ЗАПИСНИК
од Педесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 21 јуни 2022 година

Скопје, јуни 2022 година

ЗАПИСНИК
од Педесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 21 јуни 2022 година
Седницата започна во 12:45 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна Македонија, д-р
Димитар Ковачевски, како и заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и координација со економските ресори и
инвестиции Фатмир Битиќи.
На седницата присуствуваа: заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија задолжен за европски прашања м-р Бојан Маричиќ и членовите на Владата: д-р Бујар
Османи, министер за надворешни работи, Славјанка Петровска, министер за одбрана, Оливер
Спасовски, министер за внатрешни работи, д-р Никола Тупанчески, министер за правда, д-р
Фатмир Бесими, министер за финансии, Љупчо Николовски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство, доц. д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, м-р
Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика, доц. д-р Бисера КостадиновскаСтојчевска, министер за култура, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, Насер
Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, м-р Адмирим Алити, министер
за информатичко општество и администрација и д-р Џемаил Чупи, министер без ресор, задолжен
за дијаспора, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, м-р
Методија Димовски и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот за
законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и доц. д-р Владимир Рендевски,
заменик на министерот за здравство, д-р Лулзим Алиу, заменик на министерот за образование и
наука и Зоран Димитровски, заменик на министерот за локална самоуправа.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Северна Македонија и Муамет Хоџа портпарол на Владата на Република
Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваа, д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите и
министер за политички систем и односи меѓу заедниците, м-р Славица Грковска, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро
владеење и членовите на Владата, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, м-р Беким
Сали, министер за здравство и м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата, Владата
го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
-Усвојување на Записникот од 53-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 јуни 2022
година
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Пред преминување на Дневен ред
Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство
во Европската Унија
-Ажурирање на придонесот кон извештајот на Европска комисија за процесот на пристапување,
за периодот април 2022-јуни 2022 година
1. Годишна сметка и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“-Кичево за 2021 година, со Извештај на независниот ревизор за финансиските
извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година, со дополнување и
предлог-одлуки
2. Информација во врска со потребата од претходна согласност од Владата на Република Северна
Македонија за спроведување на постапкa за јавна набавка на возила како стокови добивки во
игрите на среќа кои ги приредува Акционерското друштво за приредување игри на среќа,
Државна лотарија на Република Северна Македонија
3. Барање за добивање на согласност за висината на еднократниот надоместок, со Предлогодлука
4. Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари (патнички
моторни возила)
5. Информација за проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на територија на
Република Северна Македонија
6. Информација за промена на динамика за поставување/изградба на 15 фитнес зони на
територија на Република Северна Македонија
7. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на
Спортско здружение-Ракометен клуб „Алкалоид“-Скопје
8. Информација во врска со состојбата со снабдувањето со електрична енергија на одредени
потрошувачи
9. Информација во врска со донесување на oдлука за продажба на движна ствар-патничко
моторно возило, со Предлог-одлука
10. Предлог-oдлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад(Агенција за заштита на правото на слободен пристап за
информации од јавен карактер)
11. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад (Државно правобранителство на Република Северна
Македонија)
12. Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Аеродром
13. Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Кратово
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14. Предлог завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, со
Конечен извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност на
Основниот буџет на Република Северна Македонија за 2021 година
15. Предлог на закон за заштита на потрошувачите (*), по скратена постапка
16. Информација во врска со постапката по Јавен повик за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп
9/2021, со Предлог-одлука
17. Информација во врска со поднесеното Барање за категоризација на угостителски објекти за
сместување поднесено од хотел Премиер Центар, Битола, со Предлог-решение
18. Информација за потребата од изготвување на Закон за нефер трговски практики
19. Информација за имплементација на „Индустриската стратегија на Република Северна
Македонија 2018-2027“за периодот 2022-2023 година, со Акциски план
20. Информација за реформа на управувањето со јавни финансии 2022-2025 година, со
Нацрт-програма и Нацрт акциски план за спроведување на Програмата за реформа на
управувањето со јавни финансии 2022 година
21. Информација за Дванаесеттото годишно собрание на акционери на Европа Ре, што ќе се
одржи на 27 јуни 2022 година во Зуг, Швајцарија
22. Информација за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија за Општина Пласница, со Предлог-одлука
23. Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од
елементарни непогоди со вкупен извештај за штета во период од 14 јануари 2022 година до 11
март 2022 година
24. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за кружен тек на Р 1107, надвор од опфат,
пред влез во град Кавадарци, КО Кавадарци-вонград и КО Глишиќ, Општина Кавадарци, со
Предлог-одлука
25. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за паралелен пристапен пат МешеиштаТребеништа со приклучок на постоечки објекти (за потребите на изградба на патен коридор 8
Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требеништа км 0+000,00-км 12+698,72), од
км 8+0,00 до км 12+698, КО Мешеишта, КО Требеништа и КО Волино, Општина Дебрца, со
Предлог-одлука
26. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Зрновци за изградба на објекти со намена
А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Зрновци, Општина
Зрновци, со Предлог-одлука
27. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба со Оливер Тодорчев, с.Долни Дисан, Неготино,
со Предлог-одлука
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28. Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци
29. Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија на Акционерското друштво за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот систем АД МЕПСО-Скопје во државна сопственост
30. Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на
минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Доња Река“, Општина Куманово
31. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на
надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице
32. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за земјоделство и
рурален развој
33. Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија
и услуги „Апекс МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.61, Битола
34. Информација во врска со потпишување Договор за реализација на проект од Зелениот
климатски фонд со Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ) GmbH „Градење
капацитет за одржлив развој на човечкиот капитал во Северна Македонија (во секторите
здравство, образование и социјална заштита)
35. Предлог на закон за изменување на Законот за извршување на санкциите, по скратена
постапка
36. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Косово за статусот на припадниците на Армијата на
Република Северна Македонија и Безбедносните сили на Република Косово за време на нивното
привремено стационирање на териториите на горенаведените држави
37. Предлог на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Србија за основање културно-информативни центри во
Белград и во Скопје
38. Информација за подготовка на Стратегија за реформа на јавната администрација
(2023-2030), со акцент на препораките содржани во мониторинг Извештајот на СИГМА за
Република Северна Македонија од 2021 година
39. Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во
предметот Костова и Апостолов против Северна Македонија А.бр. 38549/16, со Предлог-одлука
40. Информација за Адендумот кон Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република
Северна Македонија-Четврт круг на евалуација (тема-Превенција на корупцијата кај членовите
на парламентот, судиите и обвинителите)
41. Информација за потребата од донесување на закон за вработените во Министерството за
одбрана
42. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување
(ЗНБП) 2021/2198 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)
2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
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43. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/855 на
Советот од 27 мај 2021 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки
против Сирија
44. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1867
на Советот од 22 октомври 2021 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за
рестриктивни мерки против Република Гвинеја
45. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/1965
на Советот од 11 ноември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за
рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
46. Предлог -одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Регулативата (ЕУ) 2021/1986 на
Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 765/2006 за
рестриктивни мерки во однос на Белорусија
47. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/2208
на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/1775 за
рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мали
48. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија
за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
49. Предлог-решение за изменување на Решението за именување национален координатор,
негови заменици, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со
луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија
50. Барање на Хасан Февзи Батирел, за прием во државјанство на Република Северна Македонија
согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Северна Македонија
51. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на
Република Северна Македонија, по итна постапка, поднесен од група пратеници
52. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници
53. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници
54. Предлог на закон за дополнување на Законот за стоковните резерви, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници
55. Предлог на закон за изменување на Законот за јавните претпријатија, по скратена постапка,
поднесен од група пратеници
56. Годишен извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија за 2021 година
57. Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2021 година, со
Извештај на независниот ревизор
58. Барање за давање на автентично толкување на член 6 ставови (2) и (5) од Законот за
задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и
развој-Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на
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локални патишта („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 261/19), поднесено од
пратеникот Емилија Рамбабова
59. Иницијатива од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.45/22 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 9 став
3, член 22, член 26 став 2, член 86-б став 1 и став 2 и член 111 став 1 од Законот за
трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04), 35/06,
84/07, 123/12 и 25/16)
60. Иницијатива поднесена од Владан Цибрев од Скопје за оценување на уставноста на членот 87
став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“
бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.38 /2021
61. Понуда од нотар Анида Цецева од Велес за право на првенствено купување на недвижен
имот-градежно земјиште кое претставува 224/1073 идеален дел од КП бр.2954, КО Оризари,
евидентирано во Имотен лист бр.306, викано место/улица „Село“
62. Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот запишан во Имотен
лист бр. 48266, за КО Бардовци, на КП бр. 654, викано место/улица „Зад чешмески рид“
63. Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за размена на недвижен имот-градежно земјиште
кое претставува 88/364 идеален дел од КП 9759, КО Ѓорче Петров 6, евидентирано во Имотен
лист бр. 96515 и недвижен имот-градежно земјиште кое претставува 87/289 идеален дел од КП
9760, КО Ѓорче Петров 6, евидентирано во Имотен лист бр. 93572
64. Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот запишан во
Имотен лист бр. 6587, за КО Битола 5, на КП бр. 1589, викано место/улица „Кафтанџица“
65. Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.91196, за КО Штип 1, на КП бр.1057, викано место/улица „Железничка Станица“
66. Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.446, за КО Долани, на КП бр.566, викано место/улица „Долно Лозје“
67. Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.91608 и Имотен лист бр.4918, за КО Штип 1, на КП бр.1066 и КП бр.1060, викано
место/улица „Пребег“
68. Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот запишан во
Имотен лист бр.463, за КО Визбегово , на КП бр.849, КП бр.850 и КП бр.853, викано место/улица
„Село“
69. Понуда од нотар Надица Чаушевска Заева од Струмица, за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист бр. 1070 за КО Градско Балдовци на КП бр. 581 викано место/улица
„Село “
70. Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.1491 и Имотен лист бр.17, за КО Злокуќани, на КП бр.397 и КП бр.407, викано место/улица
„Јурија“
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71. Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп, за продажба на недвижен имот запишан во
Имотен лист бр. 2065 за КО Прилеп на КП бр. 20171 викано место/улица Б.Планина
72. Известување од извршител Никола Богатинов од Скопје, за Заклучок за втора усна јавна
продажба, која ќе се одржи на 29 јуни 2022 година, доставен под И.бр. 950/2019, со Заклучок на
поправање на грешки во актите на извршителот
73. Известување од извршител Катерина Кокина од Скопје, под И.бр.1183/2022 за Налог за
извршување врз недвижност запишана во Имотен лист бр.7636, КО Кисела Вода 2
74. Кадровски прашања
75. Прашања и предлози
76. Годишен извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје во Република Северна
Македонија за 2021 година
77. Информација за здравствена состојба на шумите во Република Северна Македонија
за 2021 година, со Годишен извештај за превентивна заштита на шумите и шумските култури во
Република Северна Македонија од штетни инсекти и растителни болести во 2021 година
78. Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија-Скопје за период од 1 јануари
до 31 март 2022 година
79. Тримесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период јануари-март
2022 година
80. Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственостСкопје за период од 1.4.2021 година до 30.6.2021 година
81. Финансиски извештај на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост-Скопје за период од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година, со
прилози
82. Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственостСкопје за период од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година, со прилози
83. Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственостСкопје за период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година, со прилози
84. Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за период од 1
јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година
85. Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период од 1
јули 2021 година до 31 декември 2021 година
86. Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Северна
Македонија за 2021 година
87. Извештај за реализацијата на Судскиот буџет за 2021 година
88. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на
странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во Командата на
Бригадата на Југоисточна Европа-СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE-SEEBRIG)
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89. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Министерството за внатрешни работи
90. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија
за учество на вежбата „Анадолски орел 2022“ („ANATOLIAN EAGLE 22“) во Република Турција
91. Статут на Институтот за комуникациски студии
92. Информација за потребата од продолжување на временскиот рок за имплементација на
Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП)
93. Информација за подготовка на студија за изводливост за изградба на национална транспортна
оптичка мрежа
94. Информација за исплата на пензии за јуни 2022 година
95. Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца
од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2022 година
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 53-тата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 15 јуни 2022 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
-

Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за
членство во Европската Унија

-

Владата го разгледа материјалот Ажурирањето на придонесот кон извештајот на Европска
комисија за процесот на пристапување, за периодот април 2022-јуни 2022 година, го усвои и
го задолжи Секретаријатот за европски прашања, целокупниот материјал да го дoстави до
Европската комисија, во најбрз можен рок.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата по Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие
водоснабдување „Студенчица“-Кичево за 2021 година, со Извештај на независниот ревизор
финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година,
дополнувањето и предлог-одлуки ги донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност
Годишната сметка и Извештајот за работа за 2021 година на Јавното претпријатие

9

за
за
со
на
за

водоснабдување „Студенчица“-Кичево и најновиот текст на Одлуката за давање согласност на
Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за
водоснабдување ,,Студенчица“-Кичево за 2021 година, во предложениот текст.
Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата од претходна согласност од Владата на
Република Северна Македонија за спроведување на постапкa за јавна набавка на возила како
стокови добивки во игрите на среќа кои ги приредува Акционерското друштво за приредување
игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија, ја усвои Информацијата и
даде претходна согласност за спроведување на постапкa за јавна набавка на возила како стокови
добивки во игрите на среќа кои ги приредува Акционерското друштво за приредување игри на
среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија.
Точка 3
Владата по Барањето за добивање на согласност за висината на еднократниот надоместок, го
донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласнот на Одлуката за утврдување на
најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на
одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските опсези 700 MHz и 3.х
GHz, во предложениот текст.
Точка 4
Владата ги донесе:
1. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за
внатрешни работи.
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството
за здравство.
3. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството
за надворешни работи.
4. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.
5. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Кабинетот на
Претседателот на Република Северна Македонија.
6. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје.
7. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за
филм на Република Северна Македонија и
8. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен со
заклучок текстот на истите да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на
територија на Република Северна Македонија и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да спроведе постапка на јавна набавка за избор на
економски оператор за проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта на територија на
Република Северна Македонија, во следниве општини: Ѓорче Петров (Касарна Ѓорче Петров),
Боговиње, Теарце, Богданци, Гевгелија (Миравци), Дебар, Берово, Чучер-Сандево, Крива
Паланка и Петровец.
2. За проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта се задолжува Агенцијата за млади и
спорт да ги обезбеди потребните средства во висина од 31.000.000,00 денари, со вклучен ДДВ,
со следниот начин и динамика на плаќање:
-2022 година 8.000.000,00 денари, со вклучен ДДВ,
-2023 година 15.000.000,00 денари, со вклучен ДДВ и
-2024 година 8.000.000,00 денари, со вклучен ДДВ.
3. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт средствата во висина од 15.000.000,00 денари
за 2023 година и од 8.000.000,00 денари за 2024 година да ги прикаже во буџетскиот циркулар за
2023 и 2024 година, а Министерството за финансии да ги има предвид при утврдување на Буџетот
на Република Северна Македонија за 2023 и 2024 година.
4. Се препорачува на општините Ѓорче Петров, Боговиње, Теарце, Богданци, Гевгелија, Дебар,
Берово, Чучер-Сандево, Крива Паланка и Петровец, да ја обезбедат потребната документација за
отпочнување со проектирање и изведба на повеќенаменски игралишта, согласно Законот за
градење.
Точка 6
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за промена на динамика за
поставување/изградба на 15 фитнес зони на територија на Република Северна Македонија и ја
усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да спроведе постапка на јавна набавка за избор на
економски оператор за поставување/изградба на фитнес зони во следниве општини: Ѓорче
Петров (касарна), Струмица, Струга, Крушево, Сарај, Валандово, Крива Паланка, Чаир, Карпош
(студентски), Арачиново, Шуто Оризари, Пробиштип, Чашка, Кичево и Град Скопје-Карпош
(Водно).
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да ги обезбеди потребните средства во висина од
45.000.000,00 денари со вклучен ДДВ за поставување/изградба на 15-те фитнес зони со следниот
начин и динамика на плаќање:
-2022 година 30.000.000,00 денари, со вклучен ДДВ,
-2023 година 15.000.000,00 денари, со вклучен ДДВ.
3. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт средствата во висина од 15.000.000,00 денари за
2023 година да ги прикаже во буџетскиот циркулар за 2023 година, а Министерство за финансии
да ги има предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година.
4. Се препорачува на општините Ѓорче Петров (касарна), Струмица, Струга, Крушево, Сарај,
Валандово, Крива Паланка, Чаир, Карпош (студентски), Арачиново, Шуто Оризари, Пробиштип,
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Чашка, Кичево и Град Скопје-Карпош (Водно), да ја обезбедат потребната документација за
отпочнување со поставување/изградба на фитнес зона, согласно Законот за градење.
Точка 7
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на времено користење
на недвижна ствар на Спортско здружение-Ракометен клуб „Алкалоид“-Скопје, во предложениот
текст.
Точка 8
Владата ја одложи од разгледување Информацијата во врска со состојбата со снабдувањето со
електрична енергија на одредени потрошувачи, за наредната седница на Владата, откако
претходно истата ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика, поради потребата од дополнителни усогласувања со Министерството за
економија.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата во врска со донесување на одлука за продажба на движна
ствар-патничко моторно возило, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот
текст на Одлуката за продажба на движна ствар, во предложениот текст.
Точка 10
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување на постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 11
Владата ја донесе Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 12
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за пренесување во сопственост на недвижни
ствари на Општина Аеродром, во предложениот текст.
Точка 13
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за пренесување на недвижни ствари во сопственост
на Општина Кратово, во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја разгледа Предлог-завршната сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за
2021 година, со Конечен извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
усогласеност на Основниот буџет на Република Северна Македонија за 2021 година, ја утврди и
заклучи да ја достави до Собранието на Република Северна Македонија, со предлог да ја донесе.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р
Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николовски, заменик на министерот за
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финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и
Аница Иваноска-Стрезовски и Тања Трипунова, државни советници во Министерството за
финансии.
Точка 15
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за заштита на потрошувачите (*),
скратена постапка и го утврди со следниве заклучоци:

