ЗАПИСНИК
од Осумдесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 4 октомври 2022 година

Скопје, октомври 2022 година

ЗАПИСНИК
од Осумдесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 4 октомври 2022 година
Седницата започна во 12:55 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна Македонија, д-р
Димитар Ковачевски, како и д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите
и министер за политички систем и односи меѓу заедниците.
На седницата присуствуваа, м-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење, м-р Бојан Маричиќ,
заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски
прашања и Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции и членовите на Владата, д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи,
Славјанка Петровска, министер за одбрана, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии,
мр Крешник Бектеши, министер за економија, Љупчо Николовски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство (в.к.в.), д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, м-р
Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска, 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.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот за
законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и м-р Назим Буши, заменик на
министерот за внатрешни работи, д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за правда, доц. д-р
Владимир Рендевски, заменик на министерот за здравство и м-р 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, Душко Арсовски и Муамет Хоџа,
портпароли на Владата на Република Северна Македонија, како и Дрита Абдиу – Халили,
државен секретар во Секретаријатот за европски прашања, Драган Тилев, државен советник во
Секретаријатот за европски прашања и други претставници од Секретаријатот за европски
прашања.
Од седницата отсуствуваа членовите на Владата, Оливер Спасовски, министер за внатрешни
работи, д-р Никола Тупанчески, министер за правда, 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
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ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на Записникот од 82-та седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана
на 13 септември 2022 година
- Усвојување на Записникот од 83-та седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржана
на 20 септември 2022 година

Пред преминување на Дневен ред

•

Белешка од состанокот со ГД НЕАР во врска со наодите од Извештајот на Европската
комисија за напредокот на Македонија

•

Предлог - насоки за координација и подготовка на процесот на скрининг

•

Информација за подготовката на Деветнаесеттиот состанок на Поткомитетот за
економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за
стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна
Македонија, кој ќе се одржи на
6 октомври 2022 година

•

Предлог - одлука за определување на институциите чии претставници се дел од
работните групи за подготовка на преговарачките позиции за преговори за
пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија
Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна
Македонија

•

- Информација за реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна
Македонија во периодот 1.1.2022-30.9.2022 година
•

Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ
Идризово

- Информација со Акциски план за постапување по препораките на КПТ (точка 8 од Извештај
2019 и точка 5 од Извештај 2020) за КПД Идризово по препораките на СЕБ

1. Информација за доделување на повеќегодишна јавна набавка за физичко обезбедување на
Археолошки локалитет Плаошник
2. 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 (Универзитет „Св.Кирил и Методиј“- Скопје)
3. Информација за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на
Република Северна Македонија за прв и втор квартал од 2022 година
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4. Предлог – одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на
Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (03-570/1 КП бр.1973 за КО Долно
Дупени)
5. Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Доброволно противпожарно еколошко и хуманитарно здружение ЕКО-ФАП - Охрид
6. Барање за поддршка за организација на европско првенство за кадети 2024 година во Скопје
7. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈНУ Институт за
духовно и културно наследство на Албанците - Скопје
8. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за
водостопанство Лисиче-Велес, со Предлог-одлука
9. Годишна сметка за 2021 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје „Јасен“ -Скопје и Годишниот извештај за работењето со финансиски
извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година на Јавното претпријатие за
управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, со Извештај на
независниот ревизор и предлог-одлуки
10. Информација за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и
услуги Текнопанел ДОО Илинден, со усогласен текст на Договор и Предлог-одлука
11. Информација за потребата од имплементација на втора фаза на проектот „Јакнење на
општинските капацитети за имплементација на проекти“, кој ќе се спроведува од страна на
Програмата за развој на Обединети нации (УНДП) во соработка со Бирото за регионален развој
и Министерството за локална самоуправа, а кој е поддржан од страна на Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка (СИДА)
12. Информација за давање на согласност на спогодби за регулирање на меѓусебните права и
обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје - Прошетка на посетители во
Националниот парк Галичица, со превозно средство - чамец - без мотор во Свети Наум, со
предлог-одлуки
13. Информација во врска со фактичката состојба на деловниот простор на Централен регистар
на Република Северна Македонија кој е даден на користење за Регионалната регистрациона
канцеларија во Гостивар
14. Информација со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република
Северна Македонија (Имотен лист број 1477, КО Оризари-вон град)
15. Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија (Имотен лист број 282, КО Оризари-вон град)
16. Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно
земјиште на кое Република Северна Македонија е сосопственик на најмалку 70 % од вкупната
површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е
формирана градежната парцела,
17. Информација за давање на согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
18. Информација за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како
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Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
и Друштвото за производство, промет и услуги Меотек ДООЕЛ Тетово, со Предлог-одлука
19. Информација за Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци на
извршени услуги кон корисниците на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
„Скопје 1“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци на извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Штип“ на
надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“, Предлог-тарифник на
основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Струга“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци на извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Берово“
на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“, Предлог-тарифник на
основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Виница“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци на извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Кичево“
на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“, Предлог-тарифник на
основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Радовиш“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци на извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“
на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ и Предлог-тарифник
за надоместоци за извршени услуги на корисник на технолошка индустриска развојна зона, со
предлог-одлуки
20. Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу
Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги Ван Хоол Македонија
ДООЕЛ Илинден и Иммороц НВ (Immoroc NV), со бр.13-255/1 од 1.2.2016 година, со усогласен
текст на Анекс договор бр.1 и Предлог-одлука
21. Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош, склучен помеѓу
Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана
од страна на министерот без ресор, задолжен за привлекување странски инвестиции, г. Веле
Самак и Друштвото за производство, трговија и услуги Леар цорпоратион Македонија ДООЕЛ
Гостивар, со бр. дов 96 од 16.7.2015 година, со усогласен текст на Анекс договор бр.1 и Предлогодлука
22. Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу
Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги Макдиа ДООЕЛ Скопје
и Диатекс спа (Diatex Spa) со бр. 03-657/1 од 30.3.2015 година, со усогласен текст на Анекс
договор бр.1 и Предлог-одлука
23. Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу
Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на министерот без
ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р Бил Павлески, Друштвото за
производство, трговија и услуги Инјецтион моулдинг Прилеп увоз-извоз Прилеп и Акомпласт
ГмбХ од Лимбах Оберфрона, Германија Стр.дов.бр.10-8/1 од 18.1.2016 година, со усогласен текст
на Анекс договор бр.1 и Предлог - одлука
24. Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштвото за
производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ
с.Мислешево Струга, со текст на Договор и Предлог-одлука
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25. Предлог - уредба за дополнување на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата
за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите
на Европската комисија (*)
26. Информација за продажба на недвижнa ствар во Прилеп, сопственост на Република Северна
Македонија - корисник Министерство за финансии со Предлог - одлука
27. Информација за раскинување на Договорот за градба и Договорот за надзор на проектот
„Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици по должина на
паневропскиот Коридор 10, вклучително и кракот 10д, согласно најдобрите практики на ЕУ – Лот
4, железничка станица Гевгелија“
28. Информација со предлог за склучување на Анекс кон Договорот за концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена
со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91
29. Информација во врска со барањето на концесионерот Дис енергија ДОО Скопје за
продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364
30. Информација во врска со Барањето на концесионерот Дис енергија ДОО Скопје за
продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата хидроелектрична централа,
МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361, со Анекс на Договор
31. Информација за финансирање на Годишната програма за заштита на природата за 2022
година на Јавната установа Национален парк „Шар Планина“
32. Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за
водоснабдување на с. Никуштак – дистрибутивна мрежа со приклучување кон приклучна шахта
од водоснабдителниот систем Липково до постоечки резервоар во с. Никуштак
33. Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за
водоснабдување на с.Виштица - главна водоводна мрежа со приклучна шахта од
водоснабдителниот систем Липково, Општина Липково
34. Информација во врска со статусот на договорите за концесија на малите хидроелектрични
централи лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на Национален парк
„Шар Планина“, со предлог за склучување на договори за реституција
35. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс
за лесна и незагадувачка индустрија – Г2, КО Горно Лисиче- вонград, Општина Аеродром, со
Предлог-одлука
36. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот
за инфраструктура за изградба на Ветерен парк Дрен, КО Петрово, КО Миравци-вонград и КО
Демир Капија, Општина Демир Капија и Општина Гевгелија, со Предлог – одлука
37. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот
за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир - Ќафасан, патна делница Песочани Требениште, од км 0+000,00 до км 12+698,72 за стабилизација на косина од км 6+680 до км
7+050, КО Климештани и КО Мешеиште, Општина Дебрца, со Предлог-одлука
38. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот
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за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина и санација на свлечишта на км 4+410
- км 4+550, КО Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука
39. Информација за доставен елаборат за процена на настаната штета во 2018 година, од
Општина Ново Село, за лицето Кирил Голубов
40. Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2022 година
41.Предлог-одлука за определување на гранични премини за влез на фитофармацевтски
производи
42. Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина –
оникс и травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Еуро мармогранити ДОО Прилеп на локалитетот ,,с.Манастир“, Општина Прилеп
43. Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштвото за
програмирање и услуги Хај тек инженеринг центар ДООЕЛ Скопје
44. Информација за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија
Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола, со текст на Договор
45. Информација од претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни
постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување од
адвокатската куќа Мекдермонт Вил и Емери (Mc. Dermott Will&Emery) со статус на ad hoc
инвестициската арбитражна постапка која се води во Хаг врз основа на арбитражните правила
на УНЦИТРАЛ (UNCITRAL) од 1976 година, во предметот заведен под број PCA 2019-09 на Блажо
Тасев како тужител против Република Северна Македонија како тужена страна, со полномошно
за застапување и писмо за ангажирање
46. Информација со Предлог - програма за финансирање на програмските активности на
здруженијата и фондациите за 2022 година
47. Информација за спроведувањето на Планот на активности за ажурирање на податоците кои
се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и
Република Молдавија за имплементација на членовите
5-14 и 51-59 од Конвенцијата на
Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за
надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на
имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година, со ревидиран План на активности
48. Информација со предлог - решение во однос на Книга 5 - Семејноправни односи од
Граѓанскиот законик на Република Северна Македонија
49. Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа Корупција за 2021
и 2020 година
50. Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител
упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други
органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот април-јуни 2022 година
51. Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното
обвинителство на Република Северна Македонија
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52. Предлог -одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество на вежбата „Камбриска патрола 2022“ („Cambrian Patrol 2022“) во
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
53. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за рана детекција на
малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2022 година
54. Информација за системско решение за стипендирање на студенти за ресори каде би биле
обврзани да работат во соодветна дејност по завршување на студиите
55. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе
Стефановски Сениќ“ - Скопје
56. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен херој
Орде Чопела“ - Прилеп
57. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
58. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје
59. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
60. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
61. Предлог на закон за дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена
постапка, поднесен од група пратеници
62. Иницијатива од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.69/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста
на член 19 став 16 во делот „надлежен суд“ од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/202015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022)
63. Иницијатива од Зоран Видевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.79/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10
од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија“ број 199/2014)
64. Иницијатива од Љупчо Јосев од Свети Николе, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.72/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста
на членот 111 став 4 во врска со член 87 став 3 од Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/202015,
5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019,
14/2020, 215/2021 и 99/2022).
65. Иницијатива од Димитрија Атанасовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република
Северна Македонија под У.бр.75/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста
на членовите 6, 9, 16, и 22 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2011, 188/2013, 154/2015 и
23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021 )
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66. Иницијатива од Кристина Бачовска - Синколи, адвокат од Скопје доставена до Уставниот суд
на Република Северна Македонија под У.бр.83/2022 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на член 22-а став 1 точка 2 од Законот за денационализација („Службен весник на
Република Македонија" бр. 20/98,18/99,31/00,42/03,64/03, 44/07,72/10,171/10,8/11,
55/13,33/15 и 104/15)
67. Иницијатива од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.71/22 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10
став 12 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10,
36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.320/22 и 150/22)
68. Иницијатива од Здравствена установа АД Цар Самуил с. Банско, Струмица, застапувана од
полномошник адвокат Драѓи Аљоков од Струмица и Иницијативата поднесена од Љубица
Мијалова, Слободанчо Мијалов и Драгица Шукриева сите од Радовиш, застапувани од
полномошник адвокат Зоранчо Крстев од Радовиш за оценување на уставноста на член 2 од
Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното
земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација
на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/22),
доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.80/2022 и У бр.85/2022
69. Иницијатива од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.74/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 89
од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Северна Македонија“ број
99/2022)
70. Иницијатива од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.70/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 83
став 1 во делот „29-до“ од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12,
187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16 и 35/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19 и 290/20)
71. Иницијатива од Асоцијацијата на здруженија на работодавачите на трговските друштва за
превоз на патници на Република Македонија Исток од Скопје доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.37/2021 за поведување на постапка за оценување на
уставноста и законитоста на член 7 став (5) и член 8 став (3) и став (8) алинеја 1 од „Тарифата на
премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.191/18)
72. Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.629 и Имотен лист бр.100243 за КО Нов Дојран, на КП бр.1184/1, викано
место/улица „Манастир“, со дополнување
73. Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот-земјиште
кое претставува идеален дел од КП бр.1/2 и КП бр.1/5, КО Сушево, со Имотен лист бр.66
74. Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.65 за КО Сушево, на КП бр.1/1, КП бр.1/3 и КП бр.1/7, викано место/улица „Корија“
75. Понуда од нотар Тања Аспорова од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.32356 за КО Велес, на КП бр.8462, викано место/улица „Ордан Џинот“
76. Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.53219 за КО Кисела Вода 1, на КП бр.890/1 и КП бр.892/1, викано место/улица „Првомајска“
77. Кадровски прашања
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78. Прашања и предлози
79. Информација во врска со реализација на Програмата за фитосанитарна политика во 2021
година
80. Годишен извештај за работата на Националниот комитет за спречување на насилен
екстремизам и борба против тероризам во 2021 година
81. Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево “- Битола, за периодот април - јуни 2022
година
82. Извештај за работењето на Јавното претпријатие „Национална радиодифузија“ – Скопје за
период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
83. Тримесечен финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие Службен весник на
Република Северна Македонија за периодот април-јуни 2022 година
84. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ „Лисиче“ - Велес, за периодот априлјуни 2022 година
85. Тримесечен финансиски извештај за работењето на Акционерско друштво за поштенски
сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје, за период од 1
јануари 2022 година до 31 март 2022 година
86. Тримесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот април-јуни
2022 година
87. Годишен извештај за работењето на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје во 2021
година
88. Годишен извештај за работењето на Гарантниот фонд за 2021 година, со дополнување
89. Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен
фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка на трговски
радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми
90. Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, со состојбата на сметките и
наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид 2 кредитната линија
91. Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити и за состојбата на салдото
на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за
грант компонента (Ковид 3 кредитна линија),
92. Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, како и за состојбата на
салдото на сметката од Фондот за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста (Ковид 4
кредитна линија)
93. Извештај за работата на технолошко - индустриските развојни зони за период од 1 јануари
2021 година до 31 декември 2021 година
94. Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со
отпочнатата постапка за раскинување на Договор за отуѓување на градежно земјиште бр.031497/26 од 18.12.2014 година, склучен со Акционерско друштво за текстил Веибо груп
Маседониа АД Скопје како купувач
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95. Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за критериумите и условите за
прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и
нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија
во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и
обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности
96. Информација во врска со поднесено барање од Друштвото за трговија, промет и услуги Меј
енерџи ДОО Скопје, за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект, со
Предлог-одлука
97. Информација за измена на Тендерската документација и Јавниот повик за доделување на
дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Скопје, Свети Николе,
Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола,
Охрид, Ресен и Кичево, со Тендерска документација,
98. Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ограничување на извозот на
одделни стоки
99. Предлог - план за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики,
препораки, мерки и индикатори
100. Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на трговските друштва од
посебно значење за работа во кризна состојба
101. Информација за повеќегодишна јавна набавка на стока – софтверски лиценци за виртуелна
платформа
102. Информација за отпочната постапка за формирање на Одбор за разрешување на спорови ДАБ за проектот - Изградба на Автопат Кичево – Охрид
103. Информација за полугодишниот извештај за реализација на годишните планови кој содржи
податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на
јавниот сектор по институција
104. Информација за потребата од формирање на Совет за разгледување на состојбите и
унапредување на образованието и науката во Република Северна Македонија
105. Информација за потребата од корекции на дел од проектите одобрени со Одлука за измена
на Одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските
региони за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година
106. Предлог– одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела" во времето од 3 до
9.10.2022 година
107. Предлог - одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на
централната власт и помеѓу фондовите
108. Информација за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите
со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи
во оваа област, со Предлог – одлука и Предлог – решение
109. Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија и вработени во Министерството за одбрана за учество во НАТО мисијата „НАТО
Мисија Ирак - НМИ“ („NATO Mission Iraq- NMI“) во Ирак
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110. Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во НАТО мисијата „Зајакнато истурено присуство“ (enhanced Forward
Presence -eFP ) во Република Летонија
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од Осумдесет и втората седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 13 септември 2022 година и Записникот од
Осумдесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20
септември 2022 година.
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред
•

Белешка од состанокот со ГД НЕАР во врска со наодите од Извештајот на ЕК за напредокот
на МК

Владата ја разгледа Белешката од состанокот со ГД НЕАР во врска со наодите од Извештајот на
Европската комисија за напредокот на Македонија, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжуваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Министерството за економија, да подготват и најдоцна до 7 октомври 2022 година (петок) до
Секретаријатот за европски прашања да достават Извештај со детална анализа на англиски јазик,
статистички податоци, образложение за одлуките за ограничување на извозот на одделни стоки,
донесени од Владата на Република Северна Македонија на 20 јули 2022 година и Одлуката за
дополнување на Одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки, донесена на 11 август
2022 година од Владата на Република Северна Македонија, а Секретаријатот за европски
прашања веднаш да го достави до Европската комисија.
2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да подготви и
до средината на ноември 2022 година до Владата да достави Предлог на закон за изменување и
дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во насока на
усогласување на нашето законодавство со правото на Европската Унија, во областа на
аудиовизуелните и медиумските услуги.
•

Предлог - насоки за координација и подготовка на процесот на скрининг

Владата ги разгледа и ги усвои Предлог – насоките за координација и подготовка на процесот на
скрининг.
• Информација за подготовката на Деветнаесеттиот состанок на Поткомитетот за
економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација
и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што ќе се
одржи на 6 октомври 2022 година
Владата ја разгледа Информацијата за подготовката на Деветнаесеттиот состанок на
Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за
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стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што ќе
се одржи на 6 октомври 2022 година и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се назначува Андрија Алексоски од Министерството за финансии за
Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика.

