ЗАПИСНИК
од Триесет и четвртата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 31.10.2017 година

Скопје, октомври 2017 година

ЗАПИСНИК
од Триесет и четвртата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 31.10.2017 година

Седницата започна во 12:30 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран
Заев, како и заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија и министер
за внатрешни работи, Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска, заменикот на
претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања, д-р
Бујар Османи, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо
Анѓушев и заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за
спроведување на Рамковниот договор и политички систем, Хазби Лика, членовите на
Владата на Република Македонија м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Љупчо
Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Рената
Дескоска, министер за образование и наука, Сухејл Фазлиу, министер за локална
самоуправа, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација,
м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Садула Дураки, министер за
животна средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор,
задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер без
ресор, задолжен за дијаспора, д-р Аднан Ќахил, министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции, Самка Ибраимовски, министер без ресор, задолжен за
имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во
Република Македонија, Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции и д-р Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за
подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија и генералниот
секретар на Владата на Република Македонија, д-р Драги Рашковски.
На седницата присуствуваше и
Секретаријатот за законодавство.

Лила

Пејчиновска-Миладиновска,

секретар

на

Покрај членовите на Владата на Република Македонија на седницата присуствуваа и
Оливер Ристовски, заменик на министерот за правда, д-р Арта Точи, заменик на
министерот за надворешни работи, д-р Ширете Елези, заменик на министерот за
финансии, д-р Гоце Чакаровски, заменик на министерот за здравство, д-р Елми Азири,
заменик на министерот за труд и социјална политика и Владимир Лазовски, заменик на
министерот за култура.
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На седницата присуствуваа и Миле Бошњаковски и Мухамед Хоџа, портпароли на Владата
на Република Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија, Едина Рахмани, директор на Управата за
имотно - правни работи, Мартин Костовски, директор на ЈП Службен весник на Република
Македонија, Ирфан Асани, директор на ЈП Македонски железници Инфраструктура
(в.к.в.), Љубиша Ристиќ, директор на Македонски железници Транспорт АД Скопје, Зоран
Ѓорѓиев, директор на ЈП Македонски шуми, Гајур Кадриу, директор на ЈП Македонија пат
- Скопје, Зоран Китанов, директор на ЈП за државни патишта - Скопје, Александар
Младеновски, директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
(в.к.в.), Владимир Наумовски од Централниот регистар на Република Македонија,
Шкодране Дардишта, директор на Јавната установа од областа на здравството за
потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје, Шаип
Зендели, директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Бранко Петровски и Анастасија Спасова од Агенцијата за филм на Република Македонија,
Љиљана Ивановска Шопова, претседател на Апелациониот суд Скопје и Фатон Асани,
директор на Агенцијата за управување со одземен имот.
Од седницата отсуствуваа членовите на Владата на Република Македонија Билен Саљији,
министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р Драган
Тевдовски, министер за финансии, Мила Царовска, министер за труд и социјална
политика, м-р Роберт Алаѓозовски, министер за култура, д-р Арбен Таравари, министер
за здравство и д-р Рамиз Мерко, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.

*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД
- Усвојување на Записник од Дваесет и
седмата седница на Владата, одржана на
12.9.2017 година
- Усвојување на Записник од Триесет и
третата седница на Владата, одржана на
27.10.2017 година
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Пред преминување на Дневен ред
▪

Состојби и напредок во процесот на европска интеграција

Информација и статус на подготовката на Придонесот кон извештајот на Европска
комисија
Информација за подготовка на дванаесеттиот состанок на Поткомитетот за правда
и внатрешни работи помеѓу Република Македонија и Европската Унија во рамките
на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на 14 и 15 ноември
2017 година во Скопје
Информација за можностите за учество на Република Македонија на EXPO 2020
предложени од Обединетите Арапски Емирати

▪

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) гости
1. Информација за листа на документи кои што министерствата согласно закон се
обврзани да ги објават на своите веб страни
2. Информација за предлог на пренамена на средства од Проектот за национални
патишта, II фаза / изградба на патните правци Охрид - Пештани и Требеништа Струга
3. Информација за активностите на работната група за утврдување на текстот на
Предлог-законот за посредување во промет со недвижности
4. Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на ЈП Службен весник на
Република Македонија за 2016 година и Ревизорски извештај, со Предлог-одлуки
5. Информација за постапување по забелешките наведени во Извештајот на
независниот ревизор за 2016 година на ЈП „Македонски шуми” п.о. - Скопје
6. Барање на Јавното претпријатие „Македонија пат” - Скопје нафтени деривати
без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати - Скопје, со Предлог-одлука

