеењето на правото како темелна вредност на
уставниот поредок, што е спротивно на членот 8 став (1) алинеја 3 од Уставот на
Република Северна Македонија, а воедно е повредено гарантираното уставно начело од
член 55 став (2) од Уставот на Република Северна Македонија.
Наводите во Иницијативата се неосновани од следниве причини:
Согласно член 24 став (1) од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/05, 13/07,
165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16,
120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), висината на
надоместот за градежното земјиште што е предмет на приватизација, како и начинот и
постапката за наплата на надоместот за приватизација, на предлог на министерот за
финансии ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.
Според член 1 од Уредбата 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 („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 81/22), Прегледот за висина на надоместот за
приватизација на градежното земјиште, се заменува со нов Преглед кој е составен дел
на оваа уредба.
На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на
влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се применува висината на надоместот
определена со Прегледот кој е составен дел на оваа уредба согласно член 2 од
Уредбата.
Имено, со Уредбата 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 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/22), се утврдува повисок износ на надомест за приватизација на
градежно земјиште во државна сопственост со намена: предвидено колективно
домување со актите за планирање на просторот кое не е реализирано, комерцијални,
деловни, стопански, производни и објекти наменети за спорт и рекреација. При тоа,
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висината на износот за надоместот за приватизација за градежно земјиште во државна
сопственост за сите други видови намени останува непроменета.
Измената во смисла на погоре наведеното е извршена поради зголемената пазарна
вредност на градежното земјиште во однос на вредноста на градежното земјиште во
2005 година, кога влезе во сила Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште
во државна сопственост, а пред сѐ со цел да се оневозможи правните и физички лица
кои по основ на приватизација со досегашниот надомест за приватизација, реализираа
градби за намени предвидени со актите за планирање на просторот а кои всушност беа
со намена: колективно домување, комерцијални, деловни, стопански, производни
објекти и објекти наменети за спорт и рекреација, со што се стекнуваа со неоснована
имотна корист.
Воедно, се укажува дека титулар на сопственоста на градежното земјиште во Република
Северна Македонија е државата, бидејќи земјиштето е на Република Северна
Македонија и државата ги определува условите за стекнување на право на сопственост
на истото, а законската регулатива со која се уредува прашањето и постапката за
приватизација на градежното земјиште во државна сопственост е Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14,
72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16, 120/18 и 122/21). Според тоа, наводите дека се
ставаат во понеповолна положба лицата на кои им се започнати, а нерешени постапките
за приватизација поради неажурност на органите и поради тоа се дискриминирани се
неосновани, со оглед дека висината на надоместокот е изменета со оспорената Уредба
само за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, чија намена е
колективно домување, комерцијални, деловни, стопански, производни објекти и
објекти наменети за спорт и рекреација. Ова е со цел да е обезбеди праведност во
однос на висината на надоместокот кој се плаќа за приватизација за овој вид на
земјиште, во однос на исти или слични постапки, во кои правните и физичките лица се
стекнуваат со сопственост над градежно земјиште во државна сопственост за многу
повисок надомест, односно цена, со што на овој начин се обезбедува владеење на
правото и се оневозможува злоупотребата и неоснованото стекнување на имотна корист
на овој начин.
Со оглед дека во Иницијативата воопшто не е аргументирано од кои причини со
оспорената одредба од Уредбата 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, се повредува членот
52 став (4), член 55 став (2) и член 8 став (1) алинеа 3 од Уставот на Република Северна
Македонија, туку Иницијативата се повикува на неприменливост на нападната одредба
од оваа уредба, Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот
суд на Република Северна Македонија да ја отфрли Иницијативата како неоснована.
Точка 65
Владата ја разгледа Понудата од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за
продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9528, за КО Гази Баба, на КП
бр. 2138/2, викано место/улица ул. 516 бр. 5 и по Понудата го усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 66
Владата ја разгледа Понудата од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за
продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 71/481
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идеален дел од КП број 2138/2, викано место/улица „Улица 516“ број 5 (3981/1) и по
Понудата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 67
Владата ја разгледа Понудата од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за
продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9528, за КО Гази Баба на КП
бр. 2138/2, викано место/улица улица 516 бр. 5 и по Понудата го усвои Известувањето
од Министерството за транспорт и врски.