по

1. Се задолжува Министерството за економија да ги достави Коресподентните табели (формулар
МК-ЕУ и ЕУ-МК), до Секретаријатот за законодавство за добивање мислење по истите.
2. Предлогот на закон за заштита на потрошувачите (*), по скратена постапка согласно член 170
од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени 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 Министерството за економија и Нериман
Џеладини раководител на сектор во Министерството за економија.
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата во врска со постапката по Јавен повик за доделување на
концесија за експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот „с.Вепрчани“,
Општина Прилеп 9/2021, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на
минерална суровина-мермер на локалитетот „с.Вепрчани“ Општина Прилеп по Јавен повик за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот
„с.Вепрчани“ Општина Прилеп 9/2021, во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за категоризација на
угостителски објекти за сместување поднесено од хотел Премиер Центар, Битола, со Предлогрешение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителски објект (хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди), во предложениот текст
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од изготвување на Закон за нефер трговски
практики и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за
храна и ветеринарство, Секретаријатот за европски прашања и се препорачува на Комисијата
за заштита на конкуренцијата во рок од три дена да достават номинации со по еден
претставник од рангот на раководни државни службеници кои ќе учествуваат во изготвување
на Законот за нефер трговски практики.
2. Се задолжува Министерството за економија до крајот на октомври 2022 година да подготви и
достави до Владата на Република Северна Македонија Предлог на закон за нефер трговски
практики.
Точка 19
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Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за имплементација на „Индустриска
стратегија на Република Северна Македонија 2018-2027“ за периодот 2022-2023 година, со
Акциски план и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го прифати најновиот текст на Акцискиот план за имплементација на Индустриска стратегија
2018-2027“, за периодот 2022-2023 година (усогласен со Министерството за финансии).
2. Се задолжува Министерството за економија еднаш годишно да ја информира Владата за текот
на реализација на Стратегијата и Акцискиот план.
3. Се задолжуваат Министерството за економија, Министерството за образование и наука,
Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за надворешни работи, Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони, а
им се препорачува на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република
Северна Македонија, Фондот за иновации и технолошки развој, Бирото за јавни набавки и
Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, да ги предвидат мерките од
Акцискиот план во нивните програми за работа за 2022-2023 година.
Точка 20
Владата ја разгледа Информацијата за реформа на управувањето со јавни финансии 2022-2025
година, со Нацрт-програма и Нацрт-акциски план за спроведување на Програмата за реформа на
управувањето со јавни финансии 2022 година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја усвои Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2022-2025.
2. Го прифати Акцискиот план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со
јавни финансии 2022 година.
3.Се задолжуваат Министерството за економија, Управата за јавни приходи, Царинската управа и
Бирото за јавни набавки, а им се укажува на Комисијата за жалби по јавни набавки и Државниот
завод за ревизија, во рок од три дена до Министерството за финансии да номинираат лица како
координатори на приоритетите во нивна надлежност.
4. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија, Управата за јавни
приходи, Царинската управа и Бирото за јавни набавки, а им се укажува на Државниот завод за
ревизија и Комисијата за жалби по јавни набавки, кои се вклучени во спроведувањето на
Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2022-2025 година, да ги планираат
активностите во нивна надлежност во стратешките планови на институциите за соодветните
години, навремено да ги обезбедат потребните ресурси (материјално-технички, кадровски и
финансиски) за нивна реализација и да ги планираат потребните финансиски средства во своите
буџети за соодветните фискални години.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата за Дванаесеттото годишно собрание на акционери на Европа
Ре што ќе се одржи на 27 јуни 2022 година во Зуг, Швајцарија и ја усвои со следните заклучоци:
1. Злате Симоновски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување,
да ја претставува Владата на Република Северна Македонија на Годишното собрание на
акционери на Европа Ре што ќе се одржи на 27 јуни 2022 година, да одлучува и да гласа во
нејзино име на следниот начин:
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-Одобрување на годишните финансиски извештаи на Европа Ре за 2021 година-ЗА;
-Одобрување на Годишниот финансиски резултат на Европа Ре за 2021 година-ЗА;
-Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и менаџментот на Европа Ре-ЗА;
-Избор на членови на одбор на директори:
избор на д-р Орсалија Каланцопулос (Dr. Orsalia Kalanztopoulos) со мандат од една година-ЗА;
реизбор на д-р Анселм Смолка (Dr. Anselm Smolka) со мандат од една година-ПРОТИВ;
реизбор на д-р Јург Ханс Апенцелер (Dr. iur. Jurg Hans Appenzeller) со мандат од
една година-ПРОТИВ;
избор на Антот Даниел Вис (Anton Daniel Wyss) со мандат од една година-ЗА;
избор на д-р Климе Попоски со мандат од една година-ЗА;
-Реизбор на ревизорска фирма Масарс АГ Цирих (Mazars AG, Zurich)-ЗА и
-Измена на Статутот на Европа Ре-ЗА.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за вршење на работите за располагање со градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Пласница, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за вршење на работите за располагање со
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Пласница, во
предложениот текст.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата за работата на Комисијата за проценка и утврдување на
висината на штетата од елементарни непогоди со вкупен извештај за штета во период од
14 јануари 2022 година до 11 март 2022 година, ја усвои Информацијата и заклучи:
1. Да се обезбеди парична помош од Буџетот на општините кои имаат доставено комплетна
документација и тоа:
1.1. На Општина Кичево во висина од 5% од вкупно проценетата штета од 8.000,00 денари.
1.2. На Општина Старо Нагоричане во висина од 5% од вкупно проценетата штета од 311.781,00
денари.
2. Да се донесе Одлука за давање помош со намалување, односно ослободување од даночните
обврски, кои се даваат без обврски за враќање.
3. Се задолжува Министерството за финансии да подготви предлог-одлуки за парична помош од
Буџетот, согласно заклучоците од точките 1 и 2, кои да се сметаат за донесени на оваа седница
на Владата.
4. Се укажува на општините Кичево и Старо Нагоричане, пропорционално со процентот кој го
одреди Владата, да ги распределат средствата кон физичките и правните лица кои поднеле
барање за надоместок на штета и во рок од 30 дена по приемот на финансиските средства да
достават детален извештај за распределените средства за настаната штета до Владата.
5. Се укажува на општините од точки 2.1 до 2.9, 3.1 и 3.2 од оваа информација и тоа Босилово,
Прилеп, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Струмица, Долнени, Градско, Велес и Ресен кои во
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законскиот утврден рок не доставиле комплетна документација, да постапат по забелешките
доставени од Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди и да ги
комплетираат извештаите согласно со забелешките.
6. Се задолжува Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни
непогоди да продолжи со процедурата за проценка и утврдување на штетите по предметите од
општините од точки 2.1 до 2.9, 3.1 и 3.2 од оваа информација и тоа Босилово, Прилеп,
Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Струмица, Долнени, Градско, Велес и Ресен по пристигната
коригирана документација и за истото да ја информира Владата по комплетирање на
документацијата.
Истовремено, Владата заклучи да се имаат предвид укажувањата изнесени во Мислењето на
Министерството за финансии.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за кружен тек на Р 1107, надвор
од опфат, пред влез во град Кавадарци, КО Кавадарци-вонград и КО Глишиќ, Општина
Кавадарци, 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 кружен тек на Р 1107, надвор од опфат, пред влез во град Кавадарци, КО
Кавадарци-вонград и КО Глишиќ, Општина Кавадарци, 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
паралелен пристапен пат Мешеишта-Требеништа со приклучок на постоечки објекти (за
потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница ПесочаниТребеништа км 0+000,00-км 12+698,72), од км 8+0,00 до км 12+698, КО Мешеишта, КО
Требеништа и КО Волино, 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
Мешеишта-Требеништа со приклучок на постоечки објекти (за потребите на изградба на патен
коридор 8 Деве Баир-Ќафасан, патна делница Песочани-Требеништа км 0+000,00-км 12+698,72),
од км 8+0,00 до км 12+698, КО Мешеишта, КО Требеништа и КО Волино, 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 Урбанистички план за село Зрновци за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Зрновци, Општина Зрновци, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја
донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Зрновци за изградба на објекти со намена
А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Зрновци, Општина
Зрновци, во предложениот текст.
Точка 27
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Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Оливер Тодорчев, с.Долни
Дисан, Неготино, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба,
во предложениот текст.
Точка 28
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на право на трајно користење на
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци, во
предложениот текст.
Точка 29
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за пренесување на право на сопственост на
градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерското друштво за
пренос
на
електрична
енергија
и
управување
со
електроенергетскиот
систем
АД МЕПСО-Скопје во државна сопственост, во предложениот текст.
Точка 30
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за едностран раскин на Договорот за концесија за
експлоатација на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Доња Река“, Општина
Куманово, во предложениот текст.
Точка 31
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за висината и начинот на
наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното
правно лице, во предложениот текст.
Точка 32
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на
Совет за земјоделство и рурален развој, во предложениот текст.
Точка 33
Владата ја издаде Лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за
трговија и услуги „Апекс МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ бр.61,
Битола, во предложениот текст.
Точка 34
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата во врска со потпишување Договор за
реализација на проект од Зелениот климатски фонд со Германското друштво за меѓународна
соработка (GIZ) GmbH „Градење капацитет за одржлив развој на човечкиот капитал во Северна
Македонија (во секторите здравство, образование и социјална заштита)“, за наредната седница
на Владата, поради потребата од дополнителни усогласувања, како и предлагачот да обезбеди
мислења од Секретаријатот за европски прашања, Министерството за образование и наука,
Министерството за здравство и Министерство за информатичко општество и администрација
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
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Точка 35
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување на Законот за
извршување на санкциите, по скратена постапка го утврди и заклучи да се достави до
Собранието, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р
Никола Тупанчески, министер за правда и д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за правда, а за
повереници д-р Мухамед Точи, државен секретар во Министерството за правда и Марјан
Спасовски, директор на Управата за извршување на санкциите.
Точка 36
Владата го разгледа Предлогот на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за статусот на припадниците на
Армијата на Република Северна Македонија и Безбедносните сили на Република Косово за време
на нивното привремено стационирање на териториите на горенаведените држави, го утврди и