4

7. Информација за времено давање на патничко моторно возило на користење без
надомест на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република
Македонија, со Предлог-одлука
8. Информација за сервисирање на долгот за вода и репрограмирање на долгот за
вода на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ
Универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје
9. Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија во 2016 година
10. Информација за продажбата на акциите од вкупниот капитал на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на
трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1 - ви
јули до 30 - ти септември 2017 година.
11. Информација во врска со проект - играна серија „Македонија”
12. Информација за вкупниот одземен конфискуван имот, имотна корист и
одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот за
јули 2017 година (табеларен преглед)
13. Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари (на Казнено - поправната установа Затвор Скопје, Основниот суд Берово,
Основниот суд Виница, Основниот суд Дебар, Основниот суд Делчево , Основниот
суд Штип, Основниот суд Свети Николе, Основниот суд Скопје I - Скопје,
Основниот суд Струмица и Основниот суд Радовиш)
б) економски систем и тековна економска политика
14. Информација за задолжување на Општина Липково кај Македонска банка за
поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-oдлука за задолжување на Општина
Липково со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје
15. Информација за задолжување на Општина Могила кај Македонска банка за
поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-oдлука за задолжување на Општина
Могила со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје
16. Информација за задолжување на Општина Новаци кај Македонска банка за
поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-oдлука за задолжување на Општина
Новаци со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје
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17. Информација за потреба од доставување на апликации за обезбедување на
техничка помош грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за проектите:
„Изработка на проектна документација и имплементација на Интелигентен
транспортен систем на патиштата” и „Подготовка на проектна документација на
ниво на основен проект за поставување на заштитна ограда и сигнализација на
патниот Kоридор 10”
18. Информација во врска со постапката за доделување на концесија за вршење на
детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на локалитетот
“Славеј” општина Прилеп и општина Кривогаштани, со Предлог-одлука
19. Информација за одржан тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за
земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу
Европската Унија и Република Македонија, што се одржа на 25.04.2017 година во
Брисел
в) политички систем
20. Извештај за учество на припадник на Армијата на Република Македонија во
мировната операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Либан
21. Извештај за учество на штабни стрешини на Армијата на Република Македонија
во Командата за обука, советување и асистенција - Главен град (КОСА -ГГ) во
мировната операција „Одлучна поддршка” во Авганистан, ротација декември 2016
- јуни 2017 година
22. Информација во врска со напредокот и проширувањето на Системот за
микроучење (Microlearning) во останатите општини во Република Македонија
г) човечки ресурси и одржлив развој
23. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата
остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година

за

24. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување на бројот на
стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните
училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година
25. Информација за учество на македонската делегација на 3 - от Министерски
форум за културна соработка меѓу НР Кина и земјите на ЦИЕ во Хангџоу, Кина
(процес 16 + 1) и иницијатива за основање на Координативниот центар за културна
соработка со седиште во Скопје
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Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) економски систем и тековна економска политика
26. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за остварување на право на
користење на службено возило на претседателот на Владата на Република
Македонија на кој му престанала функцијата
27. Предлог-одлука за престанок на трајно користење на недвижна ствар на
Здружението за духовно обединување на Сетинци - Попадинци и Крушоради од
Лерин во Македонија - Скопје и Предлог-одлука за престанок и за давање на
трајно користење на недвижна ствар на Републичко здружение на децата бегалци
и нивните потомци од Егејскиот дел на Македонија „Т’ГА ЗА ЈУГ“ - Скопје
б) политички систем
28. Предлог за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во
Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлог-одлука
29. Предлог за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во
Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлог-решение
30. Предлог-одлука за отповикување на Генерален конзул и шеф на Генералниот
конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул
31. Предлог-одлука за отповикување на Генерален конзул и шеф на Канцеларијата
за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во
Република Грција, со седиште во Солун
в) човечки ресурси и одржлив развој
32. Предлог-решение за именување на претседател и членови на Меѓуресорската
државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и
злоупотреба на дроги
33. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип
34. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и
акушерство - Скопје
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35. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски
болести - Скопје
36. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 - ми Септември
“ - Скопје
37. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника за Детски болести - Скопје
38. Предлог-одлуки за престанување и давање на трајно користење на движни
ствари (инкубатори) на повеќе клиники
г) предлози по кои Владата дава мислење
(а) по барање на Собранието на Република Македонија
39. Предлог-закон за реализирање на рамноправноста на службените јазици и
писма во Република Македонија, предложен од пратениците Мендух Тачи и
Бардуљ Даути
40. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за извршување, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници
41. Барање за давање на автентично толкување на член 2 од Законот за
изменување и дополнување на Изборниот законик, поднесено од Советот на
општина Куманово
(б) по барање на органи, организации и други правни лица
42. Иницијатива поднесена од Политичката партија Левица, доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.87/2017, за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 14 од Законот за плата и другите
надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите
избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ” бр.36/1990 и
„Службен весник на Република Македонија” бр.23/1997, 37/2005, 84/2005,
121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 и 145/2012) во
делот „потпреседател на Владата”.
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43. Иницијатива поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од Делчево,
доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.86/2017, за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 145 став 1 од Законот
за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005,
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011,
11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015,
33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016)
44. Посебен извештај за попречување на работата доставен од Народниот
правобранител на Република Македонија преку Канцеларијата на претседателот на
Владата, под бр.08 - 102/6 од 22.8.2017 година
45. Посебен извештај за попречување на работата доставен од Народниот
правобранител на Република Македонија под НП бр.1780/17 од 5.9.2017 година
46. Понуда од нотар Иво Серафимовски за продажба на недвижен имот, со Имотен
лист бр102351 и Имотен лист бр.24732 за КО Тетово 1 на КП 1244, викано
место/улица „М.Исаиева' бр.9
47. Понуда од Младенка Стефоска и Томо Стефоски од Охрид за продажба на
недвижен имот во Охрид со Имотен лист бр.1411 за КО Долно Лакочери на КП
бр.1219/8, КП бр.485, КП бр.486/1 и КП бр.497/2
48. Понуда доставена од нотар Иво Серафимоски од Тетово за купопродажба на
недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.35134 за КО Тетово на КП бр.13542
49. Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот, со
Имотен лист бр.6996 за КО Штип 1 на КП бр.1354/2 и КП бр. 1354/3 в.м Дерман
Чифлик
д) други предлози
50. Кадровски прашања
51. Прашања и предлози
В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
52. Информација за „Иницијативата на бизнис заедницата за изменување и
дополнување на Законот за здравствената заштита во член 15, точка 37 и член 89, со
цел воведување нови услуги во аптеките, кои нема да бидат на товар на Фондот”, во
рамки на проектот „Учиме од бизнис заедницата”.
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53. Информација за бројот на програмите за образование и обука што се променети
врз основа на информациите обезбедени од системот за предвидување вештини,
напредокот во воспоставувањето на Опсерваторијата на вештини, податоци за
програмите за образование и учење на возрасните, поставувањето на дипломците на
работни места и трошоците на студиите, како и резултатите на студиите за следење
што се спроведени врз лицата што завршиле средно и високо образование (трејсер
студија)
54. Информација за донесување на План за одржливост на финансиското работење на
Централниот регистар за периодот 1.9.2017 - 30.6.2018 година
55. Информација за приклучок на интернет конекција во возните средства на МЖ Транспорт АД - Скопје
56. Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура за период IV - VI 2017 година
57. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на
Република Македонија за период од април - јуни 2017 година
58. Тримесечен финансиски извештај за работењето за период од јануари - март 2017
година на ЈП Службен весник на Република Македонија