претседавач на

2. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, добиените пишани материјали, согласно
точките на Дневниот ред на состанокот на Поткомитетот, да ги достави до службите на
Европската комисија веднаш.
•

Предлог - одлука за определување на институциите чии претставници се дел од
работните групи за подготовка на преговарачките позиции за преговори за пристапување
на Република Северна Македонија во Европската Унија

Владата ја разгледа Предлог - одлуката за определување на институциите чии претставници се
дел од работните групи за подготовка на преговарачките позиции за преговори за пристапување
на Република Северна Македонија во Европската Унија, и ја донесе Одлуката, со заклучок текстот
на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
•

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

-

Информацијата за реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна
Македонија во периодот 1.1.2022-30.9.2022 година

Владата ја разгледа Информацијата за реализација на капиталните расходи во Буџетот на
Република Северна Македонија во периодот 1.1.2022-30.9.2022 година, како материјал за
информирање.
•

Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ
Идризово

-

Информацијата со Акциски план за постапување по препораките на КПТ
(точка 8 од
Извештај 2019 и точка 5 од Извештај 2020) за КПД Идризово по препораките на СЕБ

Владата се информираше со Информацијата со Акциски план за постапување по препораките на
КПТ (точка 8 од Извештај 2019 и точка 5 од Извештај 2020) за КПД Идризово по препораките на
СЕБ.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата за доделување на повеќегодишна јавна набавка за физичко
обезбедување на Археолошки локалитет Плаошник и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Даде одобрение на Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство
врз основа на претходно издадено позитивно мислење од Министерството за финансии, за
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започнување на постапка за доделување на повеќегодишна јавна набавка за физичко
обезбедување на Археолошки локалитет Плаошник за период од 24 месеци.
2. Се задолжува на Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство
потребните средства да ги предвиди во буџетскиот циркулар за соодветните фискални години,
а Министерството за финансии да ги има предвид при утврдување на Буџетот на Република
Северна Македонија за соодветните фискални години.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на 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 3
Владата ја разгледа Информацијата за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на
територијата на Република Северна Македонија за прв и втор квартал од 2022 година и ја усвои
со следниот заклучок:
-Заклучокот по точка 8 од Педесет и четвртата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 16 март 2021 година, со кој се задолжува Министерството за здравство
- Државен санитарен и здравствен испекторат квартално да ги доставува до Владата
информациите за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на
Република Северна Македонија, да престане да важи.
Точка 4
Владата го одложи разгледувањето на Предлог – одлуката за запишување на право на
сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на
недвижности (03-570/1 КП бр.1973 за КО Долно Дупени), поради потребата Општина Ресен да
приложи соодветен доказ предвиден согласно материјалните одредби од член 65 став (5) од
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19),
односно известување дека за недвижната ствар која е предмет на запишување не се води
постапка за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, врз основа на што
Министерството за транспорт и врски ќе достави соодветно мислење.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 5
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Доброволно противпожарно еколошко и хуманитарно здружение ЕКО-ФАП - Охрид, во
предложениот текст.
Точка 6
Владата го разгледа Барањето за поддршка за организација на Европско првенство за кадети
2024 година во Скопје и даде согласност на истото.
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Точка 7
Владата го одложи разгледувањето на Предлог – одлуката за давање на трајно користење на
недвижна ствар на ЈНУ Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје,
поради потребата од дополнителни усогласувања.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 8
Владата по Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес, со Предлог-одлука го донесе новиот текст на
Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на
Статутот на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес, во предложениот текст.
Точка 9
Владата по Годишната сметка за 2021 година на Јавното претпријатие за управување и заштита
на повеќенаменското подрачје „Јасен“ -Скопје и Годишниот извештај за работењето со
финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година на Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, со
Извештај на независниот ревизор и предлог-одлуки ги донесе следните заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Годишната сметка за 2021 година
на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ –
Скопје, во предложениот текст.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност на Годишниот извештај за
работењето со финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје,
во предложениот текст.
3. Го донесе најновиот текст на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за употреба на
средствата остварени со работењето искажани во Годишната сметка за 2021 година на Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје, во
предложениот текст.
Во врска со донесувањето на оваа одлука Владата заклучи Министерството за финансии да
подготви и до Владата да достави предлог - одлука за обезбедување на средства за финансиска
поддршка и развој за вршење на дејност на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија, „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје.
Точка 10
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за доделување на државна помош на
Друштвото за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Илинден, со усогласен текст на
Договор и Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност
на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги
Текнопанел ДОО Илинден - корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 1, во
предложениот текст.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од имплементација на втора фаза на проектот
„Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти“, кој ќе се спроведува од
страна на Програмата за развој на Обединети нации (УНДП) во соработка со Бирото за
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регионален развој и Министерството за локална самоуправа, а кој е поддржан од страна на
Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (СИДА) и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Бирото за регионален развој да ги предвиди средствата за кофинансирање на
втората фаза на проектот „Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти“
во својот буџет Програма 10- разни трансфери, ставка 464 и тоа:
- Во 2023 година – 175.000 УСД
- Во 2024 година – 175.000 УСД
- Во 2025 година – 150.000 УСД
2. Се задолжува Министерството за финансии да ги обезбеди средствата од заклучокот бр. 1 на
оваа информација.
Точка 12
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност на спогодби за
регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено
подрачје - Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство чамец без мотор во Свети Наум, со предлог-одлуки и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-296/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
2. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-297/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
3. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-298/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
4. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-299/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
5. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-300/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
6. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-301/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
7. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-302/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
8. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-303/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
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9. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-304/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
10. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-308/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
11. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-309/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
12. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-311/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
13. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-312/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
14. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-313/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
15. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-314/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
16. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-315/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
17. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-316/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
18. Ја донесе Одлуката за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните
права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитно подрачје Национален парк Галичица
(бр. 08-320/1 од 3.5.2022 година), во предложениот текст.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата во врска со фактичката состојба на деловниот простор на
Централен регистар на Република Северна Македонија кој е даден на користење за
Регионалната регистрациона канцеларија во Гостивар, ја усвои Информацијата и укажува на
Централниот регистар на Република Северна Македонија да ги преземе сите активности за
обезбедување на деловен простор со цел непречено функционирање на Централниот регистар
на Република Северна Македонија, по пат на закуп, согласно законските прописи во државата.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст
на Одлуката за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, во
предложениот текст.
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Точка 15
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за отуѓување градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија (Имотен лист број 282, КО Оризари-вон град), во предложениот
текст.
Точка 16
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за давање согласност со подавка преку нотар да
се понуди градежно земјиште на кое Република Северна Македонија е сосопственик на најмалку
70 % од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските
парцели од кои е формирана градежната парцела, во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија со Предлог - одлука, ја усвои Информацијата и
го донесе најновиот текст на Одлуката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од раскинување на Договорот за долготраен
закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република
Македонија, како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони и Друштвото за производство, промет и услуги Меотек ДООЕЛ
Тетово, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за
давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште
бр. 09-1121/1 од 1.10.2020 година склучен со Друштвото за производство, промет и услуги
Меотек ДООЕЛ Тетово, како закупец на земјиште, во предложениот текст.
Точка 19
Владата ja разгледа Информацијата за Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на
надоместоци на извршени услуги кон корисниците на Дирекција за технолошки индустриски
развојни зони „Скопје 1“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци на
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ
„Штип“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“, Предлогтарифник на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците
на ТИРЗ „Струга“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци на
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“,
Предлог-тарифник на основачот
на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“,
Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци на извршени услуги кон
корисниците на ТИРЗ „Виница”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на
надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“, Предлог-тарифник на
основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Кичево“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци на извршени
услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Прилеп“
на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“, Предлог-тарифник на
основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ
„Гевгелија“ и Предлог-тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на технолошка
индустриска развојна зона, со предлог-одлуки и ја усвои со следните заклучоци:
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1. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“, во
предложениот текст.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, во
предложениот текст.
3. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“, во предложениот
текст.
4. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“, во
предложениот текст.
5. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“, во
предложениот текст.
6. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“, во
предложениот текст.
7. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“, во
предложениот текст.
8. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“, во
предложениот текст.
9. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“, во
предложениот текст.
10. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на
ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“, во
предложениот текст.
11. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на
ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“, во
предложениот текст.
12. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот на основачот на
ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“, во
предложениот текст.
13. Го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Тарифникот за надоместоци за
извршени услуги на корисник на технолошка индустриска развојна зона, во предложениот текст.
Точка 20
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со Договорот за доделување на
државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана
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од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија
и услуги Ван Хоол Македонија ДООЕЛ Илинден и Иммороц НВ (Immoroc NV), со бр.13-255/1 од
1.2.2016 година, со Предлог – одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност на Анекс договор бр.1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен
помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги Ван Хоол
Македонија ДООЕЛ Илинден и Иммороц НВ (Immoroc NV), со бр.13-255/1 од 1.2.2016 година, во
предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи финансиските средства за оваа намена Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони да ги обезбеди во рамките на сопствениот буџет.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Договорот за доделување на државна помош,
склучен помеѓу Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана
и претставувана од страна на министерот без ресор, задолжен за привлекување странски
инвестиции, г. Веле Самак и Друштвото за производство, трговија и услуги Леар цорпоратион
Македонија ДООЕЛ Гостивар, со бр. дов 96 од 16.7.2015 година, со усогласен Анекс договор бр.1
и Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање
согласност на Анекс договор бр.1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен
помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на министерот
без ресор, задолжен за привлекување странски инвестиции, г. Веле Самак и Друштвото за
производство, трговија и услуги Леар цорпоратион Македонија ДООЕЛ Гостивар, со бр. дов 96
од 16.7.2015 година, во предложениот текст.
Точка 22
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата во врска со Договорот за доделување на
државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана
од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и
услуги Макдиа ДООЕЛ Скопје и Диатекс спа (Diatex Spa) со бр. 03-657/1 од 30.3.2015 година, со
Предлог-одлука и усогласен текст на Анекс договор бр.1, ја усвои Информацијата и го донесе
новиот текст на Одлуката за давање согласност на Анекс договор бр.1 кон Договорот за
доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија,
претставувана и застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, Друштвото за производство, трговија и услуги Макдиа ДООЕЛ Скопје и Диатекс спа (Diatex
Spa) со бр.03-657/1 од 30.3.2015 година, во предложениот текст.
Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Договорот за доделување на државна помош
склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на
министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р Бил Павлески,
Друштвото за производство, трговија и услуги Инјецтион моулдинг Прилеп увоз-извоз Прилеп и
Акомпласт ГмбХ од Лимбах Оберфрона, Германија Стр.дов.бр.10-8/1 од 18.1.2016 година, со
Предлог - одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање
согласност на Анекс - договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на
Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на министерот без ресор,
задолжен за привлекување странски инвестиции, м-р Бил Павлески, Друштвото за производство,
трговија и услуги Инјецтион моулдинг Прилеп увоз-извоз Прилеп и Акомпласт ГмбХ од Лимбах
Оберфрона, Германија Стр.дов.бр.10-8/1 од 18.1.2016 година, во предложениот текст.
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Точка 24
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за Предлог-договор за доделување на
државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни
возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ с.Мислешево Струга, со текст на Договор и Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Договорот
за доделување на државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска
опрема за моторни возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ с.Мислешево, Струга - корисник на Технолошка