Точка 68
Владата ја разгледа Понудата од нотар Анета Петровска-Алексова од Скопје, за
продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.9528, за КО Гази Баба, на КП бр.2138/2,
викано место/улица ,,Улица 516“ бр.5, (3978/1) и по Понудата го усвои Известувањето
на Министерството за транспорт и врски.
Точка 69
Владата ја разгледа Понудата од нотар Татјана Адамоска-Конеска од Прилеп, за
продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 839, КП број 1101 и Имотен
лист број 841, КП број 1112 за КО Беровци, викано место/улица Дуње и по Понудата го
усвои негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 70
Владата ја разгледа Понудата од нотар Милана Пановска од Кочани за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист број 255 за КО Пашаџиково, на КП број 462/2,
викано место/улица „Станица“ и по Понудата го усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 71
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист број 107384 за КО Бутел, на КП број 191/2,
викано место/улица Гарибалди и по истата го усвои Известувањето на Министерството
за транспорт и врски.
Точка 72
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист бр.53219, за КО Кисела Вода 1, идеален дел од
КП бр.890/1 и КП бр.892/1, викано место/улица Првомајска и по Понудата го усвои
Известувањето од Министерството за транспорт и врски.
Точка 73
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.53219 за КО Кисела Вода 1, идеален дел од КП
бр.890/1 и КП бр.892/1, викано место/улица Првомајска и по Понудата го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
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Точка 74
Владата ја разгледа Понудата од нотар Методија Ристоски од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 70280 и Имотен лист бр. 11932 за КО
Маџари, на КП број 2714, викано место/улица Индустриска и по Понудата го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски и Мислењето на Акционерското
друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје.
Точка 75
Владата ја разгледа Понудата од нотар Сихана Зибери-Шабани од Скопје, за продажба
на недвижен имот запишан во Имотен лист број 93722, за КО Чаир, на КП број 1304,
викано место/улица Чаир и по Понудата го усвои негативното Мислење на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Известувањето на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 76
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Понудата од нотар Иво
Серафимоски од Тетово, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист бр.
7508 и Имотен лист бр. 22320, за КО Тетово 3, на КП бр. 12625, викано место/улица
Град, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика, поради потребата мислење да достави Акционерското
друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на
Републиката-Скопје.
Точка 77
Владата ја разгледа Понудата од нотар Весна Паунова од Скопје, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист број 3977, за КО Драчево 2 на КП број 11495,
викано место/улица Аџево и Имотен лист број 14415, за КО Драчево 2, на КП број 11496,
викано место/улица Аџево и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид негативните
мислења на Министерството за транспорт и врски и Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Точка 78
Владата ја разгледа Понудата од нотар Наташа Велеска од Прилеп, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист број 2492, за КО Прилеп, на КП број 21283,
викано место/улица „Ц.Коњарец“ и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид
негативните мислења на Министерството за транспорт и врски и Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје.
Точка 79
Владата ја разгледа Понудата од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.2559 на КП бр.7412 и Имотен лист бр.13011 на КП
бр.7413/4, за КО Драчево 2, викано место/улица Велковски Круши и по Понудата го
усвои негативното Мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Известувањето од Министерството за транспорт и врски.
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Точка 80
Владата ја разгледа Понудата од нотар Данче Шеримова од Струмица за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.10338 за КО Доброшинци-вонград, КП бр.851, викано
место/улица Црвенка и по Понудата ги усвои Известувањето на Министерството за
транспорт и врски и негативното Мислење на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Точка 81
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.1479, за КО Ѓорче Петров-4, на КП бр.8193, викано
место/улица Ботун и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење
на Министерството за транспорт и врски.
Точка 82
Владата ја разгледа Понудата од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.82825, за КО Радовиш на КП бр.1942 викано
место/улица Калаузлиска и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид негативните
мислења на Министерството за транспорт и врски и Акционерското друштво за
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје.