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
59. Предлог-закон за рестриктивни мерки
60. Предлог-одлука за формирање работна група за изготвување и следење на
имплементацијата на Планот за реализација на препораките на групата високи
експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на
комуникациите (2015)
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои записниците од Дваесет и седмата седница на Владата,
одржана на 12.9.2017 година и Триесет и третата седница на Владата, одржана на
27.10.2017 година.
*
*

*
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Пред преминување на Дневен ред:
▪ Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
▪

Информација за статусот на подготовката на Придонесот кон извештајот на
Европска комисија, со Листа на институции носители и лица до кои се
доставени прашалници од Секретаријатот за европски прашања на 13.10.2017
година и Табела со непотврдени одговори од институциите

Владата ја разгледа Информацијата за статусот на подготовката на Придонесот кон
извештајот на Европска комисија, со Листа на институции носители и лица до кои се
доставени прашалници од Секретаријатот за европски прашања на 13.10.2017 година и
Табела со непотврдени одговори од институциите и ја усвои со следниве заклучоци:
1.
Се задолжуваат/им се укажува на Државната изборна комисија, Министерството за
правда, Министерството за финансии, Министерството за образование и наука, согласно
статусот на неодговорени прашања (Табела 2, sheet 4), да ги достават комплетни
одговорите на македонски и на англиски јазик во електронска и хартиена верзија
потпишана од раководно лице на институцијата до Секретаријатот за европски прашања,
најдоцна до 1 ноември 2017 година.
2.
Се задолжува Министерството за образование и наука да достави материјали на
македонски и англиски јазик во електронска и хартиена верзија потпишана од раководно
лице на институцијата, за делот Економски критериуми до Секретаријатот за европски
прашања, најдоцна до 1 ноември 2017 година.
3.
Се задолжуваат/им се укажува на Јавното обвинителство на Република
Македонија, Народниот правобранител на Република Македонија, Секретаријатот за
спроведување на Рамковниот договор, Министерството за економија, Министерството за
здравство,
Министерството
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство,
Министерството за култура, Министерството за локална самоуправа, ЈП Македонска
радиотелевизија, согласно статусот на одговори кои не се доставени во хартиена верзија
(Табела 2, sheet 5) да достават и хартиена верзија на материјалот за придонесот до
Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 1 ноември 2017 година.
4.
Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да ги достави до Владата за
утврдување сублимираните инпути доставени од институциите за сите поглавја на
македонски јазик, најдоцна до 2 ноември 2017 година.
5.
Се задолжува Секретаријатот за европски прашања да го достави Придонесот на
Република Македонија до Европската комисија, на англиски јазик, на 3 ноември 2017
година.
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▪

Информација за подготовка на дванаесеттиот состанок на Поткомитетот за правда
и внатрешни работи помеѓу Република Македонија и Европската Унија во рамките
на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на 14 и 15 ноември
2017 година во Скопје

Владата ја разгледа Информацијата за подготовка на дванаесеттиот состанок на
Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Македонија и Европската
Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на 14 и 15
ноември 2017 година во Скопје и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат и им се укажува на органите на државната управа од Прилог 3 да
достават пишан материјал на македонски и на англиски јазик од областите опфатени со
Поткомитетот за правда и внатрешни работи до Секретаријатот за европски прашања, а
согласно укажувањата наведени во информацијата најдоцна до 3 ноември 2017 година.
2. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања, добиените пишани материјали од
институциите согласно областите опфатени со Поткомитетот за правда и внатрешни
работи, да ги достави до службите на Европската комисија на англиски јазик најдоцна до
3 ноември 2017 година.
3. Се задолжуваат и им се укажува на органите на државната управа од Прилог 3 да
достават, номинираат свои претставници за подготовка на Поткомитетот за правда и
внатрешни работи до Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 3 ноември 2017
година.
4. Се овластува претседавачот на поткомитетот г-ѓа Светлана Влаховиќ Димановска,
началник на секторот за преговори и европска интеграција при Министерството за
внатрешни работи, во соработка со Секретаријатот за европски прашања да го утврди
составот на делегацијата која ќе учествува на состанокот на Поткомитетот за правда и
внатрешни работи помеѓу Република Македонија и Европската Унија во рамките на
Комитетот за стабилизација и асоцијација, што ќе се одржи на 14 - 15 ноември 2017
година во Скопје.
*
*

*

Владата во врска со учеството на Република Македонија на ЕКСПО 2020 ДУБАИ (EXPO 2020
DUBAI) и одржаниот состанок на д-р Бујар Османи, заменик на потпретседателот на
Владата задолжен за европски прашања со претставници од организаторот, Емиратот
Дубаи, го потврди заклучокот донесен на Шеснаесеттата седница на Владата, одржана на
25.7.2017 година, со кој се потврдува учеството, но поради големите финансиски
средства потребни за наведената активност да не се закупува простор односно павиљон.
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▪