индустриска развојна зона Струга, во предложениот текст.
Точка 25
Владата го донесе новиот текст на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на
Европската комисија (*), во предложениот текст.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата за продажба на недвижнa ствар во Прилеп, сопственост на
Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии со Предлог - одлука, ја
усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за продажба на недвижна ствар во
Прилеп, во предложениот текст.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата за раскинување на Договорот за градба и Договорот за
надзор на проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици по
должина на паневропскиот Коридор 10, вклучително и кракот 10д, согласно најдобрите
практики на ЕУ – Лот 4, железничка станица Гевгелија“ и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Секторот за централно финансирање и склучување договори при
Министерството за финансии, во рок од 10 дена да достави официјален допис до изведувачот со
кој ќе го информира дека го прифаќа предлогот за взаемно раскинување на Договорот и ќе му
достави за потпис Протокол за заедничко раскинување.
2. Се задолжува Секторот за централно финансирање и склучување договори при
Министерството за финансии во соработка со надзорниот инженер да ги преземат потребните
активности за раскинување на Договорот за градежни работи за проектот „Рехабилитација,
надградба и реконструкција на железничките станици долж паневропскиот Коридор 10,
вклучувајќи гранка 10-д, во согласност со најдобрите практики на ЕУ-ЛОТ4“.
3. Се задолжува Секторот за централно финансирање и склучување договори при
Министерството за финансии да се обрати до надзорот и да побара истиот да направи пресек на
извршените позиции од страна на изведувачот, како и соодветно да ги утврди позициите кои
преостануваат за целосно завршување на Договорот, односно да ги дефинира преостанатите
работи кои треба да се финализираат, согласно Основниот договор и дополнителните работи и
позиции произлезени од неопходни санации на одредени позиции кои се веќе изведени.
4. Се задолжува Секторот за централно финансирање и склучување договори при
Министерството за финансии, по исполнување на обврската на надзорот предвидена во
заклучок бр. 3 и по раскинување на Договорот за градба, административно да го затвори
Договорот за надзор.
5. Се препорачува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура ,,Железници на
Република Северна Македонија“- Скопје како краен корисник да ја преземе обврската за
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завршување на преостанатите позиции, кои се дел од Основниот договор и кои треба
дополнително да се изведат за да може објектот да се стави во употреба.
6. Се препорачува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура ,,Железници на
Република Северна Македонија“- Скопје како краен корисник да ја преземе обврската за
ангажирање на надзор на работите кои дополнително ќе бидат изведени.
7. Се препорачува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура ,,Железници на
Република Северна Македонија“- Скопје при изработка на бизнис планот за 2023 година да
обезбеди сопствени финансиски средства согласно процената подготвена од надзорот, за
завршување на проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици
долж паневропскиот Коридор 10, вклучувајќи гранка 10-д, во согласност со најдобрите практики
на ЕУ-ЛОТ4“, односно средства за ангажирање надзор и изведувач за завршување на истиот.
8. Се препорачува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура ,,Железници на
Република Северна Македонија“- Скопје, најдоцна до 15 декември 2022 година до Владата да
достави информација за статусот на преземените активности за затворање на проектот
„Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици долж паневропскиот
Коридор 10, вклучувајќи гранк 10-д, во согласност со најдобрите практики на ЕУ-ЛОТ4“.
Точка 28
Владата ја разгледа Информацијата со предлог за склучување на Анекс кон Договорот за
концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе
со реф.бр. 91 и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, во име на Владата на
Република Северна Македонија како концедент да склучи Анекс кон Договорот за концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи,
МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91.
2. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, да склучи договор за
реституција со Друштвото за производство на електрична енергија Гравис Хидро ДОО Гостивар
со кој на концесионерот ќе му се врати уплатениот еднократен концесиски надоместок за МХЕЦ
Шеличе, во висина од 13.789.278,00 денари.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата во врска со барањето на концесионерот Дис енергија ДОО
Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф.
бр. 364 и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го овласти министерот за животна средина и просторно планирање, во име на Владата на
Република Северна Македонија како концедент да го склучи Анекс бр. 3 на Договорот за
концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи, МХЕЦ Шталковска со реф.бр.364,
бр. 11-2435/1 од 11.4.2018
година за продолжување на рокот за изградба и почеток на комерцијалното работење до
10.2.2023 година.
2. Го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да побара од
концесионерот Дис енергија ДОО Скопје да ја продолжи важноста на банкарската гаранција за
квалитетно извршување на Договорот за концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕЦ Шталковска со реф.бр.364
најмалку до 11.4.2023 година.
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Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Барањето на концесионерот Дис енергија ДОО
Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата хидроелектрична
централа, МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361, со Анекс на Договор и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го овласти министерот за животна средина и просторно планирање, во име на Владата како
концедент да склучи Анекс бр. 3 на Договорот за концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Мала река со
реф.бр.361, заведен под број
11-2436/1 од 11.4.2018 година, за продолжување на
рокот за изградба и почеток на комерцијалното работење до 28.5.2023 година.
2. Го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да побара од
концесионерот Дис енергија ДОО Скопје да ја продолжи важноста на банкарската гаранција за
квалитетно извршување на Договорот за концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕЦ Мала река со реф.бр.361,
најмалку до 27.7.2023 година.
Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата за финансирање на Годишната програма за заштита на
природата за 2022 година на Јавната установа Национален парк „Шар Планина“ и ја усвои со
следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање со пренамена на
средства од сопствениот буџет за 2022 година да ги обезбеди предвидените средства во износ
од 6.000.000,00 денари и до крајот на годината да ги префрли на Јавната установа Национален
парк „Шар Планина“.
2. Се задолжува Јавната установа Национален парк „Шар Планина“, до крајот на јуни 2023
година, до Министерството за животна средина и просторно планирање, да достави извештај за
потрошените средства.
Финансиските средства за оваа намена Министерството за животна средина и просторно
планирање да ги обезбеди во рамките на сопствениот буџет за 2022 година.
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на
активности за водоснабдување на с. Никуштак – дистрибутивна мрежа со приклучување кон
приклучна шахта од водоснабдителниот систем Липково до постоечки резервоар во с. Никуштак
и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии врз база на даденото позитивно мислење да ги
обезбеди предвидените средства во Буџетот на Министерството за животна средина и
просторно планирање за 2023 година во износ од 29.087.000,00 денари.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да започне
постапка за повеќегодишна јавна набавка.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на
активности за водоснабдување на с.Виштица - главна водоводна мрежа со приклучна шахта од
водоснабдителниот систем Липково, Општина Липково и ја усвои со следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Министерството за финансии врз основа на даденото позитивно мислење да ги
обезбеди предвидените средства во Буџетот на Министерството за животна средина и
просторно планирање за 2023 година во износ од 20.687.000,00 денари.
2. Се задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да започне постапка
за повеќегодишна јавна набавка.
Точка 34
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со статусот на договорите за
концесија на малите хидроелектрични централи лоцирани во зоните на строга заштита и на
активно управување на Национален парк „Шар Планина“, со предлог за склучување на договори
за реституција и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, да склучи Договор за
реституција со Друштвото за производство на електрична енергија Трибека ДООЕЛ Тетово за
регулирање на правните последици настанати со престанок на важност на Договорoт за
концесија за вода за изградба на МХЕ Љуботенска Река за производство на електрична енергија
со реф бр.066 со
бр. 12-879/1 од 28.1.2011 година.
2. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, да склучи Договор за
реституција со Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали
Хидроелектрани за регулирање на правните последици настанати со престанок на Договорот за
концесија за вода за изградба на Мала хидроелектрана МХЕ 67 „Љуботенска“ за производство
на електрична енергија со реф бр.67
бр. 12-883/1 од 28.1.2011 година.
3. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, да склучи Договор за
реституција со Друштвото за производство на електрична енергија Супер Ноува Енерги, (Super
Nouva Energi) ДООЕЛ Тетово за регулирање на правните последици настанати со престанок на
Договорот за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана за производство на
електрична енергија МХЕ Беловишка со реф.бр. 107, бр. 12-2867/12 од 20.3.2012 година.
4. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, да склучи договор за
реституција со Друштвото за производство на електрична енергија Гравис хидро ДОО Гостивар
за регулирање на правните последици настанати со престанок на Договорoт за концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи,
МХЕЦ Пена со реф. бр 82 бр.11-4654/1 од 10.11.2020 година.
Исто така, предлагачот да го има предвид Мислењето на Министерството за финансии.
Точка 35
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на комплекс за лесна и незагадувачка индустрија – Г2, КО Горно
Лисиче- вонград, Општина Аеродром, 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 Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за лесна и
незагадувачка индустрија - Г2, КО Горно Лисиче- вонград, Општина Аеродром, во предложениот
текст.
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Точка 36
Владата по Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на
Проектот за инфраструктура за изградба на Ветерен парк Дрен, КО Петрово, КО Миравцивонград и КО Демир Капија, Општина Демир Капија и Општина Гевгелија, со Предлог – одлука
заклучи да не ја донесе Предлог-одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на Ветерен парк Дрен, КО Петрово, КО
Миравци-вонград и КО Демир Капија, Општина Демир Капија и Општина Гевгелија, имајќи го
предвид негативното Мислење на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Точка 37
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување
и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир - Ќафасан, патна
делница Песочани - Требениште, од км 0+000,00 до км 12+698,72 за стабилизација на косина од
км 6+680 до км 7+050, КО Климештани и КО Мешеиште, Општина Дебрца, со Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир - Ќафасан, патна
делница Песочани - Требениште, од км 0+000,00 до км 12+698,72 за стабилизација на косина од
км 6+680 до км 7+050, КО Климештани и КО Мешеиште, Општина Дебрца, во предложениот
текст.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување
и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан,
патна делница Кичево - Подвис,
км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина и
санација на свлечишта на км 4+410 - км 4+550, КО Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и
дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан,
патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина и санација
на свлечишта на км 4+410 км 4+550, КО Другово, Општина Кичево, во
предложениот текст.
Точка 39
Владата ја разгледа Информацијата за доставен елаборат за процена на настаната штета во 2018
година, од Општина Ново Село, за лицето Кирил Голубов, ја усвои Информацијата и одобри
парична помош за лицето Кирил Голубов, во висина од 10% од вкупно проценетата штета.
За таа цел потребно е Министерството за финансии да подготви и до Владата да достави
соодветен акт.
Точка 40
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изменување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2022 година, во предложениот текст.
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Точка 41
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за определување на гранични премини за влез
на фитофармацевтски производи, во предложениот текст.
Точка 42
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за продолжување на концесијата за експлоатација
на минерална суровина – оникс и травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги
увоз-извоз Еуро мармо-гранити ДОО Прилеп на локалитетот ,,с.Манастир“, Општина Прилеп, во
предложениот текст.
Точка 43
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за Предлог-договор за доделување на
државна помош на Друштвото за програмирање и услуги Хај тек инженеринг центар ДООЕЛ
Скопје и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и
инвестиции, Фатмир Битиќи, во рок од два дена да достави до Комисијата за заштита на
конкурекцијата известување за планирано доделување на државна помош согласно
предложениот Договор за доделување на државна помош на Друштвото за програмирање и
услуги Хај тек инженеринг центар ДООЕЛ Скопје.
2. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и
инвестиции, Фатмир Битиќи во рок од два дена по добивањето на соодветен акт за оценка на
државната помош, односно решение за оцена на помош од Комисијата за заштита на
конкуренцијата да ја информира Владата и да го достави Договорот за државна помош.
Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата за доделување на државна помош на Друштвото за
производство и трговија Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола, со текст на Договор и
ја усвои со следните заклучоци:
- Се овластува заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања,
координација со економски ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, да го потпише Договорот за
доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија Кромберг & Шуберт
Македонија ДООЕЛ Битола.
Точка 45
Владата ја разгледа Информацијата од претседавачот на Координативното тело за следење на
арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено
известување од адвокатската куќа Мекдермот Вил и Емери
(Mc. Dermott
Will&Emery) со статус на ad hoc инвестициската арбитражна постапка која се води во Хаг врз
основа на арбитражните правила на УНЦИТРАЛ (UNCITRAL) од 1976 година, во предметот
заведен под број PCA 2019-09 на Блажо Тасев како тужител против Република Северна
Македонија како тужена страна, со полномошно за застапување и писмо за ангажирање и ја
усвои со следниве заклучоци:
1. Го разгледа Известувањето доставено од адвокатската куќа Мекдермот Вил и Емери (Mc.
Dermott Will&Emery) (од проф. д-р Клеменс Јуст, партнер во Мекдермот Вил и Емери (Mc.
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Dermott Will&Emery) и раководител на филијалата во Франкфурт) и од страна на Арне Фукс,
предводник на адвокатскиот тим кој ја застапуваше Република Северна Македонија во
наведениот арбитражен предмет и заклучи да се прифати Барањето, односно за правен
застапник на Република Северна Македонија во арбитражниот предмет заведен под број PCA
2019-09 на Блажо Тасев, како тужител против Република Северна Македонија како тужена
страна, во понатамошниот тек на постапката да се ангажира адвокатската куќа Ешхерст (Ashurst
LLP) од Англија-филијала Франкфурт со Арне Фукс, како предводник на адвокатскиот тим под
истите услови кои веќе се определени во Писмото за ангажирање со адвокатската куќа
Мекдермот Вил и Емери (Mc. Dermott Will&Emery) од 27 февруари 2018 година.
2. Го задолжи заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, во
својство на претседавач на Координативното тело, во рок од три дена да го достави следното
Известување до адвокатската куќа Мекдермот Вил и Емери ( Mc. Dermott Will&Emery):
- Се раскинува Писмото за ангажирање/овластување од 2018 година за застапување на
Република Северна Македонија во арбитражниот предмет број PCA 2019-09, а дека г. Арне Фукс
останува како застапник, но сега како вработен адвокат во адвокатската фирма Ешхерст (Ashurst
LLP) од Англија, филијала Франкфурт;
- За правен застапник на Република Северна Македонија во арбитражниот предмет заведен под
број PCA 2019-09 на Блажо Тасев, како тужител против Република Северна Македонија како
тужена страна, во понатамошниот тек на постапката ќе се ангажира адвокатската куќа Ешхерст
(Ashurst LLP) од Англија, филијала Франкфурт со Арне Фукс како предводник на адвокатскиот
тим;
- Се одобрува предавањето на сите списи (податоци и документација) во врска со арбитражниот
предмет од страна на Мекдермот Вил и Емери (Mc. Dermott Will&Emery) на Ешхерст (Ashurst LLP)
од Англија, филијала Франкфурт.
3. Владата се согласува со содржината на предложеното писмо за ангажирање и полномошно за
застапување, доставени од страна на адвокатската куќа Ешхерст (Ashurst LLP) од Англија,
филијала Франкфурт и предлог - наведените цени за давање на адвокатски услуги.
4. Го овласти заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, во
својство на претседавач на Координативното тело, во рок од три дена да ги потпише
предложените документи и тоа Писмото за ангажирање и Полномошното за застапување, кои
се доставени во прилог на оваа информација.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог - програма за финансирање на програмските
активности на здруженијата и фондациите за 2022 година, ја усвои Информацијата и го донесе
новиот текст на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2022 година, во предложениот текст.

Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за спроведувањето на Планот на активности
за ажурирање на податоците кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот
спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59
од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021
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година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на
преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година, со ревидиран План на
активности и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати ревидираниот План на активности за ажурирање на податоците кои се клучни за
опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република
Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации
против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за надминување на
предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на имплементацијата на
Конвенцијата, 2021-2024 година.
2. Се задолжуваат Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за политики
за добро владеење и Министерството за правда да го следат спроведувањето на ревидираниот
План на активности за ажурирање на податоците кои се клучни за опсервациите дадени во
Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на
членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот
на преглед 2016-2021 година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на
вториот циклус на преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година и да ги
спроведат во утврдените рокови мерките и активностите, предвидени во нивна надлежност со
истиот.
3. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за здравство, Министерството
за економија, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството
за образование и наука да го следат спроведувањето на мерките и активностите од надлежност
на органите во нивен состав предвидени во ревидираниот План на активности за ажурирање на
податоците кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од
Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите
5-14 и 51-59 од
Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021
година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на
преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година и најдоцна до 5 декември 2022
година до Министерството за правда да достават информации за спроведувањето, односно
причините за неспроведувањето на мерките и активностите од нивна надлежност, предвидени
со Планот на активности, за периодот јуни - декември 2022 година.
4. Се задолжува Министерството за правда до Владата да достави информација за
спроведувањето на ревидираниот План на активности за ажурирање на податоците кои се
клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и
Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на
Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за
надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на
имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година, најдоцна до 31 декември 2022 година.
5. Се задолжува Министерството за правда, во соработка со Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики за добро
владеење, најдоцна до 31 октомври 2022 година, до Владата да достави информација со
препорачани решенија за зајакнување на координацијата во спроведувањето на мерките и
активности од областа Антикорупциска политика, како и за зајакнување на координацијата во
известувањето за спроведените мерки и активности од областа Антикорупциска политика.
Точка 48
Владата ја разгледа Информацијата со предлог решение во однос на Книга 5 - Семејноправни
односи од Граѓанскиот законик на Република Северна Македонија и ја усвои со следниот
заклучок:
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- Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, a се укажува на Центарот за
социјална работа - Скопје и Заводот за социјални дејности, да номинираат претставници кои
активно ќе се вклучат во работата на Комисијата за изготвување на Граѓански законик на
Република Северна Македонија во делот на семејноправните односи и да го известат
Министерството за правда во рок од 10 работни дена.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата со статистички податоци за кривични предмети од областа
Корупција за 2021 и 2020 година, ја усвои и ги задолжи Министерството за внатрешни работи,
Министерството за внатрешни работи-Биро за јавна безбедност, Министерството за финансииУправа за финансиска полиција, Министерството за финансии-Царинска управа, Министерството
за финансии
-Управа за јавни приходи и Министерството за финансии-Управа за
финансиско разузнавање, најдоцна до 15 октомври 2022 година, во Системот за собирање и
обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари
(АКстатс), преку определените лица за корисници, да ги внесат односно ажурираат внесените
податоци за сите кривични пријави односно извештаи за случаи на корупција и перење пари
доставени до основните јавни обвинителства во периодот јануари 2019 година – септември 2022
година, согласно Меморандумот за соработка за користење на Системот за собирање и
обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата за постапување по обраќањата и препораките на Народниот
правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната
управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот април-јуни 2022
година и ја усвои Информацијата, со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за образование и наука и Министерството за здравство, а се
укажува на Државната комисија за спречување на корупцијата, во рок од пет дена да постапат
по барањата, укажувањата и препораките упатени до нив од Народниот правобранител во текот
на април, мај и јуни 2022 година, по кои сè уште не постапиле и за тоа во рок од пет дена да ги
известат Народниот правобранител и Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија.
2. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои немаат
статус на органи на државната управа, да праќаат известување до Народниот правобранител и
до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, кога ќе биде
целосно завршено постапувањето по барањата и препораките на Народниот правобранител.
3. Се задолжуваат сите органи на државната управа и им се укажува на институциите кои немаат
статус на органи на државната управа, извештаите, односно табеларните прегледи за
постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител за јули, август и
септември 2022 година, да ги достават до Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија до 20 октомври 2022 година, заедно со копија од одговорот на секоја
претставка, доставен до подносителот на претставката и до Народниот правобранител.
Точка 51
Владата го одложи разгледувањето на Предлог – одлуката за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, поради
потребата согласно укажувањата изнесени од Секретаријатот за законодавство во расправата на
седницата на Владата, Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје,
претходно да донесе одлука за изземање од стопанисување на предметните недвижности.
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Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисија за политички систем.
Точка 52
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Северна Македонија за учество на вежбата „Камбриска патрола 2022“ („Cambrian
Patrol 2022“) во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, во предложениот
текст.
Точка 53
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2022 година, во
предложениот текст.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата за системско решение за стипендирање на студенти за
ресори каде би биле обврзани да работат во соодветна дејност по завршување на студиите и ја
усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за образование и наука, да подготви Предлог-програма за
дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за
2022 година и во рок од 15 дена да ја достави до Владата.
2. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, до
Министерството за финансии, да достави дополнување на предлог - буџетското барање за
Буџетот за 2023 година, без предвидените средства за стипендии во износ од 4.860.000,00
денари.
3. Се задолжува Министерството за образование и наука, до Министерството за финансии, да
достави дополнување на предлог буџетското барање за буџетот за 2023 година, со
предвидените средства за стипендии во износ од 4.860.000 денари, имајќи го предвид
Мислењето на Министерството за финансии.
Точка 55
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за образование и наука да преземе мерки за
рационализирање на трошоците во државните студентски домови.
Точка 56
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски
дом ,,Народен херој Орде Чопела“ - Прилеп, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за образование и наука да преземе мерки за
рационализирање на трошоците во државните студентски домови.
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Точка 57
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски
дом ,,Пелагонија“ - Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за образование и наука да преземе мерки за
рационализирање на трошоците во државните студентски домови.
Точка 58
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Скопје“ - Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за образование и наука да преземе мерки за
рационализирање на трошоците во државните студентски домови.
Точка 59
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски
дом ,,Никола Карев“ - Охрид , во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за образование и наука да преземе мерки за
рационализирање на трошоците во државните студентски домови.
Точка 60
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на срeдства на Државниот студентски
дом ,,Кочо Рацин“ - Битола, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за образование и наука да преземе мерки за
рационализирање на трошоците во државните студентски домови.
Точка 61
Владата го разгледа Предлогот на закон за дополнување на Законот за данокот на додадена
вредност, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следното
мислење:
Со горенаведениот Предлог на закон се предлага дополнување на членот 30, став 1 од Законот
за данокот на додадена вредност со нова точка 18-а, односно намалување на стапката на
данокот на додадена вредност од 18% на 5% за прометот на менструалните производи.
Согласно член 2 од Законот за данокот на додадената вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, Уставен суд бр. 93/00, 8/01, 21/03, Уставен суд бр.
17/04, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11,
155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 и 57/22 во
понатамошниот текст ЗДДВ), предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е:
1. Прометот на добра и услуги кој се врши со надоместок во земјата од страна на даночниот
обврзник во рамките на неговата стопанска дејност и
2. Увозот на добра
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Согласно член 28 од ЗДДВ, данокот на додадена вредност се пресметува со примена на
пропорционални даночни стапки врз даночната основа за оданочивиот промет на стоки и услуги
и увоз и тоа:
1. според општата даночна стапка од 18%,
2. според повластената даночна стапка од 5% и од 10%
Согласно член 29 од ЗДДВ, општата даночна стапка од 18% се применува врз целокупниот
промет и увоз, освен врз прометот и увозот кој се оданочува со повластената даночна стапка.
Согласно член 30 од ЗДДВ, Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и
увозот на:
1. Производи за човечка исхрана;
2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на урбаните отпадни води и
вода за наводнување на земјоделско земјиште;
3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други
периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење за деца и картографски
производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и
публикации со порнографска содржина;
4.Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија;
5. Ѓубрива;
6. Средства за заштита на растенијата;
7. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството;
8. Земјоделска механизација;
9. Лекови вклучувајќи и лекови за ветеринарна медицина;
10.Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери);
11.Термални сончеви системи и компоненти;
12. Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или
третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица.
13. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана;
14. Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени
цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата;
15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток;
16.Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во
возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња;
17. Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна
тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор;
18. Пелети, печки на пелети и котли на пелети и
19. Топлинска енергија за греење.
20. Електрична енергија за домаќинствата
Согласно член 30 став 2) од ЗДДВ повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот
на следниве услуги:
1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж;
2. Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери);
3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад;
4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион,
во сите видови на комерцијални угостителски објекти и
5. Занаетчиски услуги коишто се вршат од страна на занаетчии коишто се запишани во
занаетчиски регистар согласно со Законот за занаетчиство, и тоа: (a) Поправка на: - велосипеди,
- чевли и производи од кожа, - облека и постелнина за домаќинството (вклучувајќи крпење и
прекројување) и (б) фризерски услуги.
Имајќи ја предвид предложената мерка односно Предлогот на закон за дополнување на Законот
за данокот на додадена вредност, постојниот Закон за данокот на додадена вредност во голем
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обем е усогласен со директивите на Европската Унија. Од самото негово воведување, Република
Северна Македонија се определи да ги следи директивите на Европската Унија, при што истите
во најголем дел се вградени во Законот за данокот на додадена вредност.
Ова особено се однесува во делот на примената на даночните ослободувања, како и примената
на повластената даночна стапка, каде е постигнато значително доближување до европското
право и се создава механизам со кој се елиминираат разните притисоци и наметнувања на
секторски, групни или поединечни интереси. Во иста насока е основната карактеристика на
данокот на додадена вредност која има за цел поширок опфат на добрата и услуги кои се
оданочуваат со општа даночна стапка како и создавање на даночна неутралност.
Според горенаведеното, со прифаќањето на овој Предлог на закон би се извршило зголемување
на листата на добра и услуги кои би се ослободиле од плаќање на данокот на додадена вредност
и би се создал притисок врз зголемување на висината на општата стапка на данокот на додадена
вредност, од кои причини Владата на Република Северна Македонија дава негативно мислење
по Предлогот на закон за дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена
постапка, поднесен од група пратеници.
Точка 62
Владата ја разгледа Иницијативата од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд
на Република Северна Македонија под У.бр.69/2022 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на член 19 став 16 во делот „надлежен суд“ 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) и притоа го утврди следното мислење:
Подносителот на Иницијативата, ја оспорува уставноста на ставот (16) од член 19 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), во делот „надлежен суд“, поради што бара од Уставниот суд да
поведе постапка и да ја укине оспорената законска одредба. Во однос на наводите изнесени во
Иницијативата, Владата смета дека истите се неосновани, поради следното: Со оспорениот став
(16) од членот 19 e утврдено дека „Против одлуката на Комисијата незадоволниот
административен службеник може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од
денот на нејзиниот прием.” Согласно член 8 став (1) алинеи 1 и 3 од Уставот на Република
Северна Македонија, како темелни вредности на уставниот поредок меѓу другото, се утврдени
основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и
утврдени со Уставот и владеењето на правото. Согласно член 50 став (3) од Уставот граѓанинот
има право да биде запознат со човековите права и основни слободи и активно да придонесува,
поединечно или заедно со други за нивно унапредување и заштита. Согласно член 51 став (1) од
Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот,
а сите други прописи со Уставот и со закон. Согласно член 68 став (1) алинеи 1 и 2 од Уставот,
Собранието на Република Македонија го донесува и изменува Уставот и донесува закони и дава
автентично толкување на законите. Согласно членот 129 од Уставот, Уставот на Република
Македонија се изменува и дополнува со уставни амандмани. Согласно амандманот XXI од
Уставот, се гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен пред
суд. Правото на жалба или друг вид на правна заштита против поединечни правни акти донесени
во постапка во прв степен пред орган на државната управа или организација и друг орган што
врши јавни овластувања се уредува со закон. Со член 14 став (1) алинеја 3 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) е утврдено дека Агенцијата за администрација
постапува по жалби и приговори на административните службеници во втор степен. Заради
исполнување на оваа надлежност е утврдено дека Агенцијата за администрација во своите
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рамки формира Комисија за одлучување по жалби и приговори на административните
службеници во втор степен (член 19 став (1)), која одлучува по жалби и приговори на
административните службеници во втор степен (член 19 став (2)). Според став (16) против
одлуката на Комисијата незадоволниот административен службеник може да поднесе тужба
пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на нејзиниот прием. Од друга страна, во членот
20 од Законот за административни службеници е утврдено дека вработените во Агенцијата за
администрација имаат право на жалба против решенијата со кои се одлучува за нивните права
и обврски од работниот однос (став 2), која се поднесува до Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (став 3). Оспорувањето на
одлуките на Државната комисија е пропишано со Законот за основање на Државна комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 51/11, 148/13, 41/14, 130/14, 53/16 и 11/18), каде во член 10 став
(2) е утврдено дека против решението на Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен со кое се одлучува за прашања од областа
на работните односи во втор степен (кои не се во надлежност на Агенцијата за администрација),
за прашањата од областа на работните односи за државните службеници од Агенцијата за
администрација, како и против решенијата на Министерството за внатрешни работи со кои се
поништени решенијата за доделување на награди, со тужба може да се покрене спор пред
надлежен суд. Со ставот (1) од овој член е утврдено дека против решенијата на Државната
комисија по жалби против решенија донесени во управна постапка во прв степен од страна на
министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон и други
државни органи и по жалби против решенија донесени во прв степен од Комисијата за хартии
од вредност, може да се покрене управен спор пред судот надлежен за водење на управни
спорови. Понатаму, со Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр. 58/06, 62/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 96/19) се уредува и стварната и месната надлежност на судовите во Република
Северна Македонија. Согласно член 30 став (2) алинеја 9 од Законот за судовите, основните
судови со основна надлежност се надлежни да одлучуваат во прв степен по граѓански спорови и
тоа: 9) за работни спорови. Со Законот за управните спорови („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 96/19) во член 3 е утврдена надлежноста на Управниот суд, каде
согласно алинеја 1) е утврдено дека во управен спор, Управниот суд одлучува за законитоста на
конечните поединечни управни акти кои директно влијаат на правниот статус на тужителот,
односно со кои се решава за правата, обврските и правните интереси на тужителот, а согласно
алинеја 5) за законитоста на конечните поединечни акти со кои се одлучува за избор, именување
и разрешување на носители на јавни функции донесени од Собранието на Република
Македонија, претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија,
органите на државната управа, организациите утврдени со закон, другите државни органи, како
и органите на единиците на локална самоуправа. Оттука јасно произлегува дека Управниот суд
нема надлежност да одлучува за работни односи, туку основните судови со основна надлежност.
Согласно член 16 став (1) од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 79/05, 110/08, 83/09, 116/10 и 124/15) секој суд во текот на целата постапка по
службена должност внимава на својата стварна надлежност, а со член 19 став (1) од истиот закон
е утврдено дека судот може да се огласи за месно ненадлежен само доколку тужениот истакне
приговор за месната надлежност во писмениот одговор на тужба. Дополнително, со член 58 од
Законот за парничната постапка, законодавецот определил Надлежност во споровите од
работните односи, каде е утврдено дека ако во спор од работен однос тужителот е работник, за
судење е надлежен покрај судот кој е општо месно надлежен за тужениот и судот на чие
подрачје се врши работата или се вршела, односно судот на чие подрачје работата би морала да
се врши, како и судот на чие подрачје е заснован работниот однос. Од анализата на претходно
наведените уставни и законски норми, со Уставот како највисок правен акт само е загарантирано
правото на правна заштита против поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен
пред орган на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања, а
видот на правната заштита упатува да се уреди со закон. Се нагласува дека Уставот како највисок
правен акт не ги исцрпува сите правни средства, па оттука упатува на слободно законско
уредување, од каде произлегува уставноста на сега оспорената одредба. Имено, со Законот за
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административни службеници се уредува статусот, класификацијата, вработувањето,
унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други
прашања во врска со работниот однос на административните службеници, како и статусот и
надлежноста на Агенцијата за администрација. Тргнувајќи од уставно загарантираното право на
правна заштита против поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен пред орган
на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања, законодавецот
во Законот за административни службеници, го уредува и правото на судска заштита, односно
право на поднесување тужба пред стварно и месно надлежен суд против конечните одлуки на
Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор
степен (член 19 став (16)). Истовремено, се потенцира дека Управниот суд организациски се
основа и ја врши судската надлежност на целата територија на Република Северна Македонија
со седиште во Скопје. Оспорената одредба од Законот за административни службеници не може
да се гледа изолирано сама за себе, туку во контекст на целината на одредбите од погоре
цитираните законски одредби, кои поблиску и детално го разработуваат остварувањето на
правото на правна заштита против поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен
пред орган на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања,
односно во конкретниов случај правото на судска заштита против конечните одлуки на
Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор
степен. Имајќи го предвид горенаведеното, се укажува дека член 19 став (16) 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) е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија и
истиот не создава нејасностија во пракса, и во никој случај не предизвикува правна несигурност.
Имено, сите погоре цитираните одредби јасно ја уредуваат надлежноста на различните судови
кои постојат во судскиот систем на Република Северна Македонија. Согласно горенаведеното,
Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна
Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за оценување на
уставноста на оспорениот член 19 став (16) 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)
од причина што истата не е доволно аргументирана, ниту пак дава јасни укажувања за
неуставноста на оспорениот став.
Точка 63
Владата ја разгледа Иницијативата од Зоран Видевски од Скопје, доставена преку адвокат Горан
Андревски од Скопје до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.79/2022 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 10 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр.199/14) и притоа го утврди следното мислење:
Наводите изнесени во Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на
членот 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 199/14), со која се предлага
истиот да се укине и со која се дава посебен предлог да донесе времена мерка за суспензија се
до завршување на постапката и донесување на мериторна одлука, бидејќи истиот е во
спротивност на член 9 и член 52 став (4) од Уставот на Република Северна Македонија, поднесена
од Зоран Видевски од Скопје, преку адвокат Горан Андревски од Скопје се неосновани.
Согласно член 8 алинеи 1 и 3 од Уставот како темелна вредност на уставниот поредок на
Република Северна Македонија меѓу другото се утврдени основните слободи и права на човекот
и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото.
Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во
слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
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потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената положба и граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 32 став (5) од Уставот е предвидено дека остварувањето на правата на
вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Согласно член 52 од Уставот на Република Северна Македонија законите и другите прописи се
објавуваат пред да влезат во сила. Законите и другите прописи се објавуваат во Службен весник
на Република Северна Македонија најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното
донесување. Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по
исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето. Ставот (4) од овој член од
Уставот предвидува дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен
по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Прашањата кои се однесуваат на вработените во јавниот сектор и на административните
службеници се уредени со два закони и тоа со Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и
198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и со Законот
за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14,
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22). Со овие два закони е поставен системот на вработените во
јавниот сектор.
Законот за вработените во јавниот сектор е рамковен закон кој ги воспостави основните начела
и класификацијата на вработените во јавниот сектор. Со овој закон се уредуваат општите начела,
класификацијата на работните места, евиденцијата, видовите на вработувања, општите права,
должности и одговорности, мобилноста, како и други општи прашања за вработените во јавниот
сектор.
Предмет на Законот за административни службеници се статусот, класификацијата,
вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на
ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници.
Административен службеник е лице кое засновало работен однос заради вршење на
административни работи во некоја од следниве институции: органите на државната и локалната
власт и другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон и институциите кои
вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот,
социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес
утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија
основани од Република Македонија или од општините, од Градот Скопје, како и од општините
во градот Скопје. Со овој закон е предвидено дека „Работно место“ е најмалата единица во
организациската структура на институцијата која во актот за систематизација е опишана со ниво,
општи и посебни услови, цели и работни задачи и други податоци од интерес за работното
место.
Согласно член 3 од Законот за вработените во јавниот сектор за вработените во јавниот сектор
се применуваат одредбите од овој закон, одредбите од посебните закони, прописите донесени
врз основа на овој закон и посебните закони и со колективните договори.
Со член 10 став (1) од преодните одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот
за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14) е
предвидено дека вработените кои до денот на отпочнување со примена на овој закон, се
распоредени на работни места за кои не го исполнуваат посебниот услов за стручни
квалификации во однос на видот и степенот на образованието за нивото на работно место на
кое се распоредени, а кој е утврден во посебните закони, колективни договори или актите за
систематизација, се должни да го исполнат условот во рок од седум години од денот на
отпочнување со примена на овој закон, освен ако со посебните закони не е поинаку уредено. Со