заклучи согласно член 188 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави
до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р
Бујар Османи, министер за надворешни работи, Славјанка Петровска, министер за одбрана, м-р
Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни работи и Башким Хасани, заменик на
министерот за одбрана, а за повереници Катерина Ставревска, директор во Министерството за
надворешни работи и Драган Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 37
Владата го разгледа Предлогот на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за основање
културно-информативни центри во Белград и во Скопје, го утврди и заклучи согласно член 188 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р
Бујар Османи, министер за надворешни работи, доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска,
министер за култура, м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни работи и Даим
Лучи, заменик на министерот за култура, а за повереници Методија Белевски, директор во
Министерството за надворешни работи, Сашо Марковски, помошник директор во Министерството
за надворешни работи и Гордана Ивановска-Велковска, раководител на сектор во Министерството
за култура.
Точка 38
Владата ја разгледа Информацијата за подготовка на Стратегија за реформа во јавната
администрација (2023-2030), со акцент на препораките содржани во мониторинг Извештајот на
СИГМА за Република Северна Македонија од 2021 година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација, низ отворен,
транспарентен и консултативен процес да ги започне сите неопходни активности за навремено
отпочнување на подготовката на новата Стратегија за реформа во јавната администрација (2023 2030), со обезбедување на претставници од сите институции надлежни за реформа на јавната
администрација и останатите надворешни засегнати страни до крајот на јуни 2022 година.
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2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да ги зајакне
своите внатрешни капацитети за севкупна координација и следење на целата агенда на РЈА до
крајот на 2023 година.
Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови
права во предметот Костова и Апостолов против Северна Македонија А.бр. 38549/16, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за исплата на средства од Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022 година, во предложениот текст.
Финансиските средства во вкупен износ од 4.250 евра во денарска противвредност да бидат
исплатени, најдоцна до 27 јуни 2022 година.
Точка 40
Владата ја разгледа Информацијата за Адендумот кон Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност
на Република Северна Македонија-Четврт круг на евалуација (тема-Превенција на корупцијата кај
членовите на парламентот, судиите и обвинителите) и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се препорачува на Собранието на Република Северна Македонија, Судскиот совет на
Република Северна Македонија, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и
Државната комисија за спречување на корупцијата до 31 јануари 2023 година да преземат мерки
за целосна реализација на препораките кои од страна на ГРЕКО се оценети како
неимплементирани и делумно имплементирани, и тоа:
-Собрание на Република Северна Македонија-препораки број: 1, 2 и 3,
-Јавно обвинителство на Република Северна Македонија-препораки број: 14 и 15,
-Судски совет на Република Северна Македонија-препорака број 12 (ii) и
-Државна комисија за спречување на корупцијата-препораки брoj: 4(ii) и 18.
2.Се препорачува на Собранието на Република Северна Македонија, Судскиот совет на Република
Северна Македонија, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Државната
комисија за спречување на корупција да го информираат шефот на Делегацијата на Република
Северна Македонија во ГРЕКО и Министерството за правда за преземените активности во насока
на целосна реализација на Препораките број 1, 2, 3, 14, 15, 12, 4 и 18, најдоцна до 31 јануари
2023 година.
3. Се задолжува Министерството за правда во рок од 30 дена да определи рок во кој до Владата
ќе достави предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавно обвинителство, и
во определениот рок да ги извести Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија и Секретаријатот за европски прашања.
4. Се задолжува шефот на Делегацијата на Република Северна Македонија во ГРЕКО, во
соработка со Министерството за правда, врз основ на информациите доставени од Собранието на
Република Северна Македонија, Судскиот совет на Република Северна Македонија, Јавното
обвинителство на Република Северна Македонија и Државната комисија за спречување на
корупцијата да подготви извештај за реализација на препораките на ГРЕКО-Четврт круг
(Ситуациски извештај) и истиот да го достави до ГРЕКО (во превод на англиски јазик), најдоцна
до 31 март 2023 година.
5. Даде согласност за објавување на Адендумот кон Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност
на Република Северна Македонија-Четврт круг на евалуација
(тема: -Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите).
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6. Се задолжува Министерството за правда, во рок од три дена да го информира ГРЕКО за
согласноста на Владата на Република Северна Македонија за објавување на Адендумот кон
Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија-Четврт круг на
евалуација и истиот (во превод на македонски јазик) да го објави на својата веб-страница
согласно постоечките правила на ГРЕКО (во ист ден и ист термин со објавувањето од страна на
ГРЕКО на неговата веб-страница).
Точка 41
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од донесување на закон за вработените во
Министерството за одбрана и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1.Се задолжува Министерството за одбрана, во рок од пет дена, да формира работна група за
усогласување на текстот на предлогот на закон за вработените во Министерството за одбрана со
вклучување на репрезентативниот Синдикат на ниво на работодавач и експерти од академската
заедница.
2. Се задолжува Министерството за одбрана, во втората половина на јули 2022 година, да одржи
јавна расправа со вклучување на сите заинтересирани страни.
3. Се задолжува Министерството за одбрана, до крајот на октомври 2022 година да го достави
предлогот на закон за вработените во Министерството за одбрана до Владата на разгледување и
утврдување.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за одбрана, при подготовка на предлогот на закон
за вработените во Министерството за одбрана да го има предвид мислењето на Министерството
за финансии, односно истиот да не биде во колизија со Законот за административни службеници
и Законот за вработените во јавниот сектор, како и да не содржи дополнителни фискални
импликации од веќе постојните.
Точка 42
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2021/2198 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија, во
предложениот текст.
Точка 43
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2021/855 на Советот од 27 мај 2021 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за
рестриктивни мерки против Сирија, во предложениот текст.
Точка 44
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2021/1867 на Советот од 22 октомври 2021 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за
рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во предложениот текст.
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Точка 45
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2021/1965 на Советот од 11 ноември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за
рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела, во предложениот текст.
Точка 46
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Регулативата (ЕУ)
2021/1986 на Советот од 15 ноември 2021 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр.
765/2006 за рестриктивни мерки во однос на Белорусија, во предложениот текст.
Точка 47
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2021/2208 на Советот од 13 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/1775
за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мали, во предложениот текст.
Точка 48
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово, во предложениот
текст.
Точка 49
Владата го донесе новиот текст на Решението за изменување на Решението за именување
национален координатор, негови заменици, секретар и членови на Националната комисија за
борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија, во
предложениот текст.
Точка 50
Владата го разгледа Барањето на Хасан Февзи Батирел, 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 Мислењето на
Министерство за здравство.
Точка 51
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во
Армијата на Република Северна Македонија, по итна постапка, поднесен од група пратеници и
притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 71 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, право да предлага
донесување на закон има секој пратеник во Собранието на Република Северна Македонија,
Владата на Република Северна Македонија и најмалку 10 000 избирачи, односно предлогот на
закон е поднесен од овластен предлагач.
Во членот 1 од Предлогот на законот, се предлага одземање на надлежноста на министерот за
одбрана, за поставување, унапредување, разрешување, преместување, упатување, застапување
и други односи во службата, за воените старешини со чин полковник кои се распоредени на
работни места во Армијата на Република Северна Македонија, односно овие надлежности се
предвидува да ги има министерот за одбрана само за воените старешини поставени на должност
во Министерството за одбрана.
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Предложената измена е спротивна на концептот на цивилна контрола на Армијата, кој
предвидува кохабитација меѓу трите клучни авторитети во одбраната, Претседателот на
Република Северна Македонија, кој е и врховен командант на вооружените сили и под негова
надлежност се сите позиции на воените старешини со генералски чинови, вклучително и
поставувањето на началник на Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија,
министерот за одбрана, во чија надлежност се воените старешини во Министерството за одбрана
и само во чин полковник во Армијата, како и началникот на Генералштабот на Армијата на
Република Северна Македонија во чија надлежност се професионалните војници и воените
старешини до чин потполковник во Армијата.
Следствено, по однос на предложениот член 11 од Предлогот на закон за изменување и
дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија, по итна
постапка, поднесен од група пратеници, со кој по членот 218-а), се додаваат два нови члена
218-б) и 218-в), со кои се регулира престанокот на работниот однос со остварување на правото на
пензија за активниот воен и цивилен персонал, Владата на Република Северна Македонија дава
негативно мислење, од причина што за остварувањето на правото на пензија, за условите под кои
се остварува, како и за начинот на определување на висината на пензијата во зависност од
условите, Министерството за одбрана преку инклузивен процес со сите четири синдикати од
областа на одбраната и безбедноста, постигна усогласување на предлозите за измените и
дополнувањата на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија, кои што ќе
овозможат значително подобрување на правата на припадниците на Армијата.
Првенствено, предлозите во делот на пензионирањето се конципирани и се однесуваат на
успешно спроведување на трансформација на Армијата и структурните промени во
Министерството за одбрана и Воената академија. Во таа насока, дел од предлозите се однесуваат
и на усогласување со минималната плата, а со тоа и линеарно зголемување на платите на
активниот воен и цивилен персонал, се модифицира износот на отпремнина со тоа што
професионалните војници ќе можат да се здобијат со отпремнина во висина од две просечни
нето плати но не помалку од 1000 евра за секоја година стаж поминатa во Армијата, што
овозможува отпремнината да се зголемува со растот на просечните плати.
Понатаму, се предлагаат и промени со кои професионалните војници коишто веќе имаат
трансформирано работен однос во Министерството за одбрана, да добијат право на соодветна
отпремнина како и професионалните војници кои навршуваат 45 годишна возраст.
Дополнително, во поглед на изедначување на висината на пензијата на целокупниот активен воен
и цивилен персонал на служба во Армијата кој остварил право на пензија, во периодот од
формирање на Армијата до започнување на примената на Законот за изменување и дополнување
на Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 14/20), а согласно прописите за стекнување на правото на пензија кои
важеле во моментот на нивното стекнување со право на пензија.
Ова со цел, обезбедување конзистентност во пензиските односи, кои се односи во тек и треба да