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата задолжен за европски прашања
информираше дека на 1.11.2017 година ќе се одржи состанок на Националниот
инвестициски комитет, на кој ќе се разгледаат инфраструктурните проекти, предложени
од надлежните министерства.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата за листа на документи коишто министерствата
согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб-страници (нов текст) и ја усвои со
следниов заклучок:
1. Се задолжуваат сите министерства најдоцна во рок од 15 дена од денот на
усвојувањето на оваа информација за листа на акти и материјали, коишто министерствата
и другите органи на државната управа согласно закон се обврзани да ги објават на своите
веб-страници, да ги објават следниве акти и материјали:
1) Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа
2) Буџет
3) Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
4) Ревизорски извештаи
5) План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања
6) Правилник за внатрешна организација
7) Органограм за внатрешна организација
8) Правилник за систематизација на работните места
9) Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен
телефон
10) Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое
министерство
11) Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата
за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање
на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат
12) Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
13) Листа на информации од јавен карактер
14) Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер.
15) Правилник за заштитено внатрешно пријавување
16) Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
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17) Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата,
службен е-маил и службен телефон.
18) Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања
19) Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од
надлежноста
20) Биографии од министерот, заменикот на министерот и државниот секретар и
21) Најава на месечни настани или онлајн календар, со следниве укажувања:
Во однос на точката 5) од заклучокот број 1, Министерството за одбрана и
Министерството за внатрешни работи да не ги објавуваат на својата веб-страница
плановите за јавни набавки, согласно членовите 6 и 7 од Законот за јавни набавки.
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи да не ги објавуваат на
веб-страниците актите и материјалите од точките 6), 8) и 9), содржани во заклучокот број
1, бидејќи истите се класифицирани и се изготвуваат согласно Законот за класифицирани
информации.
Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата за предлог на пренамена на средства од Проектот за
национални патишта, II фаза/изградба на патните правци Охрид - Пештани и Требеништа
- Струга и ја усвои со следниве заклучоци:
1.
Се препорачува на Јавното претпријатие за државни патишта во рок од седум дена
да достави допис до Европската банка за обнова и развој, со кое што ќе побара
средствата од II фаза на Проектот за национални патишта од 86 милиони евра да бидат
пренаменети за реконструкција на предложените патни правци наведени во
Информацијата.
2.
Се препорачува на Јавното претпријатие за државни патишта во рок од еден месец
по добивање на одговорот од Европската банка за обнова и развој да ја информира
Владата.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за активностите на работната група за утврдување на
текстот на Предлог-законот за посредување во промет со недвижности, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за финансии, Министерството за правда и
Секретаријатот за законодавство да утврдат кој ќе биде носител на активностите за
подготовка на текстот на Предлог-законот за посредување во промет со недвижности
(предлагач на Предлог-законот).
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Точка 4
Владата по Годишната сметка на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2016
година, Годишниот извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република
Македонија во 2016 година и Извештајот на независниот ревизор за годината која
завршува на 31 декември 2016 година, со дополнувања кон материјалот и Предлогодлуки, ги донесе новите текстови на:
1.
Одлуката за давање согласност на Годишниот извештај за работењето за 2016
година на ЈП Службен весник на Република Македонија и
2.
Одлуката за давање согласност на Годишната сметка за 2016 година на ЈП Службен
весник на Република Македонија, во предложените текстови.
Истовремено, Владата заклучи:
3.
Не ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за употреба на
средствата остварени со работењето нa Јавното претпријатие Службен весник на
Република Македонија за 2016 година, поради потребата ЈП Службен весник на Република
Македонија до Владата за согласност да достави изменета Инвестициона програма за
2017 година, согласно своите потреби со предлог за реалокација на слободните парични
средства.
Воедно, да се преоцени Ценовникот на услуги и да се согледа можноста државните
институции да бидат изземени од претплата.
4.
Се задолжува Министерството за економија во соработка со Секретаријатот за
законодавство, да подготви и најдоцна до крајот на ноември 2017 година до Владата да
достави Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните
претпријатија, со кој ќе се предвиди можност средствата прикажани како добивка,
акумулирана добивка и резерви, остварени од работењето на јавните претпријатија да се
уплатат во Буџетот на Република Македонија.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за постапување по забелешките наведени во
Извештајот на независниот ревизор за 2016 година на ЈП „Македонски шуми” - Скопје, со
Дополнување, ја усвои и го задолжи Министерството за земјоделство шумарство и
водостопанство во соработка со ЈП „Македонски шуми” - Скопје да пристапи кон
изготвување на методологија за процена на шумите во ЈП Македонски шуми - Скопје, во
услови на непостоење активен пазар за утврдување на нивната објективна вредност.
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Точка 6
Владата по Барањето на Јавното претпријатие „Македонија пат” - Скопје нафтени
деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати - Скопје, со Предлог-одлука го донесе новиот текст на Одлуката за отстапување
на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на
Јавното претпријатие „ Македонија пат” - Скопје, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Јавното претпријатие „ Македонија пат” - Скопје да ги плати трошоците за акциза и
ДДВ за отстапените нафтени деривати од задолжителните резерви.
2. Предметните количини да бидат подигнати во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија”.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за времено давање на патничко моторно возило на
користење без надоместок на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, со
Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за престанок и
давање на времено користење на движна ствар на Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот, во предложениот текст.
Точка 8
Владата по Информацијата за сервисирање на долгот за вода и репрограмирање на
долгот за вода на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ
Универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје го задолжи Министерството за
здравство во соработка со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и ЈУ од
областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен
центар - Скопје, да одржат работни средби на кои да бидат вклучени и претставници од
Град Скопје и ЈП Водовод и канализација - Скопје со цел изнаоѓање на решение за
начинот на отплата на долгот, како и да ја разгледаат единечната цена на водата по
метар кубен што ја користи ЈЗУ Универзитетски клиники и во рок од 15 дена до Владата
да достават соодветно Предлог-решение за надминување на овој проблем.
Точка 9
Владата го разгледа и усвои Извештајот за работата на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија во 2016 година, со Годишен план за јавни
набавки во 2016 година и Одлука за донесување Годишен план за јавни набавки.
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Истовремено, Владата заклучи наредниот извештај за работата на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија да содржи податоци и за функциите на Фондот
поврзани со вториот столб на пензискиот систем.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за продажбата на акциите од вкупниот капитал на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на
трансформација на претпријатијата со општествен капитал за периодот за периодот од
1.7.2017 до 30.9.2017 година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата ги задолжи Министерството за труд и социјална политика и
Министерството за економија до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија да достават номинација на членови во Комисијата за акции и удели.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Проектот - играна серија „Македонија”,
со Записник од извршен инспекциски надзор (нов текст), ја усвои и се укажува на
Агенцијата за филм на Република Македонија да подготви и во рок од седум дена до
Владата да достави информација во врска со преземените активности за Проектот играна серија „Македонија”, согласно Законот за филмската дејност.
Точка 12
Владата ја разгледа Информацијата за вкупниот одземен конфискуван имот, имотна
корист и одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот
за јули 2017 година (табеларен преглед), како материјал за информирање, со следниве
укажувања:
1. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот, во соработка со
Министерството за надворешни работи да подготви и во рок од една недела до Владата
да достави информација, со Предлог-одлука за вкупниот број на одземен конфискуван
имот и одземени предмети со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот, а
кои би можеле да бидат отстапени во хуманитарни цели.
2. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот, во соработка со
Министерството за внатрешни работи да подготви и до крајот на 2017 година до Владата
да достави информација со табеларен преглед (попис) за вкупниот одземен конфисуван
имот, како и за вкупниот број на одземени возила превземени во магацините на
Агенцијата, односно складирани во магацините и плацевите на институциите надлежни за
одземање во кривична и прекршочна постапка.
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Истовремено, Владата ја задолжи Агенцијата за управување со одземен имот да подготви
и до Владата да достави информација за АД Славија извоз - увоз Скопје во однос на
имотот со кој управува, начинот на управување, плановите поврзани со ова Акционерско
друштво и др.
Точка 13
Владата ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
поправната установа Затвор Скопје,
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Берово,
3. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Виница,
4. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Дебар,
5. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Делчево,
6. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Радовиш,
7. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Свети Николе,
8. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Скопје I - Скопје,
9. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Струмица и
10. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
Основниот суд Штип, во предложените текстови.