36

став (2) е уредено декa вработените кои нема да го исполнат посебниот услов во рокот утврден
во став (1) на овој член, најдоцна до 1 март 2022 година ќе бидат распоредени на работни места
за кои го исполнуваат условот.
Со Законот за јавните претпријатија е утврдена положба на вработените во јавното претпријатие.
Имено, работните места на вработените во јавните претпријатија се групираат во групи и
подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор, и тоа:
- група I подгрупа 2 јавни службеници,
- група III подгрупа 5 даватели на јавни услуги во јавните претпријатија и
- група IV подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 помошно-технички лица.
Вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од административна природа заради
остварување на дејноста заради која е основано јавното претпријатие имаат статус на
административни службеници и за нивниот работен однос се применуваат одредбите од
Законот за административните службеници и колективните договори.
Вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од дејноста заради која е основано
јавното претпријатие имаат статус на даватели на јавни услуги, и за нивниот работен однос се
применуваат одредбите од овој закон, Законот за вработени во јавен сектор и колективните
договори.
Законот за вработените во јавниот сектор во никој случај не ја исклучува примената на прописите
донесени врз основа на овој закон, ниту одредби од посебните закони и колективните договори.
Имено, оспорената одредба која е императивна по својата природа предвидела посебен услов
кој задолжително треба да се исполни. Законодавецот има овластување да ги пропише
посебните услови за работно место кои вработените се должни да ги исполнат.
Во насока на примената на членот 10 од преодните одредби од Законот за изменување и
дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 199/14) Министерството за информатичко општество и администрација ги
извести сите институции во јавниот сектор укажувајќи им дека е потребно вработените кои до
истекот на рокот во ставот (2) не ги исполниле условите во однос на стручните квалификации за
видот и степенот на образованието за нивото на работното место на кое се распоредени, да
бидат распоредени на други работни места на пониско ниво, во рамки на истата група на
работни места, утврдени со актот за систематизација на работните места во нивната институција.
Доколку во нивниот акт за систематизација немаат предвидено работни места соодветни на
видот и степенот на образованието на вработените кои треба да бидат распоредени, да извршат
измена и/или дополнување на постојниот акт за систематизација, предвидувајќи ги посебните
услови кај оние работни места кај кои тоа го дозволува описот и работните задачи, односно им
ја предочи можноста што е дадена во Правилникот за изменување на Правилникот за
содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешната организација и систематизација
на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите во јавниот
сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 217/21). Во случај да не се во
можност да го направат горенаведеното институциите имаа можност да извршат промена на
постојниот вид на образование или додавање на нови научни полиња, додавање на ново(и)
работно (и) место (а) соодветно на потребите од распоредување на вработените, со цел
спроведување на наведената одредба од Законот, без притоа да важат процентуалните
ограничувања во бројот на предвидени работни места (извршители).
Значи со донесувањето на Законот за вработените во јавниот сектор институциите во јавниот
сектор имаа обврска да ги усогласат актите за систематизација на работни места и вработените
да ги распоредат согласно нивното стручните квалификации и искуство, а притоа со тоа не се
исклучува можноста вработените да биде распоредени на друго работно место на кое може да
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остварат и поголема заработувачка. Исто така, законодавецот предвидел рок од седум години
во кој вработените треба да ги исполнат општите и посебните услови согласно закон.
Имено, со овие одредби на вработените им се даваат можности и поволности и во никој случај
не се нанесува значителна штета и ненадоместлива неправда и не се повредуваат слободите и
правата, ниту се става во понеповолна положба пред Уставот и законите.
Исто така, оспорената одредба е со преоден карактер така што со поднесената Иницијатива се
бара укинување на член кој веќе не е во правен поредок.
Од содржината на претходно цитираните одредби произлегува дека оспорениот член од
Законот за вработените во јавниот сектор е прецизен, недвосмислен и со истиот не се повредува
начелото на владеење на правото и истиот е во функција на доследно спроведување на Уставот
и Законот. Со предложените измени и дополнувања се предвидел посебен услов кој еден
вработен треба да го исполни.
Тргнувајќи од содржината на цитираните уставни одредби на член 52 став (4) од Уставот на
Република Северна Македонија која предвидува забрана на повратната дејство на законите со
исклучок во случај кога е поповолно за граѓаните, се предвидува забрана на примена на законите
во правни ситуации и односи што настанале пред нивното влегување во сила, односно законите
дејствуваат само врз новите правни ситуации и односи што настануваат по нивното влегување
во сила. Со овој оспорен член законодавецот преку измена и дополнување на закон предвидел
нова правна ситуација и услов за исполнување.
Имајќи го предвид горенаведеното, оспорената одредба од Законот за вработените во јавниот
сектор е во согласност со член 9 и член 52 став (4) од Уставот на Република Северна Македонија,
поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на
Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 10 од Законот за изменување на Законот за вработените во
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ 199/14).
Точка 64
Владата ја разгледа Иницијативата од Љупчо Јосев од Свети Николе, доставена до Уставниот суд
на Република Северна Македонија под У.бр.72/2022 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на членот 111 став 4 во врска со член 87 став 3 од Законот за административни
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19, 14/20, 215/21 и
99/22) и притоа го утврди следното мислење:
Наводите изнесени во Иницијативата од Љупчо Јосев од Свети Николе, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр. 72/2022, за поведување на постапка за
оценување на уставноста на членот 111 став (4) во врска со член 87 став (3) од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) со која се бара од Уставниот суд на Република Северна
Македонија да поведе постапка за оценување на уставноста и да донесе решение за
поништување (укинување) на наведената одредба бидејќи истата ги става во нерамноправна
состојба државните службеници и со образложение дека истата е во спротивност на член 8 став
(1) алинеи 1 и 3, член 9, член 32 ставови (3) и (5), член 50 и член 51 од Уставот на Република
Северна Македонија, се неосновани.
Согласно член 8 алинеи 1 и 3 од Уставот како темелна вредност на уставниот поредок на
Република Северна Македонија меѓу другото се утврдени основните слободи и права на човекот
и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото.
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Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во
слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба и граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 32 став (3) секој вработен има право на соодветна заработувачка. Со став (5) од
истиот член од Уставот е предвидено дека остварувањето на правата на вработените и нивната
положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Со член 50 е уредено дека секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата
утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Северна Македонија во
постапка заснована врз начелата на приоритет и итност. Се гарантира судска заштита на
законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни
овластувања. Граѓанинот има право да биде запознат со човековите права и основни слободи и
активно да придонесува, поединечно или заедно со други за нивно унапредување и заштита.
Согласно член 51 од Уставот, 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.
Со донесувањето на Законот за државните службеници (2000 година) се создадоа услови за
развој на професионална, политички неутрална, компетентна, одговорна и стабилна државна
служба, како ефикасен сервис на граѓаните. Законот го утврди корпусот на државната служба и
го дефинира поимот државен службеник, врз основа на два критериуми: организациски и
функционален. Според првиот, тоа се вработените во органите на државата, а според вториот
тоа се вработените кои ги спроведуваат функциите на државата. Законот и неговите подзаконски
акти, ги уредуваа основите на принципите и стандардите за општите акти за внатрешна
организација и систематизација на работните места во органите на државната управа, како и
описот на звањата и нивната соодветност во однос на дотогашните.
Утврдени се начинот, постапката и критериумите на спроведувањето на постапката за
вработување и посебно на спроведувањето на стручниот и приправничкиот испит, како значаен
сегмент од постапката за вработување на државни службеници, како и постапките за нивно
оценување и собирање и обработка на податоци за државните службеници, преку
востановувањето на Регистарот на државните службеници. Со главата IV од посочениот закон
беше уреден системот на плати и надоместоци на плати на државните службеници. Членот 34
предвидуваше дека платата на државниот службеник се состои од две компоненти (основна и
исклучителна), а основната компонента ја сочинуваат (основна плата, додаток на плата за звање
и додаток на плата за кариера). Членот 38 предвидуваше дека секое звање има четири степени
на кариера (А, Б, В и Г) на работното место на кое е распореден државниот службеник, со која се
обезбедува право на исплата на додаток за кариера, на предлог на непосредно претпоставениот
државен службеник, а за кое нешто одлучува министерот односно функционерот кој раководи
со органот. Членот 40 предвидуваше дека доколку државниот службеник е унапреден во звање
на повисоко ниво, му се исплатува основна плата и додаток на плата за звање во кое е тој
унапреден.
Со член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.36/07), предвидено беше дека системот на
плати и надоместоци од плати ќе се применуваат од 1 јануари 2008 година, освен одредбите на
основната компонента на плата без додаток кои се применуваат од 1 април 2006 година.
Од содржината на претходно цитираните одредби може да се заклучи дека системот на плати
со додатоци се применува од 1 јануари 2008 година, а во случај на спроведување на постапка за
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унапредување на државен службеник, на унапредениот државен службеник му се исплатува
основна плата и додаток на плата за звање во кое е тој унапреден.
Со оглед на околноста дека се работи за системско решение кое во периодот на примена има
претрпено повеќе измени и дополнувања (од кои две се со поголем обем и претставуваа
воведување на значителни подобрувања или новитети во државната служба) чија цел била да
се создаде ефикасна и современа државна служба, законодавецот со измените и
дополнувањата на Законот за изменување и дополнување на Законот за државни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.114/09) ја доразработува постапката за
вработување и мобилноста во државната служба, како и го прецизира системот на плати и
надоместоци на плати на државните службеници. Имено, со членовите 14 и 15 се менуваат
членовите 37 и 38 од Законот за државните службеници и според истите се предвидува дека
секое звање, освен секретарот, имаат четири степени на кариера, а степенот на кариера
обезбедува исплата на додатокот за звање и тоа: за кариера А 5%, за Б 10%, за В 15% и за Г 20 %.
Одредбите од членовите 37 и 38 од Законот за државните службеници регулираа дека додатокот
на плата за кариера е врзан со звањето на државниот службеник и државниот службеник во
зависност од оценувањето и должината на работниот стаж на државниот службеник се стекнува
со истото. Секое понатамошно унапредување или пак вработување во повисоко звање од
звањето со кое се стекнал државниот службеник, врз основа на членот 37 став (3) му овозможува
стекнување на степен на кариера според редослед како што е предвиден во претходно
наведениот член, со што се обезбедува професионален развој и вреднување на успехот и
стручноста во неговото работење.
Со новиот Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“
бр.27/14), се воспоставува 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. Членот 86 предвидува дека платата на административниот службеник се состои од
основна и исклучителна компонента, а членот 87 предвидува дека основната компонента на
плата ја сочинуваат дел на плата за степен на образование, дел на плата за ниво и дел на плата
за стаж. Сo членот 106 од истиот е предвидено дека актите за систематизација на работни места
на институциите ќе се усогласат со овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во
сила на Уредбата за описите на нивоата на работни места на административните службеници,
која е донесена на 30 април 2014 година, а објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр.72/14. Согласно член 111 став (1) од Законот за административни службеници,
постапките за државните службеници кои се однесуваат на вработување, со и без пробна работа,
дисциплинските постапки и постапките за оценување, започнати до денот на започнувањето на
примената на овој закон, односно жалбите и приговорите поднесени до Агенцијата за
администрација до денот на започнувањето на примената на овој закон, ќе се завршат според
Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00,
112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08,
6/09, 114/09, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 и 106/13). Членот 111 став (4) е јасен
и со него е регулирано дека на државниот службеник на кој до денот на влегувањето во сила на
овој закон му се исплаќа додаток за степен на кариера согласно со Законот за државните
службеници, износот на додатокот за степен на кариера ќе му биде пресметан како
дополнителни бодови во вредност на исплатениот додаток, во делот на плата за нивото од
членот 87 став (3) од овој закон. Односно за административниот службеник промената на
звање/ниво на работно место, преку ново вработување или унапредување согласно Законот за
административни службеници, значи и промена на делот на плата за ниво и губење на
стекнатиот степен на кариера.
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Со преодните и завршните одредби на 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, 99/22), уредени
се започнатите постапки за државните службеници.
Од содржината на цитираните законски одредби произлегува дека со Законот за
административни 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.
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.
Имено, оспорената одредба предвидела дека износот на додатокот за степен на кариера кој на
државните службеници им следувал согласно уреденоста во Законот за државни службеници,
понатаму со Законот за административни службеници истиот ќе им се пресметува на
административните службеници како дополнителни бодови во вредност на исплатениот
додаток, во делот на плата за нивото и на овој начин се обезбедува континуитет на додатокот за
стекнат степен на кариера сега пресметан како дополнителни бодови. Спротивно на Уставот и
Законот би било непресметување на додатокот за степен на кариера на кој било начин. Со
оспорената одредба не се повредува начелото на владеење на правото загарантирано со Устав
и истата е во функција на доследно спроведување на Уставот.
Врз основа на претходно изнесеното, оспорените одредби од Законот за административни
службеници се во согласност со член 8 алинеите 1 и 3, член 9, член 32 ставови (3) и (5), член 50 и
член 51 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на Република
Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја
прифати Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 111 став
(4) во врска со член 87 став (3) 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 65
Владата ја разгледа Иницијативата од Димитрија Атанасовски од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр.75/22 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на членовите 6, 9, 16, и 22 од Законот за даноците на имот („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/11, 188/13, 154/15 и 23/16 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21 ) и притоа го утврди следното
мислење:
Со предметната Иницијатива се бара поведување на постапка за оценување на уставноста за
член 6 ставови (1), (2) и (3), член 9, член 16 ставови (1) и (2) и член 22 став (1) од Законот за
даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 61/04, 92/07, 102/08,
35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.151/21), сметајќи дека истите се во спротивност на член 8 став (1) алинеја 3 и
член 9 став (2) од Уставот на Република Северна Македонија.
Имено, подносителот на Иницијативата наведува дека со начинот на кој се определени стапките
за пресметување за данокот на имот, данокот за наследство и подарок и данокот на промет на
недвижности, граѓаните се нееднакви пред Уставот и дискриминирани, со тоа што за ист имот
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или иста вредност граѓаните ќе плаќале данок по различни стапки, како и ситуацијата во кој
наследник од втор наследен ред плаќа по стапки од 2% или 3%, а наследниците од трет ред или
наследник треба да плати по стапка од 4%, а други по стапка од 5%.
Согласно член 8 од Уставот на Република Северна Македонија, темелни вредности на уставниот
поредок на Република Северна Македонија се основните слободи и права на човекот и
граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, слободното изразување на
националната припадност, владеењето на правото, поделбата на државната власт на
законодавна, извршна и судска, политичкиот плурализам и слободните непосредни и
демократски избори, правната заштита на сопственоста, слободата на пазарот и
претприемништвото. хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, локалната самоуправа,
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната
средина и на природата и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право.
Согласно член 9 од Уставот на Република Северна Македонија, граѓаните на Република Северна
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и
општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.
Со Законот за даноците на имот се уредува начинот на оданочувањето на данокот на имот,
данокот на наследство и подарок и данокот на промет на недвижности, при што во членот 6 од
Законот се уредуваат даночните стапки по кои се наплатува данокот на имот и тоа на начин што:
(1) Стапките на данокот на имот се пропорционални и изнесуваат од 0,10% до 0,20%.
(2) Стапките на данокот на имот можат да се утврдуваат според видот на имотот.
(3) Стапките на данокот на имот за земјоделско земјиште кое не се користи за земјоделско
производство се зголемуваат три пати во однос на стапките пропишани во ставот (1) на овој член.
(4) Стапките на данокот на имот за другиот недвижен имот опишан во членот 2 став (1) точка 1.
од овој закон кој е во сопственост на државата или на општините, општините во Градот Скопје и
на Градот Скопје како и во сопственост на физички и правни лица, а кој не се користи од
сопственикот или не се издава под закуп подолго од шест месеци во текот на една година, се
зголемуваат за три пати во однос на стапките пропишани во ставот (1) на овој член.
(5) Државата, општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје, како и физичките и
правни лица кои нема да пријават дека не користат недвижен имот кој е во нивна сопственост,
ќе платат данок по стапка пет пати повисока од пропишаните стапки во ставот (1) на овој член.
(6) Висината на стапките од ставот (1) на овој член со одлука ја утврдува советот на општината,
советот на општините во Градот Скопје и Советот на Градот Скопје согласно со Законот за Градот
Скопје.
Понатаму, со членот 9 од Законот, се уредува дека обврзникот на данокот на имот за
едностанбен или повеќестанбен објект за домување и двор (земјиште) во кој живее има право
на намалување на пресметаниот данок во висина од 50%.
Според член 16 од Законот се уредува дека:
(1) Стапките на данокот на наследство и подарок се пропорционални и различни во зависност
од наследниот ред.
(2) Данокот на наследство и подарок за обврзник од втор наследен ред се пресметува по стапка
од 2% до 3%, а за обврзник од трет наследен ред или обврзник кој не е во сродство со
оставителот, данокот се пресметува по стапка од 4% до 5%.
(3) Висината на стапките од ставот (2) на овој член со одлука ја утврдува Советот на општината.
(4) Висината на стапките од ставот (2) на овој член со одлука ја утврдува Советот на општините
во Градот Скопје и Советот на Градот Скопје согласно со Законот за Градот Скопје.
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Во членот 22 од Законот, се утврдуваат стапките по однос на данокот на промет на недвижности
на начин што:
(1) Стапките на данокот на промет на недвижности се пропорционални и изнесуваат од 2% до
4%.
(2) Висината на стапките од ставот (1) на овој член со одлука ја утврдува Советот на општината.
(3) Висината на стапките од ставот (1) на овој член со одлука ја утврдува Советот на општините
во Градот Скопје и Советот на Градот Скопје согласно со Законот за градот Скопје.
Имајќи го предвид погоре наведеното, се кажува дека Законот за даноците на имот е донесен
во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, односно со Законот за даноците на
имот создаден е механизам кој меѓу другото има за примарна цел да ја подобри фискалната
дисциплина на општините и општинската администрација кои се инволвирани во процесот на
децентрализација на власта. Имено, даноците на имот претставуваат сопствен извор на приходи
на единиците на локалната самоуправа согласно член 4 став (1) од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа. Сето ова влијае во насока на спречување на избегнување
на плаќањето на даноците на имот во сиот свој опфат, а во заштита на граѓаните, односно, сите
физички и правни лица кои редовно ги плаќаат своите давачки и навремено ги исполнуваат
своите даночни обврски.
Ова, следејќи го примерот на даночната регулатива и даночната политика во земјите во регионот
и пошироко. Во контекст на погоре наведеното во однос на определувањето на висината на
стапките предвидени со погоре наведените оспорени одредби од Законот на даноците на имот,
интенцијата е Советот на општината, општините на Градот Скопје и Градот Скопје, каде што се
наоѓа имотот, за сите граѓани чиј имот е дел од територијата на надлежната општина да ја
определат висината на стапките со одлука. Во оваа смисла се смета дека е беспредметно
тврдењето подносителот на Иницијативата дека за конкретни лица и за конкретен имот се остава
можност за определување на различна стапка на данок на имот. А ова пред сѐ бидејќи стапките
во согласност со распонот утврден во закон се определуваат со одлука од страна на совет на
конкретна општина за имотот кој се наоѓа во границите на таа општина и истата - конкретно за
данокот на промет на недвижности како своја даночна основа ја има пазарната вредност на
недвижноста во моментот на настанувањето на обврската, која пак се утврдува според
Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот (член 21 од Законот).
Вака оспорените стапки од конкретните членови на Законот, наведени во Инцијативата немаат
за цел да ги дискриминираат граѓаните по ниту еден основ, имајќи предвид дека истите не се
утврдуваат индивидуално, туку на ниво на општина.
Воедно во однос на оспорениот член 16 од Законот за даноците на имот се кажува дека
одредбите се претходно утврдени и усогласени со донесувањето на Законот за наследување
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.47/96), и истите до денес се применливи и
спроведливи.
По однос на оспорената одредба од член 6 став 3 од Законот дека стапките на данокот за имот
за земјоделско земјиште кое не се користи за земјоделско производство можат да се зголемат
за три до пет пати, со што се оспорува на кој начин ќе се цени за кого можат стапките да се
зголемат за три , четири или пет пати од истите утврдени во ставот (1) од член 6 од Законот, се
кажува дека согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците
на имот („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21) со кој се менува член
6 од Законот, оваа одредба е изменета односно согласно истата стапките за данокот на имот за
земјоделско земјиште кое не се користи за земјоделско производство се зголемуваат три пати
во однос на стапките пропишани во ставот (1) од истиот член, па оттука овој дел од
Иницијативата со кој се оспорува одредбата од член 6 став (3) од Законот е беспредметен.
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Во однос на оспорениот член 9 од Законот, со кој уредува намалувањето на стапката на
пресметаниот данок на имот за 50% за обврзникот кој живее во едностанбен или повеќестанбен
објект за домување и двор (земјиште) во чија сопственост е конкретниот објект, се кажува дека
истиот е во согласност со одредбите на Уставот на Република Северна Македонија, Законот за
домување, Законот за катастар на недвижности и други прописи кои се донесени врз основа на
овие закони.
Исто така, согласно член 33 од Уставот на Република Северна Македонија, секој е должен да
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин
утврден со закон, а согласно членот 51 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.
Имајќи го предвид погоре наведеното, како и одредбите од членовите 33 и 51 од Уставот на
Република Северна Македонија, плаќањето на данокот на имот е уредено согласно Законот за
даноците на имот кој како што е истакнато и погоре, ја уредува даночната област, а и воедно
изворниот сопствен приход на единиците на локалната самоуправа, кое е уредено и со Законот
за финансирање на единиците на локалната самоуправа, па така сето ова е во насока на
почитување и на член 114 од Уставот со кој на граѓаните им се гарантира правото на локална
самоуправа, а истите се финансираат од сопствени извори на приходи определени со закон и со
средства од Републиката.
Одредбата која го прецизира начинот на плаќањето на овој вид на даноци, даночните стапки и
даночната обврска, дополнително и одат во насока на почитување на владеењето на правото и
заштита на сопственоста, ако се има предвид и основата на овој закон кој е и самата сопственост.
Врз основа на ваква правна и фактичка состојба, потполно е јасно дека Законот за даноците на
имот, не ја оспорува еднаквоста на граѓаните, владеењето на правото, основните човекови
права, сопственоста, ниту хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, дополнително не
прави разлика и не ги дискриминира граѓаните по ниту еден основ. Законот за даноците на имот,
дополнително не навлегува во уредувањето на било каква друга материја, односно уредува и
регулира исклучиво даночна материја.
Имајќи го предвид горе наведеното, одредбите од членовите 6, 9, 16, 22 од Законот за даноците
на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11,
84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.151/21), се во согласност со Уставот на Република Северна Македонија и Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија
да донесе Решение со кое нема да се поведе постапка за оценување на уставноста на членовите
6, 9, 16 и 22 од Законот за даноците на имот.
Точка 66
Владата ја разгледа Иницијативата од Кристина Бачовска - Синколи, адвокат од Скопје доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.83/2022 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 22-а став 1 точка 2 од Законот за денационализација
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/98,18/99,31/00,42/03,64/03,
44/07,72/10,171/10,8/11, 55/13,33/15 и 104/15) и притоа го утврди следното мислење:
Според наводите во предметната Иницијатива се оспоруваат одредбите од член
22-а
став 1 точка 2) од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија"
бр.20/98, 31/00, 42/03, 44/07, 72/10, 171/10, 55/13, 33/15 и 104/15), сметајќи дека е во
спротивност на член 9 став 2 и член 30 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, во
делот „земјоделско" и „од ист вид, површина и бонитет како одземеното". Имено, подносителот
на Иницијативата наведува дека вака утврдената законска одредба и нејзината практична