се применуваат на еднаков начин и под еднакви услови за целокупниот активен воен и цивилен
персонал на служба во Армијата, кој остварил право на пензија согласно Законот за служба во
Армијата на Република Северна Македонија.
Владата на Република Северна Македонија дава негативно мислење по текстот на Предлогот на
закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна
Македонија, по итна постапка, поднесен од група пратеници, од причина што истиот не
соодветствува на целта за негово донесување.
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Точка 52
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
туристичката дејност, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди
следново мислење:
Во тек е подготовка на законска измена која во целост треба да го регулира статусот на
туристичките водичи и придружници во Република Северна Македонија.
Во туристичкото работење во последниве години имајќи ја предвид ситуацијата со ковид-19 се
случуваат многу промени.
Во соработка со стопанските комори и здруженија се прават анализи и се собираат предлози за
унапредување на статусот на туристичките водичи и придружници во Република Северна
Македонија, како и се споредуваат условите и начинот на функционирање на истите во регионот
и земјите од Европската Унија.
Согласно горенаведеното Владата на Република Северна Македонија дава негативно мислење на
Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност по скратена
постапка, поднесен од група на пратеници имајќи предвид дека истиот не го решава проблемот
со водичите и придружниците во Република Северна Македонија и согласно тоа му предлага на
Собранието на Северна Македонија да не го донесе Законот.
Точка 53
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
угостителската дејност, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди
следново мислење:
Угостителското работење е менлива работа, во светски рамки секој ден има нови називи и
модели на сместување, факт е дека и кај нас истите почнуваат да се појавуваат.
Во оваа насока се следат истите, се прават анализи и се подготвуваат законски измени.
Во конкретниот случај се работи за хостели кои во различни места во светот различно се
прикажуваат.
Согласно анализите, а имајќи предвид дека Министерството за економија, Сектор за туризам и
угостителство е одговорно за регулирање на статусот на угостителските објекти за сместување
решавањето на овој проблем го гледа во категоризација на истите како правни субјекти, а не
како физички лица како што е предлогот во конкретниот случај.
Имајќи предвид дека во последно време неколку угостителски објекти за сместување (хотели,
мотели, пансиони) се пререгистрираат во хостели од едноставна причина да можат како физички
лица да вршат дејност, а со тоа да избегнуваат плаќање на даноци и придонеси, Владата
останува на ставот дека истите мора да се категоризираат како правни лица, согласно одредбите
од Законот за угостителската дејност.
Владата на Република Северна Македонија е во комуникација со стопанските комори и
здруженија и работи на решавање на проблемот, каде што освен хостели се подготвува законска
измена каде што ќе бидат опфатени и други сместувачки капацитети како вили, резиденции и
слично и за истите се подготвуваат посебни услови за категоризација согласно светските
стандарди.
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Согласно горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија дава негативно мислење по
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност, по
скратена постапка, поднесен од група на пратеници имајќи предвид дека за истото во подготовка
е измена на соодветниот закон со кои ќе бидат опфатени и други угостителски објекти за
сместување и му предлага на Собранието на Република Северна Македонија да не го донесе
Законот.
Точка 54
Владата го одложи од разгледување Предлогот на закон за дополнување на Законот за
стоковните резерви, по скратена постапка, поднесен од група пратеници, за наредната седница
на Владата, поради потребата Министерството за финансии во соработка со Агенцијата за
стоковни резерви да подготви и до Владата да достави заедничко (обединето) мислење по
материјалот.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика и Комисијата за политички систем.
Точка 55
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување на Законот за јавните претпријатија, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следново мислење:
Во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22 од 11.4.2022 година, објавен е
текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија.
Владата на Република Северна Македонија, цени дека овој закон има потреба од измена во
повеќе сегменти и аспекти.
Од овие причини, доставениот предлог ќе биде земен во разгледување во периодот кога ќе се
започне со активности поврзани со првична темелна анализа за подготовка на евентуални
изменувања и дополнувања на овој закон или пак во зависност од резултатите и наодите, ќе
произлезе потреба од изготвување на нов закон кој ќе ги следи потребите за примена на добрите
и ефикасни законски решенија-примери од земји членки на Европската Унија како и земји од
нашето опкружување и соседство кои имаат слична, успешно имплементирана законска
регулатива од оваа област, притоа имајќи ја предвид целокупната економско-финансиска
состојба на јавните претпријатија, независно од фактот кој се јавува во својство на основач на
јавното претпријатие, согласно Законот за јавните претпријатија кој е во примена.
Оттука, Владата на Република Северна Македонија, му предлага на Собранието на Република
Северна Македонија да не го донесе Предлогот на закон за изменување и дополнување на
Законот за јавните претпријатија, по скратена постапка, поднесен од група пратеници.
Точка 56
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на
Република Северна Македонија за 2021 година и притоа го утврди следново мислење:
Извештајот за работата, Финансиските извештаи и Финансискиот план на Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија за деловната 2022 година се подготвени согласно
член 230 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16, 83/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20 и 288/21), според кој
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија е должна најдоцна до 31 мај
во тековната година да достави до Владата на Република Северна Македонија и Собранието на
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Република Северна Македонија годишен извештај за својата работа за претходната година,
финансиски извештаи за претходната година ревидирани од овластен ревизор и финансиски
план за наредната година.
1. Извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
за 2021 година
Во Извештајот за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија за 2021 година презентирани се активностите на Комисијата за хартии од вредност
поврзани со развојот на пазарот на капитал, нормативната дејност, институционалните
перформанси на Комисијата, лиценцирањето и контролата на учесниците на пазарот на хартии од
вредност.
Вкупниот промет на хартии од вредност остварен на домашниот пазар во текот на 2021 година
изнесува 12.85 милијарди денари или приближно 208.60 милиони евра. Прометот на домашниот
пазар на хартии од вредност е за 56.84% повисок во однос на 2020 година.
Како резултат на пандемијата предизвикана со вирусот SARS -CоV -2, Комисијата освен
воспоставените извештајни алатки, во текот на изминатата година со цел да даде придонес при
креирање на реалната слика кај инвеститорите за случувањата на пазарот на хартии од вредност,
изработи 4 дополнителни извештаи и 1 импакт анализа на Програмата Аутрич (Outreach) во врска
со исполнување на обврската за објавување податоци согласно член 166-б од Законот за хартии
од вредност од страна на акционерските друштва кои се наоѓаат на пазарниот подсегмент
Слободен пазар.
Во текот на 2021 година Комисијата одобрила 12 емисии на акции во вредност од 5.172,53
милиони денари и сите биле реализирани како приватни понуди. Во текот на 2021 година е
одобрена една емисија на долгорочни должнички хартии од вредност-обврзници во вкупен износ
од 80 милиони денари.
Во текот на 2021 година, Комисијата издала една дозвола за преземање на акционерскo друштвo
чии хартии од вредност котираат на Македонската берза и преземањето е целосно завршено.
Во рамки на супервизорската функција, во 2021 година Комисијата извршила вкупно 28 контроли
над работењето на учесниците на пазарот на капитал.
Од аспект на усогласеноста на работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од
вредност со законската и подзаконската регулатива, Комисијата спровела вкупно 6 контроли, од
кои 4 редовни и 2 вонредни. Од спроведените контроли, Комисијата во 2021 година утврдила
определени неправилности во работењето кај овластените учесници во однос на доследно
почитување на законската регулатива. Заради утврдените неправилности, Комисијата има
изречено 14 мерки кон 6 овластени учесници, 1 инвестициски советник и 2 брокера.
Во текот на 2021 година, во однос на усогласеноста на работењето на Друштвата за управување
со инвестициски фондови овластените со законската и подзаконската регулатива, Комисијата
спровела вкупно 12 контроли врз работењето на друштвата, од кои 1 редовна и 11 вонредни
контроли. Комисијата има изречено 2 мерки.
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во рамките на своите
надзорни активности, како и претходните години, така и во 2021 година извршила посреден
надзор на исполнување на обврската за објавување на податоци согласно член 166-б од Законот
за хартии од вредност. Со надзорот биле опфатени вкупно 328 друштва, од кои 31 друштво не ја
исполниле обврската за објава на податоците на интернет-страницата на Берзата согласно од
член 166-б од Законот.
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До Комисијата за одлучување по прекршок формирана во рамки на Комисијата за хартии од
вредност Република Северна Македонија биле доставени 44 барања за поведување на
прекршочна постапка во текот на 2021 година. По поднесените барања биле донесени вкупно 42
решенија, од кои 27 решенија биле за изрекување глоба, 13 решенија биле донесени за изречена
прекршочна санкција опомена, а 2 од постапките биле запрени.
Во текот на 2021 година, Комисијата издала 5 дозволи за работење со хартии од вредност, а
обновени се 7 дозволи за работење со хартии од вредност за период од 5 години. Комисијата има
издадено 7 нови дозволи за работење на инвестициски советник, а обновени се 5 дозволи за
работење на инвестициски советник.
2. Извештај на независен ревизор и Финансиски извештаи на Комисијата за хартии од вредност
на Република Северна Македонија за 2021 година
Според билансот на состојба на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија во 2021 година, Комисијата располага со вкупни средства во износ од 279,85 милиони
денари, кои споредено со 2020 година бележат зголемување за 7,55%.
Според Билансот на приходи и расходи, Комисијата во 2021 година остварила вкупни приходи во
износ од 70,9 милиони денари, односно за 26,67% повеќе во однос на 2020 година кога вкупните
приходи изнесувале 55,4 милион денари.
Во остварените приходи за 2021 година најголемо учество имаат приходите остварени од
провизии и надоместоци во износ од 65, 75 милиони денари. Во рамки на приходите од провизии
и надоместоци најголемо е учеството на приходите од емисии на хартии од вредност во износ од
26,16 милиони денари, а понатаму следат приходите кои Комисијата ги наплатува од овластените
учесници на пазарот со хартии од вредност (Централниот депозитар за хартии од вредност,
Македонска берза АД Скопје и брокерските куќи).
Во 2021 година вкупните расходи на Комисијата изнeсувале 64,94 милиони денари и се за 17,07%
поголеми во однос на 2020 година кога изнесувале 55,47 милиони денари. Најголемо учество во
остварените расходи за 2021 година имаа расходите за вработените (плати и надоместоци за
плати) во износ од 31,07 милиони денари.
Финансиската година Комисијата ја завршила со добивка во износ од 5,3 милиони денари и
истата е пренесена во резервниот фонд на Комисијата.
Согласно Мислењето на независниот ревизор, финансиските извештаи објективно ја
презентираат финансиската состојба на Комисијата, поради што, Владата на Република Северна
Македонија му препорачува на Собранието на Република Северна Македонија да ги усвои
финансиските извештаи на Комисијата за хартии од вредност Република Северна Македонија за
2021 година.
3. Финансиски план на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за
деловната 2022 година
Со предложениот Финансиски план на Комисијата за 2022 година, вкупните приходи и расходи се
урамнотежени и се планирани во износ од 68,60 милиони денари. Планираните приходи за 2022
година се за 3,27% пониски во однос на остварените приходи во 2021 година, додека вкупните
планирани расходи за 2022 година се за 5,6% повисоки во однос на реализираните расходи во
2021 година.