ствари на Казнено движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на
движни ствари на

Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата за задолжување на општина Липково кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-одлука за задолжување на општина
Липково со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје,
ја усвои и го донесе новиот текст на Одлуката за задолжување на општина Липково со
краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата за задолжување на Општина Могила кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-одлука и притоа ги донесе
следниве заклучоци:
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1. Ја усвои Информацијата за задолжување на Општина Могила кај Македонска банка за
поддршка на развојот АД Скопје.
2. Ја донесе Одлуката за задолжување на Општина Могила со кракорочен кредит кај
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, во предложениот текст.
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата за задолжување на Општина Новаци кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и
ја донесе Одлуката за задолжување на Општина Новаци со краткорочен кредит кај
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од доставување на апликации за
обезбедување на техничка помош грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за
проектите „Изработка на проектна документација и имплементација на Интелигентен
транспортен систем на патиштата” и „Подготовка на проектна документација на ниво на
основен проект за поставување на заштитна ограда и сигнализација на патниот Kоридор
10” и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да ги достави апликациите за
обезбедување на техничка помош со грант средства за проектот за „Изработка на
проектна документација и имплементација на Интелигентен транспортен систем на
патиштата” и „Подготовка на проектна документација на ниво на основен проект за
поставување на заштитна ограда и сигнализација на патниот Kоридор 10” до
Националниот ИПА координатор, во рок од три дена од добивањето на позитивно
мислење од Министерството за финансии.
2. Се задолжува Националниот ИПА координатор да ги достави апликациите до
Генералниот директорат за преговори за соседството и проширување DG NEAR, во рок од
три дена од доставувањето од Министерството за транспорт и врски.
Точка 18
Владата ја разгледа Информацијата во врска со постапката за доделување на концесија за
вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на
локалитетот „Славеј” општина Прилеп и општина Кривогаштани, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина - јаглен на Акционерското друштво за
производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна
сопственост Скопје на локалитетот „Славеј” општина Прилеп и општина Кривогаштани, во
предложениот текст.
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Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата за одржан Tринаесетти состанок на Поткомитетот за
земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската
Унија и Република Македонија, што се одржа на 25.4.2017 година во Брисел и ја усвои со
следниве заклучоци:
1.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да го
ревидира законодавството за консолидација на земјоделското земјиште и соодветните
подзаконски акти, согласно препораките на ФАО - Организација за храна и земјоделство,
најдоцна до декември 2017 година.
2.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да го
ревидира законодавството за земјоделските задруги, согласно ERP - Програмата за
економски реформи, најдоцна до декември 2017 година.
3.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ги
обезбеди, ревидира и достави до Европската комисија информациите кои беа побарани
на последниот состанок на Поткомитетот, а се однесуваат земјоделските стопанства,
структура на фармите и нивната големина, согласно податоците во Регистерот на фарми,
Системот за идентификација и регистрација на земјоделско земјиште и Мрежата на
сметководствени податоци од земјоделските стопанства, најдоцна до декември 2017
година.
4.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да се
обрати до Генералниот директорат за земјоделство и рурален развој, со цел да добие
дополнителен рок за обезбедување акредитација на Мерката за рурална инфраструктура
од ИПАРД 2.
5.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да го
осигура почеток на тендерската процедура за воспоставување на шалтер за
консултантски услуги за ИПАРД, најдоцна до декември 2017 година.
6.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарна управа да го одреди статусот на штетници во растенијата, во согласност
со меѓународните стандарди, најдоцна до декември 2017 година.
7.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да го
достави Предлог-законот за заштита на растенијата на утврдување до Владата, најдоцна
до декември 2017 година.
8.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарна управа да ги обезбеди резултатите од „Програмата за фитосанитарни
мониторинг во врска со здравјето на растенијата во земјата од 2016 година”, како и
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резултатите од 2016 година од „Програмата за мониторинг во областа на производство,
преработка, складирање, дистрибуција, употреба и усогласување на производите за
заштита на растенијата и пестициди, резидуи за примарни земјоделски производи”,
особено во поглед на отсуство на резидуи во примероците тестирани претходно преку
фитосанитарни мониторинг програми, најдоцна до декември 2017 година.
9.
Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ги
вклучи во материјалите за следниот поткомитет информациите за директните плаќања
(тип на плаќања, вид на фарми, тип на култури, цели на политиката), како и информации
за статусот на спроведувањето на барањата за вкрстена усогласеност (SMR и GAEC),
најдоцна до март 2018 година.
10.
Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство, преку Секретаријатот за
европски прашања да достави до Европската комисија податоци за извршени проверки на
функционалноста на системот за идентификација и регистрација на животните, најдоцна
до март 2018 година.
11.
Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство, преку Секретаријатот за
европски прашања да достави до Европската комисија податоци за Регистер на
одгледувалишта со молзни грла на говеда кои ставаат млеко на пазарот за различни
категории на молзни фарми со повеќе од пет животни, најдоцна до март 2018 година.
12.
Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство, преку Секретаријатот за
европски прашања да побара од Европската комисија да се произнесе за можноста за
донирање на Република Македонија на количините на вакцини против болеста „Јазлеста
кожа кај говедата” кои се наоѓаат во депоата на земјите членки на Европската Унија.
Точка 20
Владата го разгледа Извештајот за учество на припадник на Армијата на Република
Македонија во мировната операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Либан, го
прифати и заклучи да се достави до Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Радмила Шекеринска, заменик на претседателот на Владата и министер за одбрана и д-р
Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а за повереник Драган Николиќ,
државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 21
Владата го разгледа Извештајот за учество на припадници на Армијата на Република
Македонија во Командата за обука, советување и асистенција - Главен град (КОСА - ГГ) во