44

примена ја доведува во прашање еднаквоста на граѓаните при остварување на правото на
обесштетување во постапка за денационализација.
Воедно, во Иницијативата е наведено дека граѓаните, како баратели во постапка за
денационализација со оваа одредба биле доведени во нерамноправна положба, имајќи во
предвид дека доколку одземеното земјиште (порано земјоделско сега градежно) би можело да
се врати би се вратило градежно земјиште. Наспроти ова, доколку одземеното земјоделско
земјиште станало градежно изградено земјиште и повеќе не може да се врати, тогаш на
граѓаните односно барателите за денационализација им се дава надомест земјоделско земјиште
соодветно на одземеното.
Притоа, подносителот на Иницијативата прави споредба со Законот за приватизација и закуп на
градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија"
бр.4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16
„Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 122/21), во кој за поранешните
сопственици нема ограничувања да го приватизираат земјиштето кое било земјоделско
земјиште, а подоцна станало градежно земјиште.
Согласно член 9 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, граѓаните пред Уставот и
законите се еднакви, а според член 30 став 1 од Уставот, се гарантира правото на сопственост и
правото на наследување.
Во член 22-а од Законот за денационализација е утврдено дека кога не е реализирана целта
заради која било одземено земјоделското земјиште, како и кога била реализирана целта заради
која било одземено земјоделско земјиште, кое при поднесување на барањето за
денационализација е градежно неизградено земјиште, барателот може да бара :
1) враќање на земјиштето во сопственост
2) да му се даде ново земјоделско земјиште од ист вид , површина и бонитет како одземеното и
3) да му се надомест согласно одредбите на овој закон.
Согласно член 31 став 1 од Законот надомест се дава за имот кој не се враќа, како и кога имотот
не се враќа затоа што престанал да постои. Според ставот 2 од овој член, надомест во смисла на
став 1 од овој член се определува според состојбата на имотот во моментот на одземањето,
согласно со Уредбата за процена на вредноста и утврдување надомест за денационализиран
имот што ја донесува Владата на Република Северна Македонија.
Според членот 32 од истиот закон, за имот од член 31 став 1 на овој закон како надомест се дава:
1) друг имот од ист вид во сопственост на државата и
2) акции и удели во сопственост на државата.
Според ставот 2 на овој член, кога надоместот не се дава согласно со став 1 од овој член,
надомест за имот од член 31 став 1 на овој закон се дава во вид на обврзници.
Имајќи го во предвид погоре наведеното, неосновани се наводите дека граѓаните се нееднакви
и им се ограничува сопственоста, туку напротив граѓаните со оспорените одредби од член 22-а
став 1 точка 2) од претходно цитираниот закон се ставаат во еднаква положба, од причини што
станува збор за законско решение со кое законодавецот предвидел можност на барателот да му
се даде ново земјоделско земјиште од ист вид, површина и бонитет како одземеното, само
доколку не е реализирана целта заради која било одземено земјоделското земјиште, како и кога
била реализирана целта заради која било одземено земјоделско земјиште, кое при
поднесување на барањето за денационализација е градежно неизградено земјиште, при што
законодавецот утврдил да се даде земјиште и тоа според состојбата на имотот во моментот на
одземањето на земјиштето, а не по одземањето на земјиштето.
Оттука, во никој случај граѓаните односно барателите не се ставени во нерамноправна положба
пред Уставот и законите, затоа што членот 32 ставот 1 точка 1) од Законот, децидно е утврдено
дека за имот кој не се враќа како надомест се дава имот од ист вид сопственост на државата,
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што би значело дека кога земјиштето во моментот на одземањето било земјоделско, државата
го обесштетува барателот со надомест од ист вид, односно со земјоделско земјиште како што
бил режимот на земјиштето во моментот на одземањето.
Исто така, неприфатливо е и становиштето дека со наведената одредба спротивно на членот 30
од Уставот на Република Северна Македонија се ограничува правото на сопственост.
Имено, поддржувањето на општествената сопственост е вршено врз основа на законски и други
прописи во рамките на легален правен систем и во соодветни постапки во кои престанало да
постои правото на сопственост, а државата како титулар на сопственоста располагала и
управувала и сеуште располага со тој имот.
Во таков случај не станува збор за ограничување на сопственоста, бидејќи таа треба прво да се
воспостави па потоа да биде предмет на ограничување.
Оттука, во оспорената одредба од членот 22-а од Законот за денационализација, државата како
титулар на сопственоста определила кој и каков имот ќе биде предмет на обесштетување во
постапка за денационализација, односно јасно определила дека надоместот ќе се дава според
состојбата на имотот во моментот на одземањето на недвижноста.
При тоа, треба да се има предвид дека државата како сопственик на национализираниот имот
со Законот за денационализација се раководела од различните состојби на имотот настанати во
повеќе децениски период и во тие рамки денационализацијата се спроведува во услови кои ги
диктира државата како титулар на сопственоста на одземениот имот, поради тоа не може да се
прифати оценката дека граѓаните се ставени во нерамноправна положба со ваквото законско
решение.
Исто така, процесот на денационализација се спроведува веќе подолг временски период, па
доколку наведената законска одредба се укине тоа ќе создаде правна несигурност кон
барателите за денационализација кои врз основа на одредбата од член 22-а од Законот го
оствариле правото на денационализација во однос на останатите баратели за
денационализација за кои во понатамошната постапка за денационализација би се одлучувало
поинаку, односно со обесштетување со имот од поинаков вид од имотот што бил одземен со
присилните прописи.
Имајќи го предвид претходно наведеното, членот 22-а став 1 точка 2 од Законот за
денационализација („Службен весник на Република Македонија" бр.20/98, 31/00, 42/03, 44/07,
72/10,171/10, 55/13, 33/15 и 104/15) е во согласност со одредбите на член 9 став 2 и член 30 од
Уставот на Република Северна Македонија, така што Владата на Република Северна Македонија
му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да донесе решение со кое нема
да поведе постапка за оценување на уставноста на член 22-а став 1 точка 2) од Законот за
денационализација.
Точка 67
Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.71/22 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 10 став 12 од Законот за домување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и
64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.320/22 и 150/22) и притоа го
утврди следното мислење:
Во основниот текст на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
99/09), е предвидена одредбата на членот 10 „Управување“, кој содржи 7 става, меѓу себе
правно поврзани.
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Со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/14), членот 10 се дополнува со нов став (10), кој гласи „Лицето
чија лиценца е одземена поради неправилности наведени во ставот (7) на овој член не може да
добие лиценца согласно со одредбите од овој закон во рок од две години од денот на
правосилноста на решението за одземање на лиценцата, а одговорното лице во правното лице
не може да основа друго правно лице за вршење на истата дејност која ја вршело правното лице,
односно физичкото лице на кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, во рок од две
години од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата.“
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 31/16), се додадени два нови става поради што ставот (10) станува
став (12).
Со додавањето на новите ставови, настанала промена на текот на одредбите односно ставовите,
при што упатувачката одредба наместо став (7) сега станала став (9).
Тргнувајќи од тоа дека не е направена суштинска грешка во оспоруваната одредба, Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија
да ја отфрли Иницијативата, односно да донесе решение за неповедување на постапка за
оценување на уставноста на овој член од Законот.
Точка 68
Владата ги разгледа Иницијативата од Здравствена установа АД Цар Самуил
с.
Банско Струмица, застапувана од полномошник адвокат Драѓи Аљоков од Струмица и
Иницијативата поднесена од Љубица Мијалова, Слободанчо Мијалов и Драгица Шукриева сите
од Радовиш, застапувани од полномошник адвокат Зоранчо Крстев од Радовиш за оценување на
уставноста на член 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за
приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на
надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 81/22), доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.80/2022 и У бр.85/2022 и притоа го утврди следново мислење:
Co иницијативите се оспорува членот 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на
надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 81/2022), бидејќи е во спротивност со членот 52 став (4), член 55 став
(2) и член 8 став (1) алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија.
Според наводите во иницијативите со оспорената одредба се прави повреда на уставноста и
законитоста бидејќи законите во Република Северна Македонија мораат да бидат во согласност
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите (член 51 од Уставот), законите и другите
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок кога тоа е поповолно за
граѓаните (член 52 од Уставот). Имено, според наводите во иницијативите оспорената одредба
е неспроведлива во практиката, бидејќи на овој начин се дава повратно дејство на Уредбата,
иако е понеповолна за странките и се применува на веќе започнати постапки за приватизација,
со што се создава тешка материјално-финансиска обврска за лицата кои постапката за
приватизација ја имаат покрената многу порано од донесувањето на новата Уредба со што се
нарушува правната сигурност и владеењето на правото како темелна вредност на уставниот
поредок, што е спротивно на членот 8 став (1) алинеја 3 од Уставот на Република Северна
Македонија.
Наводите во Иницијативата се неосновани од следниве причини:
Согласно член 24 став (1) од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11,
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51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16, 120/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.122/21), висината на надоместот за градежното земјиште
што е предмет на приватизација, како и начинот и постапката за наплата на надоместот за
приватизација, на предлог на министерот за финансии ги пропишува Владата на Република
Северна Македонија.
Според член 1 од Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на
градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за
приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.81/22), Прегледот за висина на надоместот за приватизација на градежното земјиште, се
заменува со нов Преглед кој е составен дел на оваа уредба.
На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегувањето
во сила на оваа уредба, ќе се применува висината на надоместот определена со Прегледот кој е
составен дел на оваа уредба согласно член 2 од Уредбата.
Имено, со Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на
градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за
приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
81/22), се утврдува повисок износ на надомест за приватизација на градежно земјиште во
државна сопственост со намена: предвидено колективно домување со актите за планирање на
просторот кое не е реализирано, комерцијални, деловни, стопански, производни и објекти
наменети за спорт и рекреација. При тоа, висината на износот за надоместот за приватизација за
градежно земјиште во државна сопственост за сите други видови намени останува непроменета.
Измената во смисла на погоре наведеното е извршена поради зголемената пазарна вредност на
градежното земјиште во однос на вредноста на градежното земјиште во 2005 година, кога влезе
во сила Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, а пред
се со цел да се оневозможи правните и физички лица кои по основ на приватизација со
досегашниот надомест за приватизација, реализираа градби за намени предвидени со актите за
планирање на просторот, а кои всушност беа само со намена: колективно домување,
комерцијални, деловни, стопански, производни објекти и објекти наменети за спорт и
рекреација, со што се стекнуваа со неоснована имотна корист.
Воедно, се укажува дека титулар на сопственоста на градежното земјиште во Република Северна
Македонија е државата, бидејќи земјиштето е на Република Северна Македонија и државата ги
определува условите за стекнување на право на сопственост на истото, а законската регулатива
со која се уредува прашањето и постапката за приватизација на градежното земјиште во
државна сопственост е Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11,
51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16 и 120/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.81/22).
Според тоа, наводите дека се ставаат во понеповолна положба лицата на кои им се започнати, а
нерешени постапките за приватизација поради неажурност на органите и поради тоа се
дискриминирани се неосновани, со оглед дека висината на надоместокот е изменета со
оспорената Уредба само за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, чија
намена е колективно домување, комерцијални, деловни, стопански, производни објекти и
објекти наменети за спорт и рекреација. Ова е со цел да е обезбеди праведност во однос на
висината на надоместокот кој се плаќа за приватизација за овој вид на земјиште, во однос на
исти или слични постапки, во кои правните и физичките лица се стекнуваат со сопственост над
градежно земјиште во државна сопственост за многу повисок надомест, односно цена, со што
на овој начин се обезбедува владеење на правото и се оневозможува злоупотребата и
неоснованото стекнување на имотна корист на овој начин.
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Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија, му предлага на
Уставниот суд на Република Северна Македонија, иницијативите да ги отфрли како неосновани.
Точка 69
Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.74/2022 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 89 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 99/2022) и притоа го утврди следното мислење:
Со членот 89 се уредува одложената примена на членот 40 став 3 од овој закон, односно се
одложува примената на одредбата со која како основ за едностран раскин на договорот за
концесија за експлоатација е доколку концесионерот експлоатира помалку од 20 проценти од
предвидената количина на минерална суровина согласно главниот рударски проект во текот на
една година, освен доколку концесионерот достави образложение за причината за намалената
експлоатација. Оваа одредба е наведено дека ќе се применува од 1 јануари 2022 година.
Оваа одредба e предвидена во Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
минерални суровини, кој Владата го достави до Собранието на Република Северна Македонија
на 27 јули 2021 година, а предметниот закон е донесен и објавен во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ на 21 април 2022 година.
Точка 70
Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.70/2022 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 83 став 1 во делот „29-до“ од Законот за даночна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12,
84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16 и 35/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 290/20) и притоа го утврди следното мислење:
Со Иницијативата се поведува постапка за оценување на уставноста на делот „29 до“ од ставот 1
на член 83 од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/06, 88/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15, 23/16, 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 290/20),
сметајќи дека е во спротивност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна
Македонија.
Имено, подносителот на Иницијативата нaведува дека од содржината на одредбата од членот
83 став 1 од Законот за даночна постапка, неспорно произлегувало дека истата упатувала на
примена на одредба која со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.152/2008
од 11.2.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/09) била укината и со
тоа била отстранета од правниот промет, при што во правниот промет морале да постојат јасни
и прецизни норми и ако правните норми упатувале на примена или се повикувале на други
одредби тогаш тие одредби морале да постојат во правниот промет исто како и нормата која
упатувала на примена на друга норма или се повикувала на друга норма и морале да се дел од
правниот промет за да се формира правно логична целина, за да не дојде до забуна во примена
на одредбите, но и прописот во целина. Поради тоа, се предлага да се укине делот „29 до“ од
ставот 1 на член 83 од Законот за даночна постапка.
Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, темелна
вредноста на уставниот поредок на Република Северна Македонија е владеењето на правото.
Според член 7 став (1) од Законот за даночна постапка, даночната обврска се утврдува врз
основа на законите кои биле во сила во време на нејзиното настанување, освен, ако во
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согласност со закон, за одделени одредби кои се однесуваат на даночна обврска е пропишано
да имаат повратно дејство.
Според став (2) од истиот член, дејствијата во даночната постапка се регулирани со прописи кои
се на сила во времето кога се преземаат.
Согласно член 21 став (1) од истиот закон, законскиот застапник на лице и работоводител на
здружени лица заради остварување приходи и имот без својство на правно лице (ортаклук) и
старател на наследник, ги исполнува даночните обврски на лицето кое го застапува.
Според став (2) од истиот член, ако здружените лица немаат работоводител или наследникот
нема старател, обврските од ставот (1) на овој член, паѓаат на товар на здружените лица
заеднички или на самиот наследник.
Согласно член 83 став (1) од истиот закон, лицето кое гарантира согласно со членовите од 29 до
34 на овој закон за туѓи даночни долгови, се задолжува со решение за гаранција, за кое
соодветно важат одредбите за даночно решение.
Според став (2) од истиот член, даночно решение не може да се донесе, доколку даночното
побарување против главниот должник е застарено или истото не постои.
Имено, согласно Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.152/08 од 11.2.2009
година („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/09), се укинува поднасловот:
„Гаранција на застапникот“ и член 29, поднасловот: „Гаранција на застапуваниот“ и член 30 од
Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06 и 88/08),
при што со укинувањето на цитираните одредби од Законот, не се поништуваат правните
последици што одредби веќе ги произвеле, па оттука е јасно дека не се прекршени темелните
вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија, односно не е прекршено
начелото на владеење на правото, согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република
Северна Македонија.
Согласно претходно наведеното, сметаме дека оспорените одредби не се противуставни и не се
на штета на даночните обврзници. Имено, повикувањето на одредбите во Законот за даночна
постапка, се предмет на разгледување и ревидирање и доколку се утврди суштинска потреба за
изменување и дополнување на Законот ќе се подготват соодветни измени и дополнувања.
Оттука, повторно напоменеме дека доколку во моментов бидат отстранети зборовите „29 до“
би настанала поголема штета за даночните обврзници од причина што во став (1) од членот 83
од Законот за даночната постапка, се упатува на повеќе членови, односно на членовите 29 до 34
на овој закон, а не само на членовите 29 и 30, кои се укинати со Одлука на Уставниот суд на
Република Македонија У.бр.152/2008 од 11.2.2009 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/09).
Имајќи го предвид погоре наведеното, се смета дека делот „29 до“ од член 83 став 1 од Законот
за даночна постапка, е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија и Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија
да донесе Решение со кое нема да поведе постапка за оценување на уставноста на делот „29 до“
од член 83 став 1 од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/06, 88/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15,
154/15, 23/16, 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 290/20).
Точка 71
Владата ја разгледа Иницијативата од Асоцијацијата на здруженија на работодавачите на
трговските друштва за превоз на патници на Република Македонија Исток од Скопје доставена
до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.37/2021 за поведување на постапка
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за оценување на уставноста и законитоста на член 7 став (5) и член 8 став (3) и став (8) алинеја 1
од „Тарифата на премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за
штети предизвикани на трети лица“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.191/18) и
притоа го утврди следното мислење:
Со Иницијативата се поднесува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 7
став (5) и член 8 став (3) и став (8) алинеја 1 од Тарифата на премии за осигурување на
сопственици на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица („Службен
весник на Република Македонија“ бр.191/18), сметајќи дека е во спротивност со член 8 став (1)
алинеи 3 и 7, член 51 став (1) и (2) и член 55 од Уставот на Република Северна Македонија.
Во точката 1 од Иницијативата насловен како Предмет на Иницијативата се наведува дека
предмет на Иницијативата e оценување на уставноста и законитоста на Тарифата на премии за
осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на
трети лица, во делот на членот 7 став (5) и на член 8 став (3) и став (8) алинеја 1 од Тарифата на
премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица.
По однос на наводите дека член 7 став (5), член 8 став (3) и став (8) алинеја 1 од Тарифата на
премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица не се во согласност со Законот за облигациони односи, се укажува
на следното:
• Законот за задолжително осигурување во сообраќајот е lex specialis. Со него е уредено
задолжителното осигурување на:
а) патници во јавен превоз од последици на несреќен случај - незгода;
б) сопственици, односно корисници на моторни и приклучни возила;
в) сопственици, односно корисници на воздухоплови; и
г) сопственици, односно корисници на бродови, односно чамци на моторен погон, од
одговорност за штети предизвикани на трети лица во сообраќајот и други прашања од значење
за задолжителното осигурување во сообраќајот (член 1 од Законот).
• Согласно член 3 став (1) од Законот, сопствениците на превозни средства се должни пред да го
пуштат превозното средство во сообраќајот да склучат договор за задолжително осигурување со
друштво за осигурување кое има дозвола за вршење на работи на задолжително осигурување.
• Согласно член 3 став (4) од Законот, друштвото за осигурување, кое врши работи на
задолжително осигурување, е должно да го склучи договорот за задолжително осигурување
согласно со одредбите на овој закон, условите за осигурување и тарифите на премии.
• Со членот 9 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот е уредено дека за се она
што не е уредено со овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи
и Законот за супервизија на осигурување.
• Со членот 14 од Законот е уредено дека сопственикот, односно корисникот на моторно и
приклучно возило е должен да склучи договор за осигурување од одговорност за штети што со
употреба на моторното возило ќе им ја причини на трети лица поради смрт, телесна повреда,
нарушување на здравјето, уништување или оштетување на предмети (во натамошниот текст:
осигурување од автомобилска одговорност) освен од одговорност за штети за предметите што
ги примил на превоз.
• Согласно член 44 став (1) од Законот, Владата формира Комисија за осигурување од
автомобилска одговорност.
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• Согласно член 45 став (1) од Законот, Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност
изготвува тарифа на премија за осигурување од автомобилска одговорност. Согласно став (2) од
истиот член Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност и предлага на Владата на
Република Северна Македонија минимална и максимална стапка на техничка премија за
осигурување од автомобилска одговорност.
• Согласно член 46 од Законот, Владата на Република Северна Македонија на предлог на
Комисијата ја утврдува минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување
од автомобилска одговорност.
Според цитираните законски одредби јасно и недвосмислено произлегува дека осигурувањето
од автомобилска одговорност е задолжително осигурување кое, заради спецификите во однос
на доброволното осигурување на имоти и лица, е уредено со посебен закон Законот за
задолжително осигурување во сообраќајот и дека сопствениците, односно корисниците на
моторни и приклучни возила имаат законска обврска пред да го пуштат возилото во сообраќај
да го осигурат во друштво за осигурување согласно одредбите од посебниот закон, односно
Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и актите донесени согласно тој закон.
Дополнително, се укажува дека во сите земји од Европската Унија и во земјите од Европа е
задолжително моторните возила да се осигураат од одговорност за штети предизвикани на
трети лица. Овој тип на осигурување ги покрива материјалните и нематеријални штети во случај
на сообраќајна незгода, освен на возачот кој ја предизвикал. Осигурувањето на моторните
возила, вклучително и на осигурувањето од одговорност за штети предизвикани на трети лица
во ЕУ е уредено и со посебни директиви. Истото се нарекува осигурување на „трети лица“
бидејќи корисник на осигурувањето е лице кое е различно од двете страни кои се потписници
на полисата за осигурување (сопственикот или возачот на моторното возило и осигурителната
компанија). На доброволна основа осигурителните компании нудат и целосно (каско)
осигурување со кое од потенцијални штети е покриен и сопственикот или возачот на моторното
возило.
По однос на наводите од Иницијативата дека член 7 став (5) е во спротивност со начелото на
справедливост од член 10-а од Законот за облигациони односи, се укажува на следното:
• Користењето на Бонус - малус системи за пресметка на премии за осигурување на моторните
возила кои учествуваат во сообраќај, има широка примена во осигурителната индустрија. Бонус
- Малус системот се применува во светски рамки и претставува начин на пресметка на
зголемување или намалување на премијата за осигурување согласно настанувањето на штети.
Притоа, и за бонусот и за малусот се поставени лимити, односно е ставено ограничување колку
може да изнесува најголемото зголемување или намалување на премијата која ја плаќа
осигуреникот. За истото се определуваат соодветни критериуми, кои се пропишани во Тарифата
на премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица.
• Бонусот претставува намалување (попуст) на премијата за осигурување која на осигуреникот
му следи доколку не предизвикал штета во претходната година. Од друга страна, малусот
претставува зголемување на премија за осигурување во оние случаи кога осигуреникот
предизвикал една или повеќе штети во претходната година. Во одредени земји утврден е бонус
малус систем кој го применуваат сите друштва за осигурување што обезбедува еднакви услови
за сите осигуреници, додека во некои земји е оставено друштвата за осигурување сами да
утврдат бонус - малус систем кој ќе го применуваат и во тој случај зависи од деловната политика
на осигурителната компанија и капацитетот да биде конкурентна на пазарот.
•Примената на бонус значи дека возачите кои безбедно управуваат со моторни возила во
сообраќајот имаат правно на намалена премија заради тоа што во претходниот период не
предизвикале штети. Согласно Тарифата, на осигурениците на индивидуални возила кои во
претходната година не предизвикале штета, за следниот период на осигурување им се одобрува
попуст на премијата, односно премин за еден премиски степен пониско во однос на премискиот
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степен во кој се наоѓал. На тој начин осигуреник кој започнал со основна премија за осигурување
степен 10. на скалата на степени на бонус-малус од член 7 од Тарифата на премии за осигурување
на сопственици на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица и не
предизвикал штета во наредните десет години ќе има право на постепено намалување на
премијата секоја година согласно скалата утврдена во член 7 од Тарифата, при што од десеттата
година ќе користи максимален попуст од 50% односно намалување на основната премија за
една половина. Кај сопствениците на флоти (правни/физички лица кои со една полиса
осигуруваат шест или повеќе возила) максималниот бонус изнесува 40% од основната премија и
истиот може да се достигне во многу пократок рок, односно само една година по првото
осигурување на флотата доколку осигуреникот не предизвикал штета согласно член 8 став (1) од
Тарифата на премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица.
• Во однос на малус системот, примената на истиот значи дека сопствениците и возачите на
возила кои предизвикале штета во сообраќајот во претходниот период ќе имаат зголемување на
премијата за осигурување. Согласно Тарифата на осигурениците на индивидуални возила кои во
претходната година предизвикале штети, за следниот период на осигурување им се пресметува
зголемување на премијата, односно премин за еден премиски степен повисоко за секоја
предизвикана штета во однос на премискиот степен во кој се наоѓал осигуреникот во
претходниот период согласно скалата на степени на бонус-малус од член 7 од Тарифата на
премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица.
• Кај сопствениците на флоти малусот зависи од висината на штетите предизвикани од возилата
во флотата во претходната година согласно член 8 став (3) од Тарифата на премии за осигурување
на сопственици на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица.
Доколку штетите се со помал износ осигуреникот може да остане и во бонус, но доколку се
повисоки ќе му се пресмета малус, при што максималниот малус е ограничен на 100% од
основната премија дури и во случај на многу високи штети. Доколку во тековната година
осигуреникот на флота не предизвика нова штета, веќе од наредниот период од максимален
малус може да се врати на одреден процент на бонус или на основно ниво на премија. Ова е
поповолно споредено со осигуреник на индивидуално возило на кој доколку се наоѓа во
максимален малус (степен 18. на скалата на степени на бонус-малус), му се потребни 8 години
за да се врати на основното ниво на премија, доколку нема предизвикано штета во овој период.
• Се укажува дека хипотетичкиот пример кој е даден во точка 2 дел I од Иницијативата е
погрешен бидејќи упатува дека осигурувањето на флоти (за сопственици на шест и повеќе
возила) е поврзано со член 7 од Тарифата. Осигурувањето и пресметката на бонус и малус за
флоти е уредено со член 8 став (1) и (3).
Начелото на справедливост од членот 10-а од Законот за облигационите односи се применува
во случаи точно определени со закон, а дополнително дадено преку случаи на примена
наведени во самата одредба на членот, како што се одговорност на штета, општите услови на
договорот, раскинување на договорот поради променети околности и слично. Оттука, се смета
дека овој член не укажува и не повикува на примена во конкретниот случај како што се повикува
предлагачот на Иницијативата, посебно што истите го поврзуваат овој член со одговорноста за
штета, кое нешто е појаснето и во натамошниот дел од ова мислење.
Во конкретниот случај, членот 7 од Тарифата претставува акт донесен врз основа на закон, при
што со Тарифата се регулираат премиите за осигурување од автомобилска одговорност на
целокупниот осигурителен пазар на територијата на државата. Ова во ниту еден случај не
претставува облигационен однос во кој двете страни сами ги договараат правата и обврските
како би можело да дојде до примена на членот 10-а од Законот за облигациони односи, ниту пак
станува збор за одговорност од штета.
Тарифата е донесена врз основа на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.
Задолжителноста на примена на оваа правна норма е повеќе од јасна и не е предмет на
слободно договарање и располагање, па оттука друштвата за осигурување ниту можат ниту
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имаат право слободно да располагаат со Тарифата, ниту пак со условите под коишто се
утврдуваат степените бонус-малус од член 7 од Тарифата на премии за осигурување на
сопственици на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица.
По однос на наодите од Иницијативата со кои се оспорува уставноста и законитоста на член 8
став (3) и став (8) алинеја 1, се укажува дека:
• Во случаите кога договарачот на осигурувањето има склучено осигурување за шест или повеќе
возила согласно член 8 став (1) и (3) од Тарифата на премии за осигурување на сопственици на
моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица, системот бонус-малус се
пресметува на ниво за сите осигурени возила. Во оние случаи кога меродавниот технички
резултат достигнал ниво со кое се исполниле условите за пресметка на малуси возилата кои
немаат причинето штета подлежат на зголемување на премијата за осигурување. Истиот овој
принцип се применува и во случаите кога меродавниот технички резултат достигнал ниво со кое
се исполниле условите за пресметка на бонус и во тој случај бонус се пресметува и на возилата
кои предизвикале одредена штета, односно се разгледуваат во групата на осигурени возила го
остваруваат правото на намалување на премијата на ниво на пресметка на целата група на
возила.
• Имајќи го предвид претходното, како што малусот претставува оптеретување на договарачот
да плати зголемена премија на ниво на групно осигурени возила согласно член 8 став (3) од
Тарифата на премии за осигурување на сопственици на моторни возила од одговорност за штети
предизвикани на трети лица, така договарачот на осигурување ги користи и поволностите за
намалување на премијата на ниво на групно осигурените возила согласно член 8 став (1) од
Тарифата.
Имено, во однос на одредбите на член 195 став (3), член 141 и член 145 од Законот за
облигационите односи сметаме за неопходно да укажеме дека малусот на договарачот не
претставува штета во смисла на одредбите од Законот за облигационите односи, па оттука и
потребата да се појасни примената на овие одредби и дека истите не се применливи во случај
кога има донесен акт, односно
Тарифа која се однесува на задолжителното осигурување во сообраќајот:
• Одредбите од член 195 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/01, бр.4/02, бр.5/03, бр.84/08, бр.81/09, бр.161/09, бр.23/13 и бр.123/13) ја
регулира солидарната одговорност на штета. Основите за одговорноста при причинување на
штета се предвидени во член 141 од Законот за облигационите односи. Основното правило за
одговорност за причинетата штета гласи: „Тој што со вина ќе му причини штета на друг, должен
е да ја надомести“. Самото причинување на штета претставува извор на облигационо-правен
однос кога за него правниот поредок поврзува одговорност за надоместува на така причинетата
штета. За да настане облигационо-правен однос од причинување на штета, потребно е да бидат
исполнети две претпоставки – фактички да биде предизвикана штета како примарен елемент и
да биде пропишана одговорност на сторителот за предизвиканата штета како секундарен
елемент. Субјекти на облигационо-правниот однос на причинета штета се штетникот и
оштетениот. Одговорноста на повеќе лица кога тие учествуваат во причинување на штетата е
предвидена во член 195 од Законот за облигационите односи. Солидарната одговорност на сите
лица што учествувале во причинувањето на штетата има за цел да го обезбеди обештетувањето
на оштетениот во секој случај.
• Вооедно, правниот основ – Надомест на штета е законски регулиран, а бидејќи малусот не
претставува штета на оштетен во одреден штетен настан, повикувањето на наведените членови
од Законот за облигационите односи е сосема неосновано и одредбите од Законот за
облигационите односи се неприменливи бидејќи се однесуваат на правниот институт Надомест
на штета.
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• Следствено на ова, одредбата за малус од Тарифата воопшто не треба да биде предмет на
оценување на законитост врз основа на наводите од предлагачот на Иницијативата.
Имајќи го предвид претходно наведеното, оспорениот член 7 став (5) и член 8 став (3) и став (8)
алинеја 1 од Тарифата на премии за осигурување на сопственици на моторни возила од
одговорност за штети предизвикани на трети лица („Службен весник на Република Македонија“
бр.191/18) се во согласност со одредбите од Уставот на Република Северна Македонија, така што
Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна
Македонија да ја отфрли предметната иницијатива.
Точка 72
Владата ја разгледа Понудата од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.629 и Имотен лист бр.100243 за КО Нов Дојран, на КП
бр.1184/1, викано место/улица „Манастир“, со дополнување и не ја прифати Понудата, имајќи
ги предвид негативните мислења на Министерството за транспорт и врски и Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје.
Точка 73
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на
недвижен имот-земјиште кое претставува идеален дел од КП бр.1/2 и КП бр.1/5, КО Сушево, со
Имотен лист бр.66 и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид негативните мислења на
Министерството за транспорт и врски и Министерството за одбрана.
Точка 74
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.65 за КО Сушево, на КП бр.1/1,
КП бр.1/3 и КП бр.1/7,
викано место/улица „Корија“ и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативните мислења
на Министерството за транспорт и врски и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Точка 75
Владата ја разгледа Понудата од нотар Тања Аспорова од Велес за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.32356 за КО Велес, на КП бр.8462, викано место/улица „Ордан Џинот“ и по
истата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 76
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.53219 за КО Кисела Вода 1, на КП бр.890/1 и КП бр.892/1, викано
место/улица „Првомајска“ и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид негативните мислења
на Министерството за транспорт и врски и Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.
Точка 77
Владата заклучи:
1. Го разреши Муса Зука од должноста член на Управниот одбор на Државниот испитен центар,
поради стекнување услови за старосна пензија.
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1.1 Го именува Муса Шасивари, претставник од Бирото за развој на образованието, за член на
Управниот одбор на Државниот испитен центар.
2. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на
возрасните, ги разреши:
- Назухтере Сулемани и
- Нуман Салаи.
2.1 За членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните,
претставници од Министерството за образование и наука, ги именува:
- Лаура Цана и
- Билјана Казанџиска.
3. Од должноста членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука,
поради истек на мандатот, ги разреши:
− Елена Неделковска - Михајловиќ,
− Душица Перишиќ,
− Благој Христов,
− Албион Сулејмани и
− Зоран Јовчевски.
3.1 За членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука, ги именува:
− Лидија Михајловска, Министерство за образование и наука,
− Ирена Николов, Заедница на единиците на локалната самоуправа,
− Анета Атанасовска, Занаетчиска комора на Република Северна Македонија
− Албион Сулејмани, Центар за стручно образование и обука и
− Елизабета Јовановска - Радановиќ, Центар за стручно образование и обука.
4. Од должноста член и вршител на должноста член на Советот за унапредување и надзор на
ревизијата на Република Северна Македонија, поради истек на мандатот, ги разреши:
- Јасна - Дуковска – Јегени од член и
- Илија Андовски од в.д. член.
4.1 За членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна
Македонија, ги именува:
- Илија Андоновски, претставник од Народната банка на Република Северна Македонија,
вработен во Секторот за супервизија и
- Коста Спасески, претставник од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
5. Го именува Јусуф Билали, претставник од општините на чие подрачје се наоѓа националниот
парк, претставник од Општина Теарце, за член на Управниот одбор на Јавната установа
Национален парк Шар Планина, Република Северна Македонија.
6. Ја разреши Фатима Салифоска, од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности.
6.1 Ја именува Мисрете Едипи за член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности.
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7. Владата заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на Железници на Република Северна
Македонија - Транспорт АД - Скопје, да го отповика Бранислав Игњатовиќ од должноста член на
Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД-Скопје.
Точка 78
1. Владата ја донесе Одлуката за наметнување обврска за обезбедување на јавна услуга за
регулирано производството на топлинска енергија на подрачјето на Град Скопје, во
предложениот текст.
2. Владата го одложи од разгледување Барањето на согласност за набавка на мебел за
медицински потреби од Јавна здравствена установа - Специјализирана болница за превенција,
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид, поради потребата
Министерството за здравство да достави мислење по истото.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
3. Владата го одложи разгледувањето на Барањето за согласност за отпочнување на постапка за
јавна набавка на канцелариски материјал и училишен мебел на Средното училиште на Град
Скопје „Шаип Јусуф“, поради потребата Министерството за образование и наука да достави
мислење по истото и Барањето да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.
4. Владата го разгледа Барањето на Шаховската федерација на Северна Македонија за
доделување на простор и притоа заклучи:
- Се задолжува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје, да подготви и во рок од седум дена до
Владата да достави предлог-одлука за давање на трајно користење, без надомест на деловен
простор на ул. „Партизански одреди“ бр.143, Скопје, со внатрешна површина од П=141 м2,
запишан во Имотен лист бр.47076 и
КП бр.857.
5. Првиот заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер
за политички систем и односи меѓу заедниците, д-р Артан Груби, ги информираше членовите на
Владата за одржување на заедничката седница помеѓу Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Република Албанија која ќе се одржи кон средината на ноември (од 14
до 18 ноември 2022 година) во Република Албанија.
По овој повод се задолжуваат сите релевантни министерства до Министерството за политички
систем и односи меѓу заедниците, да достават предлози за можни прашања, теми за разговор,
договори и меморандуми кои ќе бидат на дневен ред за потпишување на заедничката владина
седница помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија .
Исто така, првиот заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за политички систем и односи меѓу заедниците, д-р Артан Груби, односно неговиот
кабинет да ги преземе сите потребни активности во врска со одржување на заедничката седница
помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија.
6. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска со
Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за постоење на кризна состојба во
снабдувањето со топлинска енергија, за период од 22 септември 2022 година до 28 септември
2022 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави
до Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна
Македонија.
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7. Владата на предлог на Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
во врска со справување со кризната состојба, да подготви соодветна предлог-одлука со која од
Буџетот на Владата на Република Северна Македонија раздел 04001, Програма П-Мерки за
справување со COVID – 19 кризата и други антикризни мерки, потпрограма П1 - Мерки за
справување со СОVID-19 кризата и други антикризни мерки, категорија 46 - Субвенции и
трансфери, ставка 464 - Разни трансфери од донаторска сметка 0400100078785Ц9 ќе се префрлат
средства во износ од 7.503.815,00 денари на сметката на Агенцијата за електронски
комуникации, со што националните радио станици ќе бидат ослободени од обврската за
плаќање на надоместокот за дистрибуција на сигнал за 2022 година.
8. 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 22 септември 2022 година до
28 септември 2022
година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до
Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна
Македонија.
9. По повод укажувањето на министерот за животна средина и просторно планирање Насер
Нуредини, а во врска со Барањето за изградба на ветерен енергетски парк во втората зона на
заштита на изворот „Студенчица“, Кичево, Владата ги задолжи Министерството за здравство,
Министерството за животна средина и просторно планирање, Институтот за јавно здравје,
Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“, Кичево и Министерството за транспорт
и врски, да го разгледаат прашањето и во рок од седум дена до Владата да достават соодветен
предлог.
10. Владата ја разгледа Предлог – одлуката за започнување постапка за воспоставување на
систем за маркирање на горива, воспоставување електронски систем за следење и пронаоѓање
на тутунски производи, систем за следење на алкохолни производи и пиво и систем за следење
лекови и ја донесе Одлуката со заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
*
*
*
Одлуката за започнување постапка за воспоставување на систем за маркирање на горива,
воспоставување електронски систем за следење и пронаоѓање на тутунски производи, систем за
следење на алкохолни производи и пиво и систем за следење лекови, нема да се реализира,
согласно Извадокот од Нацрт-записникот од Деведесет и третата седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 18 октомври 2022 година, точка 94-Прашања и
предлози.
11. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба во снабдувањето со електрична енергија на целата територија на Република Северна
Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична
енергија за период од 22 септември 2022 година до 28 септември 2022 година и согласно член
31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на
Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна Македонија.
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12. Владата го разгледа Барањето за изменување на заклучок од 28-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 15.3.2022 година (точка 76), во врска со петтиот сет
економски мерки и заклучи истиот да се измени и да гласи: Владата по повод укажувањето на
Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, во врска
со справување на кризната состојба, го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија да склучи договор со Агенцијата за електронски комуникации,
за донација на износ од вкупниот надоместок кој медиумите во Република Северна Македонија
го плаќаат по овој основ за МУКС за 2022 година и средствата да ги користи исклучиво за оваа
намена, за што е потребно да достави соодветна предлог-одлука до Владата.
Точка 79
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата во врска со реализација на Програмата
за фитосанитарна политика во 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 80
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Националниот комитет за спречување
на насилен екстремизам и борба против тероризам во 2021 година, како материјал за
информирање.