26

Приходите за 2022 година се планира да се остварат од надоместоците за одлучување по барање
на одобрение за издавање на хартии од вредност, надоместоци за надзор на берзата,
депозитарот, брокерските куќи, друштвата за управување со инвестициски фондови и
инвестициските фондови, надоместоци за одлучување по барање на дозволи, согласности и
организирање на обуки, како и други приходи од редовното работење на Комисијата.
Од структурата на планираните расходи за 2022 година може да се констатира дека е планирано
нивно зголемување во 2022 година во однос на реализираните трошоци за вработени во 2021
година за 12,62% за нови вработувања согласно Планот за вработување во 2022 година. Кај
материјалните трошоци е планирано нивно зголемување во 2022 година во однос на
реализираните материјални трошоци во 2022 година за 65,54% како резултат на зголемените
трошоци за електрична енергија. Во делот на Набавка на стоки предвидено е зголемување во
однос на реализираното за 2021 година за 27,34%, како резултат на планирано опремување на
заеднички простории во објектот каде што се деловните простории на Комисијата. Овие
средства биле предвидени и во планот за 2021 година, меѓутоа не се реализирани поради
доцнење во заокружувањето на процесот за технички прием на деловните простории.
По однос на Финансискиот план на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија за деловната 2022 година, Владата на Република Северна Македонија му препорачува
на Собранието на Република Северна Македонија да го усвои Финансискиот план за работа на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за деловната 2022 година.
Точка 57
Владата ги разгледа Финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување во
2021 година, со Извештај на независниот ревизор и притоа го утврди следново мислење:
Финансиските извештаи се подготвени согласно член 158-њ став (1) од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05,
79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13,
188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.01/19 и 31/20), според кој Советот на експерти е должен најдоцна до 30
јуни во тековната година да ги достави до Собранието на Република Северна Македонија
финансиските извештаи за претходната година ревидирани од овластен ревизор.
Во 2021 година Агенцијата остварила приходи од работење во износ од 103 милиони денари кои
се за 13,1% повисоки од приходите во 2020 година и остварила расходи во износ од 91,8 милиони
денари кои се за 81,6% повисоки од 2020 година.
Финансиската година Агенцијата ја завршила со добивка од 10.1 милион денари и истата е
пренесена во резервниот фонд на Агенцијата.
Во вкупните приходи од работење најголемо е учеството на приходите од надоместоци кои
изнесуваат 96,1 милиони денари и претставуваат 93% од вкупните приходи на Агенцијата. Додека
пак, во вкупните расходи на Агенцијата во 2021 година, највисоко е учеството на расходите за
капитални средства кои изнесувале 39, 7 милиони денари и се за 1.219% повисоки во однос на
2020 година, а платите и надоместоци за вработените изнесувале 37,2 милиони денари и се за 8%
повисоки од 2020 година.
Согласно мислењето на независниот ревизор, финансиските извештаи на Агенцијата за 2021
година, ја прикажуваат реално во сите материјални аспекти финансиската состојба на
Агенцијата, поради што, Владата на Република Северна Македонија во рамките на своите
надлежности нема забелешки на финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на
осигурување.
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Точка 58
Владата го одложи од разгледување Барањето за давање на автентично толкување на
член 6, ставови (2) и (5) од Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем
кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка по Договорот за заем за финансирање
на Проектот за поврзување на локални патишта („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.261/19), поднесено од пратеникот Емилија Рамбабова, за наредната седница на
Владата, поради потребата Министерството за финансии во соработка со Министерството за
транспорт и врски да подготви и до Владата да достави заедничко (обединето) мислење по
материјалот.
Точка 59
Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.45/22 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 9 став 3, членот 22, член 26 став 2, член 86-б став 1 и став 2 и член 111 став 1
од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04),
35/06, 84/07, 123/12 и 25/16) и притоа го утврди следново мислење:
Со Иницијативата се бара поведување постапка за оценување на уставноста на член 9 став 3,
членот 22, член 26 став 2, член 86-б став 1 и став 2 и член 111 став 1 од Законот за
трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04), 35/06,
84/07, 123/12 и 25/16), и тоа:
Во делот „германски марки (ДЕМ)“ од член 9 став 3 од Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93,
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 35/06, 84/07, 123/12 и 25/15).
Во делот „ДЕМ“ од членовите: 22, 26 став 2, 86-б став 1 и 111 став 1 од Законот за
трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република
Македонија“
бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04,
35/06, 84/07, 123/12 и 25/15) и
Во делот „Законот за инвестициони фондови“ од член 86-б став 2 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 35/06, 84/07, 123/12 и
25/15).
Во првите два дела, за кои се поднесува Иницијативата, односно во членот 9 став 3, како и во
членовите: 22, 26 став 2, 86-б став 1 и 111 став 1 од Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93,
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 35/06, 84/07, 123/12 и 25/15)
соодветните вредности се изразени во, односно се користи валутата ДЕМ, т.е. германска марка.
Според податоци од интернет-страницата на Народна банка на Република Македонија, во
соопштение од 23.10.2001 година е објавено дека од 1 јануари 2002 евро-банкнотите ќе станат
законско средство за плаќање во 12 земји на евро-зоната од кога престануваат да важат 12
национални валути, меѓу кои и германската марка (ДЕМ).
Согласно член 110 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 158/10): „На денот на воведувањето на еврото како парична единица
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во Република Македонија капиталот на Народната банка на Република Македонија во износ од
1.289.789.232 денари се претвора во евра според утврдената стапка на конверзија (денар/евро).
Во поглед на Иницијативата дека горенаведени делови од Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал, кои се оспоруваат „можат да доведат до забуна во
примената на одредбите кое нешто не е во согласност со владеењето на правото од членот 8
алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија“, се укажува на фактот дека предметниот
закон веќе многу ретко се применува, не само поради фазата на трансформација на сопственоста
на општествениот капитал (финализација), туку и земајќи ги предвид роковите за спроведување
на моделите на трансформација наведeни во членот 14, („Малите и средните претпријатија се
должни да донесат одлука за трансформација во рок од една година, а големите претпријатија во
рок договорен со Агенцијата, кој не може да биде подолг од две години“, а Законот е донесен во
1993 година), како и оние од член 130 став 2 („Над претпријатијата кои до 31.3.2005 година, нема
да ја отпочнат постапката за нивна трансформација, се спроведува ликвидација, согласно
Законот за трговски друштва.“)
Во поглед на оспорувањето на членот 86-а став 2 од предметниот закон, односно основањето на
друштво за управување со инвестиционен фонд, а согласно Законот за инвестициони фондови, се
укажува на податокот дека внесувањето на овој дел со измена на Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал, е направена како идеја и обид за трансформација на
тогашната Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (внесена со
измените на Законот 6/02), која не успеа да се реализира.
Подоцнежната промена на концептот со поделба и пренос на надлежностите на Агенцијата за
приватизација на три правни субјекти (измените на Законот 31/03 и 38/04), ја направи
беспредметна измената на Законот која сега се оспорува, односно тој дел од Законот не беше
воопшто применет.
Имајќи го предвид горенаведеното Владата на Република Северна Македонија смета дека текстот
на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал треба комплетно да се
анализира како целина, но и во посебните делови, од аспект на неговата применливост во
сегашниот момент, земајќи предвид дека истиот е вклучен и во други закони и за истото ќе бара
стручна поддршка во рамки на расположливите модели на техничка помош.
Точка 60
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Владан Цибрев од Скопје за оценување на
уставноста на членот 87 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.38 /2021 и притоа го утврди следново
мислење:
Наводите изнесени во Иницијативата за оценување на уставноста на членот 87 став (2) од Законот
за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), поднесено од Владан Цибрев од Скопје со кои се бара од
Уставниот суд на Република Северна Македонија да донесе решение за поведување постапка за
оценување на уставноста и законитоста и пo спроведената постапка да се поништи или укине
одредбата од член 87 став (2) од Законот за административни службеници, бидејќи истата
воведува нееднаквост на работниците пред Уставот и е во спротивност на член 8 став (1) алинеја
3 и член 9, член 32 ставови (2) и (3) и член 51 од Уставот на Република Северна Македонија се
неосновани.
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Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, како темелна вредност
на уставниот поредок на Република Северна Македонија, меѓу другото, е утврдено и владеењето
на правото. Согласно член 9 став 2 од Уставот на Република Македонија, граѓаните пред Уставот
и законите се еднакви. Согласно член 32 став (2) секому, под еднакви услови, му е достапно
секое работно место и став (3) секој вработен има право на соодветна заработувачка. Согласно
став (5) од истиот член од Уставот на Република Северна Македонија, остварувањето на правата
на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Согласно член 51 од Уставот на Република Северна Македонија, во Република Северна
Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот
и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14,
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) е системски закон кој ги уредува статусот,
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување,
мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните
службеници. Согласно законот, административни службеници се вработени кои вршат
административни работи, односно: стручно-административни, нормативно-правни, извршни,
статистички, административно-надзорни, плански, информатички, кадровски, материјални,
финансиски, сметководствени, информативни и други работи од административна природа.
Во членот 85 став 1 од Законот за административни службеници се предвидува дека
„административниот службеник има право на плата и надоместоци на плата под услови и
критериуми утврдени со овој закон, освен ако со посебен закон и со колективен договор поинаку
не е уредено“.
Co Законот за изменување на Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 99/22) членот 87 се менува, па став (2) гласи:
„Минималната плата е онаа која министерот за труд и социјална политика, ја објавува во
Службен весник на Република Северна Македонија согласно со закон.“, a ставот (3) гласи:
„Делот на плата за степенот на образование кој е законски минимум за соодветното ниво на
работно место се вреднува на следниов начин:

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИИ/ОБРАЗОВАНИЕ

БОДОВИ

Ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен

56

Ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС

31

Ниво на квалификации V А, 60 до 120 кредити според ЕКТС или вишо
образование

11

Ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или
четиригодишно средно образование

1
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Со членот 26 од истиот закон се предвидува нивоа на работни места на административни
службеници од категорија Г-помошно-стручни. Во ставот (1) во рамките на категорија Г се
утврдуваат следниве нивоа на работни места административни службеници:
-

Г1-помошно-стручен административен службеник од прво ниво,
Г2-помошностручен административен службеник од второ ниво,
ГЗ-помошно-стручен административен службеник од трето ниво и
Г4-помошно-стручен административен службеник од четврто ниво.