мировната операција „Одлучна поддршка” во Авганистан, ротација декември 2016 - јуни
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2017 година, го прифати и заклучи да се достави до Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Радмила Шекеринска, заменик на претседателот на Владата и министер за одбрана и д-р
Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, а за повереник Драган Николиќ,
државен секретар во Министерството за одбрана.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за напредокот и проширувањето на Системот за
микроучење (Microlearning) во останатите општини во Република Македонија и ја усвои
Информацијата со следниот заклучок:
Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да
продолжи да го координира проширувањето на Системот за микроучење во општините:
Аеродром, Арачиново, Боговиње, Валандово, Василево, Вевчани, Виница, Врапчиште,
Гази Баба, Гевгелија, Ѓорче Петров, Гостивар, Градско, Дебарца, Делчево, Демир Хисар,
Долнени, Желино, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци,
Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Кривогаштани, Крушево, Лозово,
Маврово и Ростуша, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци,
Ново Село, Пехчево, Пласница, Прилеп, Пробиштип, Ранковце, Ресен, Росоман, Сарај,
Свети Николе, Сопиште, Старо Нагоричане, Струмица, Студеничани, Теарце, Тетово,
Центар Жупа, Чешиново и Чучер Сандево и за напредокот да ја информира Владата на
годишно ниво.
Точка 23
Владата ја донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година, во
предложениот текст.
Точка 24
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на
стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во
Република Македонија за учебната 2017/2018 година (нов текст), во предложениот текст.
Точка 25
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Информацијата за учество
на македонската делегација на третиот Министерски форум за културна соработка помеѓу
Народна Република Кина и земјите од ЦИЕ во Хангџоу, Кина (процес 16 + 1) и
иницијативата за основање на Координативниот центар за културна соработка со седиште
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во Скопје за наредната седница на Владата, поради потребата од дополнителни
усогласувања со Министерството за финансии
Точка 26
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Oдлуката за остварување на право на
користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Македонија на
кој му престанала функцијата, во предложениот текст.
Точка 27
Владата ја донесе Одлуката за престанување на важење на Oдлуката за престанок и за
давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување
на Сетинци - Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија - Скопје.
Истовремено, Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
недвижна ствар на Републичко здружение на децата бегалци и нивните потомци од
Егејскиот дел на Македонија „Т’ГА ЗА ЈУГ“ - Скопје, да се разгледа на наредната седница
на Владата откако претходно Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен
простор во државна сопственост - Скопје, ќе се произнесе дали има потреба од
понатамошно стопанисување со оваа недвижна ствар и согласно тоа ќе донесе соодветна
одлука, како и текстот на Предлог-одлуката да се усогласи со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 28
Владата го разгледа Предлогот за затворање на Почесен конзулат на Република
Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлог-одлука (нов
текст), го усвои Предлогот и ја донесе Одлуката за затворање на Почесниот конзулат на
Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, во
предложениот текст.
Точка 29
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот за отповикување на Почесниот конзул на
Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлогрешение, го усвои и го донесе Решението за отповикување на Почесниот конзул на
Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, во
предложениот текст.
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Точка 30
Владата ја донесе Одлуката за отповикување на Генерален конзул и шеф на Генералниот
конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул, во
предложениот текст.
Точка 31
Владата ја донесе Одлуката за отповикување на Генерален конзул и шеф на
Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во
Република Грција, со седиште во Солун, во предложениот текст.
Точка 32
Владата го донесе новиот текст на Решението за именување на претседател и членови на
Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и
злоупотреба на дроги, во предложениот текст.
Точка 33
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип, во
предложениот текст.
Точка 34
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и
акушерство - Скопје (нов текст), во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за здравство да изврши увид во
медицинските апарати во здравствените установи во Република Македонија, со цел да се
направи листа на медицинска апарати кои не се користат и нивно прераспоредување во
други здравствени установи кои имаат потреба од истите.
Точка 35
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за
детски болести - Скопје, во предложениот текст.
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Точка 36
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 ми Септември” - Скопје, во предложениот текст.
Точка 37
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за изменување на Oдлуката за престанок и за
давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника за детски болести - Скопје, во предложениот текст.
Точка 38
Владата ги донесе:
1. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Oпшта
болница - Струга;
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа
болница - Гостивар;
3. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Клиничка болница „д-р Трифун Пановски” - Битола;
4. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Клиничка болница - Тетово;
5. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа
болница - Струмица;
6. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа
болница - Куманово;
7. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Клиничка болница - Штип;
8. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје;
9. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Специјална болница по гинекологија и акушерство - Чаир;
10. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Општа болница - Прилеп и
11. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ
Општа болница - Охрид, со заклучок истите номотехнички да се усогласат со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 39
Владата го разгледа Предлог на закон за реализирање на рамноправноста на службените
јазици и писма во Република Македонија, предложен од пратениците Мендух Тачи и
Бардуљ Даути и притоа го утврди следното мислење:
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Владата на Република Македонија му предлага на Собранието на Република Македонија
да не го донесе Законот за реализирање на рамноправноста на службените јазици и
писма во Република Македонија.
Имено, основната цел на законот, целосна имплементација на уставните
употребата на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
Македонија, како и употребата на другите јазици на кои зборуваат
заедниците кои се помалку од 20%, е содржана во Предлог законот за
јазиците кој се наоѓа во Собраниска процедура.