Точка 81
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП „Стрежево“- Битола, за
периодот април - јуни 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 82
Владата го разгледа Извештајот за работењето на Јавното претпријатие „Национална
радиодифузија“ – Скопје за период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година , како
материјал за информирање.
Точка 83
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие
Службен весник на Република Северна Македонија за периодот април-јуни 2022 година, како
материјал за информирање.
Точка 84
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈПВ „Лисиче“ - Велес, за
периодот април-јуни 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 85
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на Акционерско
друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственостСкопје, за период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година, како материјал за
информирање.
Точка 86
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Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за
периодот април-јуни 2022 година, како материјал за информирање.
Точка 87
Владата го разгледа Годишниот извештај за работењето на Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје во 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 88
Владата го разгледа Годишниот извештај за работењето на Гарантниот фонд за 2021 година, со
дополнување, како материјал за информирање.

Точка 89
Владата го разгледа Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити од
Посебниот кредитен фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка
на трговски радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски
програми, како материјал за информирање.
Точка 90
Владата го разгледа Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити, со
состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид
2 кредитната линија, како материјал за информирање.
Точка 91
Владата го разгледа Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити и за
состојбата на салдото на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали
претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија), како материјал за
информирање.
Точка 92
Владата го разгледа Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити, како и
за состојбата на салдото на сметката од Фондот за финансиска поддршка и поддршка на
ликвидноста (Ковид 4 кредитна линија), како материјал за информирање.
Точка 93
Владата го разгледа Извештајот за работата на технолошко - индустриските развојни зони за
период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 94
Владата ја разгледа Информацијата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
во врска со отпочнатата постапка за раскинување на Договор за отуѓување на градежно земјиште
бр.03-1497/26 од 18.12.2014 година, склучен со Акционерско друштво за текстил Веибо груп
Маседониа АД Скопје како купувач, како материјал за информирање.
Точка 95
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Владата ја донесе Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за критериумите и
условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди,
хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична
енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и
правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности, во
предложениот текст.
Точка 96
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање од Друштвото за трговија,
промет и услуги Меј енерџи ДОО Скопје, за издавање на овластување за изградба на нов
енергетски објект, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
овластување за изградба на енергетски објект фотонапонска електроцентрала на Друштвото за
трговија, промет и услуги Меј енерџи ДОО Скопје, со заклучок текстот на истата да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 97
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за измена на Тендерската документација и
Јавниот повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во
ловните реони Скопје, Свети Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница,
Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево, со Тендерска документација, ја
усвои Информацијата и ја одобри измената на Тендерската документација за давање на дивечот
во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Скопје, Свети Николе,
Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола,
Охрид, Ресен и Кичево.
Точка 98
Владата ја одложи од разгледување Предлог - одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки, поради потребата истата да се усогласи
со Секретаријатот за законодавство.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 99
Владата го разгледа Предлог - планот за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст:
политики, препораки, мерки и индикатори и заклучи сите министерства да го разгледаат
Предлог – планот и предложените заклучоци и доколку има потреба да предложат соодветни
измени и да подготват акциски планови за нивно спроведување.
Материјалот да се усогласи со Секретаријатот за законодавство и заедно со предлозите на
министерствата да се разгледа на наредната седница на Владата.
Точка 100
Владата ја разгледа Предлог – одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на
трговските друштва од посебно значење за работа во кризна состојба и ја донесе Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на трговските друштва од посебно значење за работа
во кризна состојба, со заклучок предлагачот да го усогласи текстот на истата со Секретаријатот
за законодавство.
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Точка 101
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за повеќегодишна јавна набавка на стока –
софтверски лиценци за виртуелна платформа и го усвои со следните заклучоци:
1. Владата на Република Северна Македонија дава согласност на Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија, за преземање на обврски во програмите опфатени
со развојниот дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во
2022 година и во наредните 2023, 2024 и 2025 година, со цел набавка на стока - софтверски
лиценци за виртуелна платформа, во вкупна вредност од 365.000.000,00 денари (без ДДВ), со
динамика на плаќање, како што следува:
- 2022 година - 90.000.000,00 денари,
- 2023 година -120.000.000,00 денари,
- 2024 година - 100.000.000,00 денари и
- 2025 година - 50.000.000,00 денари.
2. Потребните средства за реализација на плаќањето во 2022 година се обезбедени во рамките
на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, во рамките на раздел 04001 Влада
на Република Северна Македонија, програма 3-Информатичка поддршка на Владата,
потпрограма 30-Информатичка поддршка на Владата.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, да ги
прикаже потребните буџетски средства во буџетскиот циркулар за соодветните фискални
години, во раздел 04001 Влада на Република Северна Македонија, програма 3- Информатичка
поддршка на Владата, потпрограма 30- Информатичка поддршка на Владата, а Министерството
за финансии да ги има во предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија
за соодветните фискални години.
Точка 102
Владата ја разгледа Информацијата за отпочната постапка за формирање на Одбор за
разрешување на спорови - ДАБ за проектот - изградба на Автопат Кичево – Охрид и ја усвои
Информацијата, со следниот заклучок:
- Се задолжува заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции,
министерот за транспорт и врски и директорот на Јавното претпријатие за државни патишта во
меѓусебна координација да предложат член на Одборот за разрешување на спорови – ДАБ за
проектот – изградба на Автопатот Кичево – Охрид.
Точка 103
Владата ја разгледа Информацијата за полугодишниот извештај за реализација на годишните
планови кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во
институциите на јавниот сектор по институција, како материјал за информирање.
Точка 104
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од формирање на Совет за разгледување на
состојбите и унапредување на образованието и науката во Република Северна Македонија и ја
усвои Информацијата со заклучок Министерството за образование и наука согласно член 36 став
3 од Законот за Владата на Република Македонија во рок од седум дена да достави до Владата
предлог-одлука за формирање на советот.
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Точка 105
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од корекции на дел од проектите
одобрени со Одлука за измена на Одлуката за доделување на средства за финансирање на
проекти за развој на планските региони за 2021 година со индикативно планирани средства за
2022 година
Точка 106
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за начинот на наплата на износот за „Детска недела“
во времето од 3 до 9.10.2022 година, во предложениот текст.
Точка 107
Владата го разгледа Предлогот на одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските
корисници на централната власт и помеѓу фондовите и ја утврди со следните заклучоци:
1. Министерството за финансии да го усогласи текстот на Предлог на одлуката за
прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу
фондовите со Министерството за култура.
2. Пречистениот текст на Предлог на одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските
корисници на централната власт и помеѓу фондовите да се достави до Собранието на Република
Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени др Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николоски, заменик на министерот за
финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и
Аница Иваноска - Стрезоски и Тања Трипунова, државни советници во Министерството за
финансии.
Точка 108
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за формирање на Национално
координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на
законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област,
со
Предлог – одлука и Предлог – решение и ја усвои Информацијата, со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за формирање на Националното координативно тело за следење на
состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки
документи во оваа област, во предложениот текст.
2. Го донесе Решението за именување на координатор, заменик - координатор, членови и
заменици на членовите на Националното координативно тело за следење на состојбите со
недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во
оваа област, во предложениот текст.
Точка 109
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република
Северна Македонија и вработени во Министерството за одбрана за учество во НАТО мисијата
„НАТО Мисија Ирак – НМИ“(„NATO Mission Iraq- NMI“) во Ирак и ја донесе Одлуката, со заклучок
предлагачот да го усогласи текстот на истата со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 110
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата „Зајакнато истурено присуство“
(enhanced Forward Presence - eFP ), во Република Летонија, во предложениот текст.

*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:25 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Методија Димовски

д-р Димитар Ковачевски
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