Co ставот (2) од овој член се предвидени посебните услови за работното место, односно дека
помошно-стручниот административен службеник од категоријата Г треба да ги исполни следниве
посебни услови за работното место:
а) стручни квалификации: за сите нивоа-ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации
IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ
или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Co ова законодавецот со точката а) предвидел минимум вишо или средно образование со што е
предвиден опфат на помошно-стручни административни службеници од категорија Г во однос на
стручните квалификации и тука не се прави градација, туку е дадена рамката на нивото на
квалификации/образование.
Bo членот 87 став (3), порано став (2) направена е градација и има разлика во бодови согласно
образованието. Законодавецот со овој член предвидел разлика во бодови и направил
разграничување на административните службеници со средно образование и тие со вишо
образование.
Имено, доколку не се предвидуваат различни бодови за степен на образование кои пак се дел од
основната компонента на плата зошто воопшто луѓето би завршувале вишо или понатаму и високо
образование ако секој завршен степен на образование не се вреднува соодветно.
Неспорно е дека резултати во текот на работењето мора да има, но законодавецот и во однос на
тоа воспоставил механизам на соодветно оценување, наградување, додатоци.
Од содржината на цитираните законски одредби произлегува дека со Законот за
административки службеници е воспоставен целосен и синхронизиран систем на администрација
базиран на знаење, односно воведување на целосно нов модерен пристап кон управувањето со
човечките ресурси со елементи на корпоративно управување, согласно со најдобрите светски
практики за управување базирано на компетенции преку уредување на статусот,
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособувањето,
мерењето на учинокот и други прашања во врска со работниот однос на административните
службеници.
Co воспоставеното законско решение во никој случај не се воспоставува нерамноправност во
однос на тоа дека административни службеници за иста работа на исто работно место да имаат
различна основна плата, односно основна компонента на плата, туку напротив Законот за
административни службеници овозможува соодветно бодување на степенот на образование и
вреднување согласно истото.
Платата и надоместоците од плата согласно одредбите од Законот за административни
службеници се уредени под услови и критериуми со самиот закон, освен ако со посебен закон и
со колективен договор поинаку не е уредено.
Како што и претходно напоменавме, интенцијата на оспорената одредба е вреднување на
соодветен степен на образование и со тоа предвиденост на различни бодови за ниво на
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квалификации/образование за административните службеници кои имаат средно образование и
тие кои имаат вишо образование.
Спротивно на Уставот и законот би било поистоветување, односно невреднување на соодветното
образование без оглед што се работи за исто работно место и иста работа. Напротив на овој
начин законодавецот со ваквото законско решение ја потврдува усогласеноста на овој закон и
овој член со членот 32 од Уставот, став (3) дека секој вработен има право на соодветна
заработувачка и не може да му се даде помала плата за повисок степен на образование.
Оспорената одредба е прецизна, јасна, недвосмислена, со истата не се повредува начелото на
владеење на правото и истата е во функција на доследно спроведување на Уставот и законот.
Врз основа на претходно изнесеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека
оспорената одредба од Законот за административни службеници е во согласност со член 8
алинеја 3, член 9, член 32 ставови (2) и (3) и член 51 од Уставот на Република Северна
Македонија, поради што му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја
прифати Иницијативата поднесена од Владан Цибрев од Скопје за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 87 став (2) од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и
11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22).
Точка 61
Владата ја разгледа Понудата од нотар Анида Цецева од Велес со која се нуди право на
првенствено купување на недвижен имот-градежно земјиште кое претставува 224/1073 идеален
дел од КП бр.2954, КО Оризари, евидентирано во Имотен лист бр.306, викано место/улица
„Село“ и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за транспорт и врски.
Точка 62
Владата ја разгледа Понудата од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот
запишан во Имотен лист бр. 48266, за КО Бардовци, на КП бр. 654, викано место/улица „Зад
чешмески рид“ и по Понудата ги усвои Мислењето на Министерство за земјоделство, шумарство
и водостопанство и Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 63
Владата ја разгледа Понудата од нотар Башким Амети од Скопје за размена на недвижен
имотградежно земјиште кое претставува 88/364 идеален дел од КП 9759, КО Ѓорче Петров 6,
евидентирано во Имотен лист бр. 96515 и недвижен имот-градежно земјиште кое претставува
87/289 идеален дел од КП 9760, КО Ѓорче Петров 6, евидентирано во Имотен лист бр. 93572 и не
ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и
врски.
Точка 64
Владата ја разгледа Понудата од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен
имот запишан во Имотен лист бр.6587, за КО Битола 5, на КП број 1589, викано место/улица
„Кафтанџица“ и по Понудата ги усвои Известувањето од Министерството за транспорт и врски и
Мислењето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Точка 65
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.91196, за КО Штип 1, КП бр.1057, викано место/улица
Железничка Станица и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење од
Министерството за транспорт и врски.
Точка 66
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.446, за КО Долани, на КП бр.566, викано место/улица Долно
Лозје и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 67
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.91608 и Имотен лист бр.4918, за КО Штип 1, на КП бр.1066 и
КП бр.1060, викано место/улица Пребег и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното
Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 68
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен
имот запишан во Имотен лист бр.463, за КО Визбегово, на КП бр.849, КП бр.850 и КП бр.853,
викано место „Село“ и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за транспорт и
врски.
Точка 69
Владата ја разгледа Понудата од нотар Надица Чаушевска -Заева од Струмица, за продажба на
недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 1070 за КО Градско Балдовци, на КП бр. 581, викано
место/улица Село и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски и Мислењето на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Точка 70
Владата ја разгледа Понудата од нотар Методија Ристоски од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.1491 и Имотен лист бр.17, за КО Злокуќани, на КП бр.397 и КП бр.407,
викано место/улица „Јурија“ и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за
транспорт и врски.
Точка 71
Владата ја разгледа Понудата од нотар Трајко Маркоски од Прилеп, за продажба на идеален дел
од недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 2065 за КО Прилеп, на КП бр. 20171 викано
место/улица Б.Планина и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид негативните мислења од
Министерството за транспорт и врски и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
Точка 72
Владата го разгледа Известувањето од извршител Никола Богатинов од Скопје, за Заклучок за
втора усна јавна продажба, која ќе се одржи на 29 јуни 2022 година, доставен под И.бр.950/2019,
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со Заклучок на поправање на грешки во актите на извршителот и по истото го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт.
Точка 73
Владата го одложи разгледувањето на Известувањето од извршител Катерина Кокина од Скопје,
под И.бр.1183/2022 за Налог за извршување врз недвижност запишана во Имотен лист бр.7636,
КО Кисела Вода 2, за наредната седница на Владата, откако претходно истата ќе се разгледа на
седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика, поради потребата
мислење по материјалот да достават Државно правобранителство на Република Северна
Македонија и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката -Скопје.
Точка 74
1. Владата го отповика Дејан Цветаноски од должноста неизвршен член на Одборот на директори
на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси
Скопје, во државна сопственост, на негово барање.
1.1 Владата го избра Дарко Башоски за неизвршен член на Одборот на директори на Акционерско
друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје, во државна
сопственост.
2. Владата на Шоип Фидани му утврди престанок на функцијата државен правобранител во
Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар,
поради исполнување на услови за стекнување на правото на старосна пензија, заклучно со 11
август 2022 година.
3. Владата ја донесе Одлуката за распишување Оглас за именување државен правобранител во
Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар.
4. Владата го разреши Ќирчо Иванов од должноста член на Управниот одбор-претставник на
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија-Скопје, поради
истек на мандатот.
4.1 Владата го именува Ќирчо Иванов за член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија-Скопје
5.Владата ја именува проф. д-р Устијана Речкоска-Шикоска, редовен професор на Универзитет за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид за член на Управниот одбор на
Македонската академска истржувачка мрежа (МАРнет), на предлог на Интрауниверзитетската
конференција на државните универзитети во Република Северна Македонија.
6. Владата го именува проф. д-р Иван Радевски за член на Одборот за евалуација на високото
образование.
7. Владата ја разреши Теута Даши-Муртези од должноста член на Управниот одбор на
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
7.1 Владата ја именува Дрита Ризвани за член на Управниот одбор на Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност, претставник од Министерството за образование и
наука.
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8. Владата ја избра Даниела Рендевска за претседател на Инспекцискиот совет со мандат од
четири години и истовремено и утврди коефициент за пресметување на плата.
9. Владата го избра Влатко Серафимов за член на Инспекцискиот совет од областа на животна
средина и заштита на здравјето на луѓето со мандат од четири години и истовремено му утврди
коефициент за пресметување на плата.
10. Владата го именува Никица Бачовски, досегашен вршител на должноста директор на
Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, за вршител на
должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот
развој и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
11. Владата ја именува д-р Јелисавета Георгиева Јовевска за Национален координатор за
медијација.
12. Владата ја донесе Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.
13. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о., за вршител на должноста директор на ЈП за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о да го именува
Костадин Ацески.
Истовремено, се препорачува на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о. да донесе одлука за распишување на јавен
конкурс за избор на директор.
14. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о., за вршител на должноста заменик на
директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о
да го именува Беким Мемеди.
Истовремено, се препорачува на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о. да донесе одлука за распишување на јавен
конкурс за избор на заменик на директорот .
15. Владата го задолжи Министерството за правда, согласно Законот за медијација („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 294/21), да објави јавен оглас за искажување на
интерес за учество во Националниот совет за медијација, за избор на членови на Националниот
совет за медијација.
Точка 75
1. По повод укажувањето на Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот за
законодавство, во врска со реалниот проблем при примена на Законот на употреба на
јазиците, во врска со превод на писмените мислења кои Секретаријатот за законодавство,
како и другите институции ги даваат по доставените материјали кои произлегуваат од
институциите со кои раководи избрано или именувано лице кое зборува службен јазик кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, поради немањето
доволно човечки ресурси и финансиски средства за превод на истите, заради доследна
имплементација и спроведување на Законот, Владата формира работна група со претставници
од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, Министерството за
финансии, Министерството за правда, Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија, Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
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граѓаните во Република Северна Македонија и Инспекторатот за употреба на јазиците, која се
задолжува да изнајде соодветни решенија за надминување на овој проблем и за истото во
најкраток рок да ја информира Владата на Република Северна Македонија.
Горенаведените институции номинациите за претставници во работната група да ги достават
до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во рок од седум
дена.
Исто така, Владата заклучи да го информира Инспекторатот за употреба на јазиците за
позитивниот став за надминување на ова прашање, како и тоа дека во тек е подготовка на
јавна набавка на софтвер за превод на писмена.
2. Владата заклучи Министерството за економија да подготви и до Владата да достави Предлогрешение за изменување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на
постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за
финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на
дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија, во насока
наместо Фидан Колев од Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија член да биде Сашо Максимовски од Канцеларија на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија.
Решението се смета за донесено на оваа седница на Владата.
3. Во контекст на писменото обраќање на Амбасадата на Швајцарската Конфедерација, а по
укажување на Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање во однос
на управувањето со подрачјето на Заштитен предел „Осоговски Планини“ и Заштитен предел
„Малешево“, Владата го задолжи Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
„Национални шуми“-П.О Скопје, во најкраток можен рок да донесе План за управување со
подрачјето на Заштитен предел „Осоговски Планини“ и Заштитен предел „Малешево“, како и
посебни планови за одгледување и заштита на шуми во заштитени подрачја и за истото да ја
информира Владата во рок од еден месец.
4. Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
европски прашања, м-р Бојан Маричиќ ги информираше членовите на Владата за статусот со
состојбата на договорите и спогодбите произлезени во рамките на Самитот „Отворен Балкан“
и согласно тоа Владата заклучи:
1) Се задолжува Дирекцијата за заштита и спасување ВЕДНАШ да испрати одговор до
Министерството за надворешни работи, во однос на Барањето за доставување на предлог на
закон за ратификација на Договорот за заштита од катастрофи.
2) Се задолжува Министерството за труд и социјална политика ВЕДНАШ да испрати одговор до
Министерството за надворешни работи, во однос на Барањето за доставување на предлог на
закон за ратификација на Договорот за условите за слободен пристап до пазарот на труд.
3) Се задолжува Министерството за надворешни работи ВЕДНАШ до Владата да го достави
предлогот на закон за ратификација на Договорот за интерконекција на шеми за електронска
идентификација на граѓаните од Западен Балкан.
4) Се задолжува Министерството за надворешни работи ВЕДНАШ до Министерството за
образование и наука да достави барање за подготовка на предлог на закон за ратификација на
Договорот за соработка со Западен Балкан во полето на взаемното признавање на дипломи и
научни степени издадени во високообразовните институции и други овластени институции, а
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Министерството за образование и наука во најкраток можен рок да одговори, односно да го
достави до Министерството за надворешни работи.
5) Се задолжува Министерството за транспорт и врски, ВЕДНАШ да достави предлог
иницијатива за либерализација на товарниот транспорт (во однос на трите типа на дозволи) до
националниот координатор за Отворен Балкан и за регионални иницијативи, Марјан Забрчанец
и националниот координатор за регионална соработка и европски интеграции, Нола
Исмајлоска-Старова.
6) Се задолжуваат Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за труд и социјална
политика, Министерството за надворешни работи и Министерството за транспорт и врски во
рок од седум дена до генералниот секретар да достават писмено известување за реализација
на задолженијата.
5. Владата по повод одбележувањето на државниот празник 2 Aвгуст, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година ги донесе следните заклучоци:
1) Организацискиот одбор за одбележување на државниот празник 2 Aвгуст, Ден на
Републиката (Илинден) 2022 година е предводен од Мартин Попов, шеф на Канцеларијата на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, (претседавач на Организациски
одбор), а составен од Митко Бојмацалиев, шеф на кабинетот на министерот за внатрешни
работи, Станислава Чулиќ, шеф на кабинетот на министерот за одбрана, Сашо Тасевски,
директор на Бирото за јавна безбедност, Васко Ѓурчиновски, началник на Генералштаб на
Армијата на Република Северна Македонија, м-р Методија Димовски, генерален секретар на
Владата на Република Северна Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Ана Андреева, секретар за
комуникации, односи со јавност и протокол, претставник на Канцеларијата на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија (заменик-претседавач на Организациски одбор).
2) Државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година се одбележува на
три локации во коорганизација со Собранието на Република Северна Македонија и
Претседателот на Република Северна Македонија.
Владата на Република Северна Македонија одбележува со владина делегација и во Смилево,
во организација на Општина Демир Хисар.
Ротација за 2022 година:
Владата на Република Северна Македонија одбележува во Крушево.
Собранието на Република Северна Македонија одбележува во Пелинце.
Претседателот на Република Северна Македонија одбележува во Скопје.
Ротација за 2023 година:
Владата на Република Северна Македонија одбележува во Скопје.
Собранието на Република Северна Македонија одбележува во Крушево.
Претседателот на Република Северна Македонија одбележува во Пелинце.
3) Делегацијата на Владата на Република Северна Македонија по повод прославата на
државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година во Крушево да ја
предводи д-р Димитар Ковачевски, претседател на Владата на Република Северна Македонија.
Во состав на Делегацијата предводена од д-р Димитар Ковачевски, претседател на Владата на
Република Северна Македонија да бидат:
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-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,
-м-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за политики на добро владеење,
-Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи и
-доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, министер за култура.
Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
преку одделението за протокол да обезбеди протоколарно проследување на владината
делегација, како и протоколарен пречек на гостите и делегациите коишто ќе положуваат
цвеќе.
4) Делегацијата по повод прославата на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година во Пелинце ќе ја предводи и ќе се обрати претседателот на Собранието
на Република Северна Македонија, м-р Талат Џафери.
Во состав на Делегацијата на Владата на Република Северна Македонија по повод прославата
на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година во Пелинце да
бидат:
м-р Бојан Маричиќ, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за европски прашања,
м-р Беким Сали, министер за здравство,
м-р Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика,
Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и
д-р Фатмир Бесими, министер за финансии.
Се задолжува Министерството за труд и социјална политика преку Одделението за протокол да
обезбеди протколорано проследување на владината делегација.
5) Делегацијата по повод прославата на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година во Скопје ќе ја предводи и ќе се обрати Стево Пендаровски,
Претседател на Република Северна Македонија.
Во состав на Делегацијата на Владата на Република Македонија по повод прославата на
државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година во Скопје да бидат:
-