амандмани за
на Република
граѓаните од
употребата на

Точка 40
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
извршување, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди
следново мислење:
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија”, бр. 72/2016 и
142/2016) се донесе во 2016 година, пред 15 месеци.
Со предложените измени се бара проширување на основите за вонсудската наплата на
долговите и на корисниците на вода за наводнувања, одводнувања и друго, ограничување
на висината на затезната камата и ограничување на наградата и трошоците за
извршителите во реализацијата на вонсудската наплата, како и тоа вонсудската наплата
на долговите да не се смета како обид за наплата, туку како наплата на паричните
побарувања без условена согласност од должникот.
Предложените измени се нецелосно обмислени и неосновани, од причина што измените
се прават да се задоволи само мала групација на субјекти кои ја даваат услугата
предвидена со предложените измени или пак се корисници на истата, а со промена на
концептот од обид за наплата со согласност на должникот, во наплата без согласност на
должникот, всушност се нарушува самата суштина на вонсудската наплата на долгови
која се темели на доброволниот аспект на правото на должникот да го плати својот долг.
Концептот на задолжителен обид за вонсудската наплата е новина која ја донесе Законот
за извршување од 2016 година, кој со примена започна од 1.1.2017 година.
Имплементацијата на Законот, а особено на законските одредби за задолжителен обид за
вонсудска наплата предизвикаа големи дебати и реакции во јавноста и тоа како кај
стопанските субјекти во земјата така и кај граѓаните на Република Македонија.
Постојат бројни уставни иницијативи за преиспитување на бројни законски решенија, па и
на вонсудската наплата на долгови, како и бројни барања за промени на законските
решенија од новиот Закон за извршување од страна на Стопанската комора на Република
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Македонија, Нотарската комора на Република Македонија, банкарскиот сектор, бројни
компании, особено од сферата на мобилната телефонија и сл.
За целата оваа ситуација, Министерството за правда ја информираше Владата со
Информација за потребата за изменување и дополнување на Законот за извршување, при
што се предложи формирање на работна група која ќе пристапи кон сериозна ревизија на
законското решение и анализа на сите доставени предлози на законски измени.
Владата на Република Македонија во својата Програма за работа за 2017 година, веќе ја
предвиде законската измена на Законот за извршување за октомври 2017 година, заради
што како непотребно и избрзано се наметнува законското решение предложено од
групата пратеници, а сосем е неспорно дека истото треба да биде земено превид при
измените кои ќе се подготвуваат од страна на работната група.
На тој начин Собранието на Република Македонија ќе ја напушти праксата на чести
измени на законски решенија во избрзани постапки, со што ќе се избегнат грешките кои
сосем очекувано се случуваат при изнасилено и избрзано постапување.
Како доказ за ова тврдење е токму една од предложените измени на пратениците и тоа
изнесени во член 3 кој се однесува на ограничување на каматата на главниот долг.
Имено, во Законот за извршување кој уредува само постапување на извршителите, се
предлага ставање и на материјални одредби, чие место апсолутно не е тука. За тоа
постои друг закон и тоа Законот за облигациони односи, кој претставува правна основа за
регулирање на правата и обврските на физичките и правните лица кои влегуваат во
одредени облигациони односи, договорните и други облигациони односи во прометот на
стоки и услуги.
Претходниот начин на донесување на законски решенија, не остана незабележан и од
меѓународната заедница. Ова е токму една од забелешките кои Европската комисија ги
нотираше во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2016 година, каде
констатира дека „Набрзина беа направени повеќе измени и дополнувања на законската
рамка, со скратени постапки за донесување и без соодветна консултација со засегнатите
професии, меѓу другото и во областите на прекршоците, нотарите и извршителите.
Потребна е политичката волја за да се придвижат реформите напред во вистинската
насока.”
Тргнувајќи од ова, Владата на Република Македонија му предлага на Собранието на
Република Македонија да не го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот
за извршување, по скратена постапка, поднесен од група пратеници.
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Точка 41
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 2 од Законот
за изменување и дополнување на Изборниот законик, поднесено од Советот на Општина
Куманово и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, надлежен орган
за давање на автентично толкување на закони е Собранието на Република Македонија.
Согласно член 175 и 176 од Деловникот на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 91/08, 119/10 и 23/13), барање за
давање на автентично толкување на закон може да поднесе секој пратеник, Владата,
Уставниот суд на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, јавниот
обвинител на Република Македонија, народниот правобранител, градоначалниците на
општините и на градот Скопје и советите на општините и на градот Скопје, доколку
потребата од автентично толкување настанала во врска со примената на законите во
нивното работење. Барањето за давање на автентично толкување на закон се поднесува
до претседателот на Собранието и содржи назив на законот, одредбите на кои се бара
толкување и причините за тоа.
Во членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен
весник на Република Македонија” бр. 67/17), по членот 196 - ј се додава нов член 196 - к,