Точка 83
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на
идеален дел од недвижен имот со Имотен лист бр.1915, КП бр.20/1, Имотен лист
бр.960218, КП бр.18/1, Имотен лист бр.65012, КП бр.121/2, Имотен лист бр.15011, КП
бр.119/2 и Имотен лист бр.958523, КП бр.17/2 за КО Чаир, викано место Чаир и по
Понудата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 84
Владата ја разгледа Понудата од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.2104 за КО Бутел, КП бр.5999 на викано место/улица
„Македонско-косовска бригада 18“ бр.9 и по Понудата го усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 85
Владата ја разгледа Понудата од нотар Искра Кировска од Штип, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.4923, за КО Штип 1, на КП бр.1021, викано
место/улица Железничка станица и по Понудата го усвои Известувањето од
Министерството за транспорт и врски.
Точка 86
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.5737 за КО Радишани, КП бр.4368, викано
место/улица Бутелски Лозја и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид негативните
мислења на Министерството за транспорт и врски и Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
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Точка 87
Владата ги разгледа Известувањето од извршител Лазар Петровски од Куманово, за
Заклучок за усна јавна продажба, одржана на 4 мај 2022 година и Известувањето за
Заклучок за втора усна јавна продажба, што ќе се одржи на 31 мај 2022 година,
доставени под И.бр.149/17 и по истите го усвои негативното Мислење на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Известувањето од
Министерството за транспорт и врски.
Точка 88
Владата ги разгледа известувањата од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за
Заклучок за усна јавна продажба, одржана на 7 април 2022 година, Записникот од 7
април 2022 година за продажба на недвижност со усно наддавање и Заклучокот за усна
јавна продажба закажана за 31 мај 2022 година, доставени под бр. И.бр.742/20 за
недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9377 за КО Крива Паланка и по истите го
усвои негативното Мислење на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
Точка 89
1. Владата го избра Стојанче Наумов за член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост.
2. Владата го разреши Артим Мета од должноста член на Управниот одбор-претставник
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Струга, поради истек на мандатот.
2.1. Владата го именува Артим Мета за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Струга.
3. Владата од должноста членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот
за иновации и технолошки развој, поради истек на мандатот ги разреши:
-

Ноел Грегор Патерсон Џоунс (Noel Gregor Paterson Jones) и
Вибхи Шарма (Vibhu Sharma)
3.1. Владата за членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за
иновации и технолошки развој, со мандат од 2 (две) години, ги именува:
-

Инес Капс (Ines Kaps) и
Дон Луис (Don Lewis).

4. Владата го разреши Елез Елези од должноста член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на
Република Северна Македонија, поради истек на мандатот.
4.1. Владата го именува Елез Елези за член на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна
Македонија.
5. Владата ја именува Сања Стефанова за член на Училишниот одбор-претставник на
основачот на Државното средно училиште Државен Музичко-балетски училишен центар
„Илија Николовски-Луј“- Скопје.
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6. Владата ја разреши Вјолца Алии од должноста член на Управниот одбор-претставник
на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија,
поради истек на мандатот.
6.1. Владата ја именува Вјолца Алии за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија.
7. Владата го разреши Ирфан Исмаили од должноста член на Управниот одборпретставник на основачот на ЈЗУ универзитетска клиника за торакална и васкуларна
хирургија-Скопје, поради истек на мандатот.
7.1. Владата го именува Ирфан Исмаили за член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија-Скопје.
8. Владата го разреши Алајдин Алиу од должноста член на Управниот одбор на Јавното
претпријатие Национална радиодифузија Скопје, поради истек на мандатот.
8.1. Владата го именува Алајдин Алиу за член на
претпријатие Национална радиодифузија Скопје.

Управниот одбор на Јавното

9. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Интернационален картичен систем
АД-Скопје (КаСис АД Скопје) од должноста член на Надзорниот одбор на
Интернационален картичен систем АД-Скопје да го отповика Илија Чилиманов, и за
член на Надзорниот одбор на Интернационален картичен систем АД-Скопје да го избере
Илија Чилиманов.
10. Предлозите под бр.15 и бр.16 од предлогот кадровски прашања даден на Четириесет
и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17.5.2022
година и тоа:
- Предлогот за именување на Ѕвонко Тренчовски за национален координатор за воени и
полициски ветерани и
- Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република
Македонија, нема да се реализираат.