д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи,
Славјанка Петровска, министер за одбрана,
м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа и
м-р Адмирим Алити, министер за информатичко општество и администрација.

Се задолжува Министерството за одбрана преку Одделението за протокол да обезбеди
протоколарно проследување на владината делегација.
6) Делегацијата по повод прославата на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година во Смилево да ја предводи Благој Бочварски, министер за транспорт и
врски.
Во состав на Делегацијата да биде доц. д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука.
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Се задолжува Министерството за транспорт и врски да обезбеди протоколарно проследување
на владината делегација.
7) Се задолжува Организацискиот одбор да ја координира организацијата на прославите на
државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година заедно со кабинетите
на Собранието на Република Северна Македонија и Претседателот на Република Северна
Македонија.
8) Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, да ги
покрие трошоците за одбележувањето на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година во Крушево според организацискиот план на Организацискиот одбор.
9) Се укажува на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија, да ги покрие
трошоците за одбележувањето на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден)
2022 година во Скопје.
10) Се укажува на Кабинетот на претседателот на Собранието на Република Северна
Македонија, да ги покрие трошоците за одбележувањето на државниот празник 2 Август, Ден
на Републиката (Илинден) 2022 година во Пелинце.
11) Се укажува на службите за протокол на Кабинетот на Претседателот на Република Северна
Македонија и Собранието на Република Северна Македонија, да се усогласат во врска со
сценаријата за одбележувањето и прославата на државниот празник 2 Август, Ден на
Републиката (Илинден) 2022 година, со Организацискиот одбор за прослава на државниот
празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година.
Сценаријата да имаат детален приказ на активностите по повод одбележувањето и прославата
на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година.
12) Организацискиот одбор по усогласувањето со кабинетите на Собранието на Република
Северна Македонија и Претседателот на Република Северна Македонија, да достави целосно
сценарио кое ги опфаќа сите прослави на Илинден 2022 година, организациски план, како и
лого и брендинг за празникот.
13) Се задолжува Јавното претпријатие Национална радио-телевизија, на 2 август 2022 година
да врши директен пренос од одбележувањето на државниот празник 2 Август, Ден на
Републиката (Илинден) 2022 година од трите локации (според деталното сценарио со саатници
кое ќе го достави Организацискиот одбор).
14) Се задолжува Министерството за одбрана-Генералштаб на Армијата на Република Северна
Македонија, да обезбеди присуство на доволен број на гардисти и фанфаристи на локациите
каде што ќе се одбележува државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022
година, согласно барањата на кабинетите, како и опрема за свечено положување на цвеќе,
воен оркестар и шатори, тенди за прославата во Крушево, соодветно на барањата кои по
писмен пат ќе ги добијат од организацискиот одбор.
15) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, да набави материјали и техничка опрема за одбележувањето на државниот
празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година, за која ќе добијат технички
спецификации од страна на Организацискиот одбор.
16) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, да ги покрие трошоците за поставување на контејнери и канти за отпад во
Крушево, Пелинце и Скопје.
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17) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, да ги покрие трошоците за поставување на мобилни тоалети во Крушево, Пелинце
и Скопје, за која ќе добијат технички спецификации од страна на организацискиот одбор.
18) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, да обезбеди минибуси/возила за превоз на делегациите (дипломатскиот кор) за
положување цвеќе во Крушево, како и превоз на соодветната техничка опрема неопходна за
организација на настаните според спецификација добиена од страна на организацискиот
одбор. Вклучително, да обезбеди превоз и за учесниците во културно-уметничката програма, а
врз основа на спецификација обезбедена од организацискиот одбор.
19) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија, да обезбеди столици и чадори/тенди за заштита од сонце за прославата во
Крушево и за другите локации согласно барањата.
20) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Репулика Северна
Македонија, да обезбеди цветен аранжман и венци за сите владини делегации за прославата
на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година.
21) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Репулика Северна
Македонија да обезбеди превоз и сместување за тимовите кои ќе работат на организацијата на
настаните.
22) Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија да обезбеди превоз за Делегацијата, претставниците и нивните гости на Сојузот на
борците на Република Северна Македонија.
23) Се задолжува Министерството за транспорт и врски, во соработка со
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, да
изврши расчистување и санација на делницата од магистралниот пат до Меморијалниот центар
Пелинце и патниот правец Прилеп-Крушево (особено на влезот на градот Крушево, кај
бензинската станица на Макпетрол) како и да обезбеди хоризонтална сигнализација.
24) Се задолжува Министерството за здравство, од општините Прилеп и Демир Хисар да
обезбеди соодветен број на медицински возила и дежурен медицински тим на 1 август и 2
август за прославата во Крушево.
25) Се задолжува Министерството за здравство да обезбеди соодветен број на медицински
возила и дежурен медицински тим во Скопје и Пелинце, за одбележувањето на државниот
празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година.
26) Се укажува на Град Скопје и Општина Куманово, да обезбедат присуство на возила за
противпожарна заштита на локациите на кои ќе се одбележува државниот празник 2 Август,
Ден на Републиката (Илинден) 2022 година, да ги уредат просторите околу спомениците и
Меморијалниот центар каде што ќе се одвиваат прославите на државниот празник 2 Август,
Ден на Републиката (Илинден) 2022 година.
27) Се укажува на Општина Прилеп и Општина Кривогаштани, да обезбедат по едно
противпожарно возило за 1 и 2 август 2022 година во Крушево.
28) Се укажува на Град Скопје и општините Крушево и Куманово да обезбедат цистерни за
вода.
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29) Се задолжува ЈП за стопанисување со државните шуми Национални шуми п.о.-Скопје, да
обезбеди дрвени столпчиња за означување на патеката до Мечкин Камен.
30) Се задолжува Секторот за односи со јавност на Владата на Република Северна Македонија,
да подготви лого по повод прославата и во најкус можен рок за тоа да го информира
Организациониот одбор за прослава на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година.
31) Се задолжува Министерството за култура да ги обезбеди средствата и контактите за
културно уметничката програма (испланирана во сценариото од страна на организацискиот
одбор).
32) Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да
ги обезбеди средствата, да ги исконтактира и да ги организира водителите и музичките
изведувачи за прославата во Крушево.
33) Се задолжува Армијата на Република Северна Македонија да обезбеди воен оркестар кој
ќе добие спецификации од сценариото на организацискиот одбор.
34) Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги преземе сите мерки и активности
потребни за мирно и безбедно одбележување на прославата на државниот празник 2 Август,
Ден на Републиката (Илинден) 2022 година.
35) Се задолжува Секторот за односи со јавност на Владата на Република Северна Македонија,
изработеното лого за државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година
да го достави до сите национални телевизии, со цел да се емитува на денот на празнувањето
на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката (Илинден) 2022 година, на 2 август 2022
година.
36) Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија преку Секторот за односи со јавност на Владата на Република Северна Македонија,
да испрати покана според протоколарна пресеанс листа во електронска и печатена форма.
Поканите да бидат испратени не подоцна од две недели пред настанот, односно најдоцна до
15 јули 2022 година, а Секторот за односи со јавност на Владата на Република Северна
Македонија да ги прифати потврдите и врз основа на истите да изработи протоколарна листа
за Илинден 2022 година-Крушево, вклучително и скица со распоред за седење на гостите.
37) Се задолжува Министерството за внатрешни работи, преку секторите за внатрешни работи
да го организира сообраќајот и да обезбеди соодветен тек на моторни возила во Крушево на
Мечкин Камен, по повод прославата на државниот празник 2 Август, Ден на Републиката
(Илинден) 2022 година.
38) Се укажува на Општина Прилеп да обезбеди теренски возила за прославата во Крушево.
6. 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 9 јуни 2022 година до 15 јуни 2022 година и
согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до
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Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна
Македонија.
Точка 76
Владата го разгледа Годишниот извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје во
Република Северна Македонија за 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 77
Владата ја разгледа Информацијата за здравствена состојба на шумите во Република Северна
Македонија за 2021 година, со Годишен извештај за превентивна заштита на шумите и шумските
култури во Република Северна Македонија од штетни инсекти и растителни болести во 2021
година, како материјал за информирање.
Точка 78
Владата го разгледа Извештајот за работењето на ЈП Национална радиодифузија-Скопје за
период од 1 јануари до 31 март 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 79
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за
периодот јануари-март 2022 година, со прилози, како материјал за информирање.
Точка 80
Владата го разгледа Финансискиот извештај на АД за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост-Скопје за период од 1.4.2021 година до 30.6.2021 година, како материјал за
информирање.
Точка 81
Владата го разгледа Финансискиот извештај на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 јули 2021 година до 30 септември
2021 година, со прилози, како материјал за информирање.
Точка 82
Владата го разгледа Финансискиот извештај на АД за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост-Скопје за период од 1 октомври 2021 година до 31 декември 2021 година,
со прилози, како материјал за информирање.
Точка 83
Владата го разгледа Финансискиот извештај на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1 јануари 2022 година до 31 март
2022 година, со прилози, како материјал за информирање.
Точка 84
Владата го разгледа Извештајот за работата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, за период од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година, како материјал за
информирање.
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Точка 85
Владата го разгледа Извештајот за работата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони за период од 1 јули 2021 година до 31 декември 2021 година, како материјал за
информирање.
Точка 86
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Советот на јавните обвинители на
Република Северна Македонија за 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 87
Владата го разгледа Извештајот за реализацијата на Судскиот буџет за 2021 година, како
материјал за информирање.
Истовремено Владата заклучи да се има предвид Мислењето на Министерството за финансии.
Точка 88
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за влегување и престој
на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија, за
учество во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа-СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE
BRIGADE-SEEBRIG), во предложениот текст.
Точка 89
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи, во предложениот текст.
Точка 90
Владата го донесе новиот текст на Oдлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Северна Македонија за учество на вежбата „Анадолски орел 22“ („ANATOLIAN EAGLE
22“) во Република Турција, во предложениот текст.
Точка 91
Владата по Статутот на Институтот за комуникациски студии утврди мислење врз основа на
Мислењето на Министерството за образование и наука и заклучи да го достави до основачот на
приватната научна установа.
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, д-р Димитар Ковачевски се иззема
од расправата и одлучувањето по овој материјал.
Точка 92
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од продолжување на временскиот рок за
имплементација на Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП), ја усвои
Информацијата и го задолжи Министерството за финансии, во соработка со Министерството за
труд и социјална политика да се обрати во Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка
за продолжување на временската рамка за имплементација на Проектот за администрирање на
социјалното осигурување (СИАП) за дополнителни 20 месеци, односно до 31.12.2024 година.
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Точка 93
Владата ја разгледа Информацијата за подготовка на студија за изводливост за изградба на
национална транспортна оптичка мрежа и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со
Националната канцеларија за бродбенд компетентност до крајот на јули 2022 година да аплицира
до EU IF (EU Integration Facility) за добивање техничка помош за изработка на Студија за
изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка мрежа.
2. Се задолжува Националната канцеларија за бродбенд компетентност до крајот на јули 2022
година да подготви Услови за работење (Тerms of Reference-ToR) за јавна набавка на
консултантски услуги за изработка на Студија за изводливост за изградба на Национална
транспортна оптичка мрежа.
3. Се задолжува Националната канцеларија за бродбенд компетентност во ToR-от да предвиди
при изработката на Студија за изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка
мрежа од страна на избрана консултантска фирма истата да соработува, согласно утврдените
рамки во доставениот ToR, со Министерството за информатичко општество и администрација,
Националната канцеларија за бродбенд компетентност, Агенцијата за електронски комуникации и
Јавното претпријатие Национална радиодифузија, локалните самоуправи/Заедницата на
единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, јавните институции и
операторите, а како официјални податоци да ги користи податоците:
-од Националната канцеларија за бродбенд компетентност:
извештаите за развојот на бродбендот во државата и спроведување на Националниот оперативен
бродбенд план;
-од Агенцијата за електронски комуникации:
податоците од Единствената точка за информации (ЕТИ), Системот за поддршка на
имплементацијата на Националниот оперативен бродбенд план, податоците за мапирање на
услугата пристап до интернет на ниво на населено место по брзина и технологија;
-од ЈП Македонска радиодифузија:
податоците за вкупно изградени и слободни капацитети на инфраструктура изградена со јавни
средства, податоците за јавните институции и локациите за бесплатен државен WiFi кои треба да
се поврзат на Национална транспортна оптичка мрежа.
4. Се задолжува Националната канцеларија за бродбенд компетентност во ToR-от да предвиди
Студијата за изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка мрежа да ги земе
предвид усвоените Владини ИКТ стратегии/планови, препораки и мислења на Националната
канцеларија за бродбенд компетентност, најновите стратешки документи на Европската Унија, да
биде изработена во период кој нема да биде подолг од девет месеци и да ги содржи следните
компоненти:
-

Анализа на постојната состојба на бродбендот во државата

-

Идеен проект на НТОМ (Preliminary design ),

Анализа на економски и технички влијанија и параметри (Cost-benefit analysis) и
влијание на изградбата на НТОМ врз животната средина и општеството (Environmental and social
impact assessment).
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5. Се задолжува Јавното претпријатие Национална радиодифузија да обезбеди неопходни
административни, технички и просторни капацитети за потребите на консултантската фирма која
ќе ја подготвува Студијата за изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка
мрежа.
6. Се задолжува Државниот завод за статистика до крајот на јули 2022 година на Агенцијата за
електронски комуникации да и ги обезбеди најновите податоци по пописни кругови со
домаќинства и геометрија.
7. Се препорачува на Агенцијата за електронски комуникации за потребите на подготовка на
Студија за изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка мрежа, до крајот на
ноември 2022 година да ги ажурира податоците од: Единствената точка за информации (ЕТИ) и
Системот за поддршка на имплементацијата на Националниот оперативен бродбенд план, да
изврши мапирање на услугата пристап до интернет на ниво на населено место по брзина и
технологија и да обезбеди консултантската фирма која ќе ја подготвува Студија за изводливост
за изградба на Национална транспортна оптичка мрежа да има пристап до истите.
8. Се задолжува Јавното претпријатие Национална радиодифузија за потребите на подготовка на
Студија за изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка мрежа, до крајот на
ноември 2022 година да ги ажурира податоците за: вкупно изградени и слободни капацитети на
инфраструктура изградена со јавни средства, јавните институции и локации за бесплатен
државен WiFi кои треба да се поврзат на Национална транспортна оптичка мрежа и
консултантската фирма која ќе ја подготвува Студија за изводливост за изградба на Национална
транспортна оптичка мрежа да има пристап до истите.
9.Се задолжуваат Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални
енергетски ресурси Скопје, АД МЕПСО, Јавно претпријатие за државни патишта, Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна МакедонијаСкопје, на Јавно претпријатие Национална радиодифузија да му обезбедат ажурирање на
податоците за вкупно изградена и слободна оптичка инфраструктура/капацитети со која тие
управуваат а ќе може да се користат за развојот на НТОМ (Национална оптичка транспортна
мрежа).
10. Се задолжува министерот за информатичко општество и администрација, во соработка со
Националната канцеларија за бродбенд компетентност до крајот на јули 2022 година да одржи
состаноци со: Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна
Македонија, Агенцијата за електронски комуникации и Јавното претпријатие за Национална
Радиодифузија за спроведувањето на активностите за процесот на подготовка на Студијата за
изводливост за изградба на Национална транспортна оптичка мрежа.
Точка 94
Владата ја разгледа Информацијата за исплата на пензии за јуни 2022 година и ја усвои со
следните заклучоци:
1. Се задолжува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија да ги
достави податоците за пензиите до деловните банки, најдоцна до 27.6.2022 година.
2. Се препорачува на деловните банки да обезбедат пензионерите да може да располагаат со
јунските пензии преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа од 28.6.2022 година.
3. Се препорачува на деловните банки преку филијалите и експозитурите на банките да
обезбедат готовинска исплата на пензии за клиентите кои не користат картички, во четири групи
според следниот распоред составен според висината на пензијата:
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-За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 28.6.2022 година (вторник);
-За пензии со висина 11.001-14.000 денари, исплатата да се изврши на 29.6.2022 година (среда);
-За пензии со висина 14.001-18.000 денари, исплатата да се изврши на 30.6.2022 година
(четврток) и
-За пензии со висина над 18.001 денари, исплата да се изврши на 1.7.2022 година (петок).
Точка 95
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на Проектот за користење услуга за одмор и
рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за
лето 2022 година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика во рок од пет дена да донесе
програма за седумдневен одмор на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на
посебен додаток за сезона лето 2022 година и процедура за реализација на проектот за
користење на услугата за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца
корисници на посебен додаток за време на летниот распуст.
2. Се задолжува министерот за труд и социјална политика во рок од седум дена да формира
комисија за разгледување и рангирање на корисници на услуга за одмор и рекреација на деца од
семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток, со претставници од
Министерството за труд и социјална политика.
3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да објави повик на
веб-страницата на Министерството за труд и социјална политика и во центрите за социјална
работа во јуни 2022 година.
4. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика веднаш по објавување на јавниот
повик во рок од пет дена да им укаже на центрите за социјална работа да ги преземаат
потребните активности заради ефикасна реализација на овој проект.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 14.45 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
м-р Методија Димовски

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
д-р Димитар Ковачевски
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