Точка 90
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска
со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за продолжување на рокот
за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна
Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти
низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на 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 19 мај 2022 година до 25 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.
2. 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
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Република Северна Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбите
на пазарите на електрична енергија, за период од 17 мај 2022 година до 23 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. По повод одржувањето на Првата заедничка литургија на поглаварот на Македонската
православна црква-Охридска архиепископија со Цариградскиот патријарх по
прифаќањето на афтокефалниот статус, делегација на Владата на Република Северна
Македонија, предводена од претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, д-р Димитар Ковачевски ќе присуствува на литургијата која ќе се одржи
на 12 јуни 2022 година во Истанбул, Република Турција
Притоа, Владата заклучи:
1) Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија да ја состави официјалната владина делегација која ќе присуствува на
првата заедничка литургија на поглаварот на Македонската православна цркваОхридска архиепископија со цариградскиот патријарх по прифаќањето на
афтокефалниот статус.
2) Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија да ја состави придружната владина делегација која ќе присуствува на
првата заедничка литургија на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија со цариградскиот патријарх по прифаќањето на
афтокефалниот статус.
3) Се задолжуваат институциите од кои доаѓаат членовите на официјалната и
придружната делегација да ги покријат трошоците за сместување и превоз од
сопствениот буџет.
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
ковид-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 21 мај 2022 година до 27 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.
5. Владата заклучи Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
служба во Армијата на Република Северна Македонија што го утврди на Четириесет и
осмата седница на Владата, одржана на 25 мај 2022 година, повторно да се разгледа на
наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за одбрана и
Министерството за финансии да извршат усогласување на фискалните импликации кои
произлегуваат од Предлогот на законот.
6. Владата го разгледа Барањето за насоки за постапување врска допис бр.0302-163/1
и бр.03-499/1 од 19.2.2021 година за откажување на Договорот за деловно техничка
соработка за перење, пеглање и дистрибуција на болнички и персонален веш од
Друштвото Изградба комерц ДООЕЛ Скопје и ги задолжи Министерството за здравство,
Министерството за финансии, Фондот за здравствено осигурување на Република

37

Северна Македонија и директорот на Јавната установа од областа на здравството за
потребите на ЈЗУ универзитетски клиники, завод и ургентен центар-Скопје веднаш да
одржат состанок во врска со ова прашање.
Точка 91
Владатa го разгледа Извештајот за работата на Управниот одбор на Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија во 2021 година, како материјал за
информирање.
Точка 92
Владата го разгледа Годишниот извештај на Националната комисија за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција за 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 93
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај на Јавното претпријатие за
берзанско работење Агро-берза Скопје, за периодот јануари-март 2022 година, како
материјал за информирање.
Точка 94
Владата го разгледа Извештајот за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот
1 јануари 2022 година-31 март 2022 година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи предлагачот да го има предвид укажувањето во
Мислењето на Министерството за животна средина и просторно планирање за
преземање на мерки за намалување на загубата, наплата на побарувањата и
подмирување на обврските.
Точка 95
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈПВ ЛисичеВелес (јануари-март 2022 година), како материјал за информирање, со укажување ЈПВ
Лисиче-Велес да преземе мерки за намалување на загубата, наплата на побарувањата
и подмирување на обврските.
Точка 96
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување
Студенчица-Кичево, за прв квартал (1.1.-31.3.2022 година), како материјал за
информирање.
Точка 97
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за финансиското работење на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“- Скопје
за прв квартал 2022 година, како материјал за информирање.
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Точка 98
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП
Национални шуми, за периодот јануари-март 2022 година, како материјал за
информирање.
Точка 99
Владата го разгледа најновиот текст на Финансискиот план (Програма за работа) на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис
Трајковски“ ДООЕЛ Скопје за 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 100
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи
и ревизија на усогласеност за 2020 година на Акционерското друштво за производство
на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост
Скопје, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост Скопје да пристапи кон
подготвување на Акциски 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 Акционерското
друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во
државна сопственост Скопје, и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до
Државниот завод за ревизија.
2. Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост Скопје да ја утврди
фактичката состојба на започнатите инвестиции во проекти и градежни објекти кои не
се завршени како и на опремата која е набавена, а не се користи и утврдување на
можноста од нивно ставање во употреба.
3. Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост Скопје при изведување на
градежни објекти од различен вид, претходно да ја обезбеди целокупната потребната
документација во согласност со законите кои ја уредуваат областа и целосно
испитување на барањата за заштита на животната средина.
4. Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост Скопје да постапува
согласно правниот стандард за должно внимание на уреден и совесен трговец, а своите
одлуки и активности во случаи на судски постапки, јавни набавки, инвестиции во
капитални проекти, инфраструктура и опрема да ги темели на претходно извршени
планирања и истражувања, целосно застапувајќи ги интересите на субјектот и
општествените потреби.
5. Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост Скопје да ги интензивира
своите активности за обезбедување на интегрирана еколошка дозвола како единствен
пристап кој овозможува целосно да се опфатат и регулираат влијанијата на
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производствените инсталации и нивните штетни ефекти врз животната средина и
здравјето на луѓето.
Точка 101
Владата ја разгледа Информацијата во врска со склучувањето на Договорот за соработка
помеѓу земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи
и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени
институции, во рамки на Иницијативата „Отворен Балкан“, со усогласен текст на
Договор и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Договорот за соработка помеѓу земјите од Западен
Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи и научни степени издадени
од високообразовни институции и други овластени институции.
2. Се определува доц. д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, во име на
Владата на Република Северна Македонија, да го потпише Договорот за соработка
помеѓу земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи
и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени
институции.
Точка 102
Владата ја разгледа Предлог-стратегијата за управување со јавниот долг на Република
Северна Македонија за 2023-2025 (со изгледи до 2027 година) и ја донесе Стратегијата
за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2023-2025 (со
изгледи до 2027 година), која Министерството за финансии ќе ја усогласи со
Секретаријатот за законодавство и заклучи да ја достави до Собранието на Република
Северна Македонија, за информирање.
Точка 103
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за утврдување на работите од премерот во
функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
и ја донесе Одлуката за утврдување на работите од премерот во функција за
запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, со
заклучок истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство и да се обезбеди
позитивно мислење од Агенцијата за катастар на недвижности.
Точка 104
Владата ја разгледа Информацијата за склучување на Меморандум за соработка на
даночните администрации во Западен Балкан, со усогласен текст на Меморандум и
притоа заклучи:
1. Ја усвои Информацијата за склучување на Меморандум за соработка на даночните
администрации во Западен Балкан, со заклучок истата да се усогласи со Секретаријатот
за законодавство.
2. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за соработка на даночните
администрации во Западен Балкан.
3. Се овластува Сања Лукаревска, директор на Управата за јавни приходи, да го потпише
Меморандумот за соработка на даночните администрации во Западен Балкан.
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Точка 105
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-завршната сметка на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2021 година и заклучи истата повторно да се разгледа
на некоја од наредните седници на Владата, заедно со Конечен извештај на овластениот
државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност за 2021 година на Основниот
буџет на Република Северна Македонија.
Точка 106
Владата го разгледа Извештајот за завршени преговори во врска со потпишување на
Меморандум за разбирање за културна соработка во Западен Балкан, со усогласен текст
на Меморандум и притоа заклучи:
1. Го прифати Извештајот за завршени преговори во врска со потпишување на
Меморандум за разбирање за културна соработка во Западен Балкан.
2. Го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање за културна соработка
во Западен Балкан.
3. Се овластува министерот за култура доц. д-р. Бисера Костадиновска-Стојчевска, да
го потпише Меморандумот за разбирање за културна соработка во Западен Балкан.
Точка 107
Владата ја разгледа Фискалната стратегија на Република Северна Македонија за 20232025 (со изгледи до 2027) и ја донесе со следниве заклучоци:
1. Текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
2. Фискалната стратегија на Република Северна Македонија за 2023-2025 (со изгледи до
2027) да се достави до Собранието на Република Северна Македонија, за информирање.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 14:25 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Методија Димовски

д-р Димитар Ковачевски
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