кој гласи: „Мандатот на членовите на советите и на градоначалниците од изборите
одржани на 24 март 2013 година трае до изборот на новите членови на советите и на
градоначалниците”.
Во член 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), уредено е дека јавни претпријатија се основаат заради
вршење на дејности од јавен интерес на територијата на Република Македонија. Дејности
од јавен интерес се дејностите кои се незаменлив услов за животот и работата на
граѓаните, за работата на правните лица и на државните органи.
Согласно член 1 став 3 од Законот за јавните претпријатија, уредено е дека јавни
претпријатија во име на Република Македонија основа Владата на Република Македонија.
За вршење на одделни дејности од јавен интерес, во рамките на своите надлежности;
јавни претпријатија можат да основаат општините и градот Скопје под услови и начин
утврдени со закон. Јавните претпријатија основани од Република Македонија се во
сопственост на Република Македонија, а јавните претпријатија основани од општината,
односно од Градот Скопје се во сопственост на општината, односно Градот Скопје.
Членот 16 од Законот за јавните претпријатија ги уредува органите на јавното
претпријатие и тоа: управниот одбор, одборот за контрола на материјално финансиското работење и директорот.
Во членот 17 став 1 од Законот за јавните претпријатија уредено е дека Управниот одбор
на јавното претпријатие се состои од најмалку пет, а најмногу 15 членови. Согласно
членот 17 став 2 во управниот одбор основачот именува, односно разрешува
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претставници од редот на афирмирани и познати стручњаци во областа на предметот на
работењето на јавното претпријатие имајќи ја предвид соодветната правична застапеност
на припадниците на сите заедници, а согласно ставот 4 времетраењето на мандатот на
членовите на управниот одбор не може да биде подолг од четири години.
Во членот 26 од Законот за јавните претпријатија уредено е дека за вршење контрола на
материјално - финансиското работење на јавното претпријатие се формира надзорен
одбор за контрола на материјално-финансиското работење од пет членови, кои ги
именува или разрешува основачот.
При нарушување на работењето на јавното претпријатие, а во согласност со член 40 точка
2 од Законот за јавните претпријатија, во кој е уредено дека спрема јавното
претпријатие, основачот може да преземе мерка за распуштање на одборот за контрола и
во тој случај основачот може да ги пренесе овластувањата на управниот одбор на еден
или повеќе претставници кои се именуваат со мандат од најмногу шест месеци.
Поимот установа е уреден во Законот за установите („Службен весник на Република
Македонија” бр. 32/05, 120/05 и 51/11), поимот установа е дефиниран со член 3 според
кој установа е форма на организирање заради вршење на јавна услуга како дејност која
не е поведена под трговска дејност утврдена со закон (нестопанска дејност) и која може
со закон да биде утврдена како дејност од јавен интерес.
Видови установи се дефинирани во член 4 став 1 од Законот за установите според кој
установата може да биде јавна, приватна и мешовита, а во став 2, јавна установа може да
основа Република Македонија со средства во државна сопственост како државна
(национална) установа, општина или градот Скопје со средства во сопственост на
општината, односно градот Скопје како општинска јавна установа, односно јавна установа
на градот Скопје.
Во член 14 став 1 од Законот за установите, според кој јавна установа основа Собранието
на Република Македонија со закон, односно Владата на Република Македонија со одлука.
Во став 3 од истиот член, советот на општината, односно советот на градот Скопје може
со одлука да основа јавна установа на општина, односно на градот Скопје, како и да биде
соосновач на мешовита установа, под услови и начин утврден со овој и друг закон.
Член 41 од Законот за установите ги определува видовите на органи во установата и тоа:
управниот одбор, односно нему по положба и функции соодветен орган на управување,
директор орган за надзор и други органи утврдени со закон и статутот на установата.
Во членот 54 од Законот за установите, утврдено е дека за вршење внатрешна контрола
на работењето на установата се формира орган за надзор, кој има најмалку три, а
најмногу пет члена кои ги именува, односно разрешува основачот.
Во член 58 став 1 од Законот за установите, уредени се мерките кои може основачот да
ги преземе ако настане нарушување на работата на установата, односно мерките да го
разреши директорот; да го распушти органот на управување, односно да разреши
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одделни негови членови; да го распушти органот за надзор, односно да разреши одделни
негови члнови; а согласно став 4 „ако со одлуката се разрешува директорот, член на
орган на управување или на надзор, односно распушта орган на управување или на
надзор, основачот е должен да именува времен вршител на директор, односно нови
членови на органот на управување или на надзор.
Со оглед на наведеното членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот
законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/17), е јасен и не се однесува
на продолжување на мандатите на членови на управни и надзорни одбори на јавни
претпријатија и установи кои се во надлежност на локалната самоуправа.
Тргнувајќи од ова, Владата на Република Македонија му предлага на Собранието на
Република Македонија да не го прифати Барањето за давање на автентично толкување на
член 2 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник
на Република Македонија” бр. 67/17), поднесено од Советот на Општина Куманово.
Точка 42
Владата ја симна од Дневен ред Иницијативата од Политичката партија „Левица”,
доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У. бр. 87/2017, за поведување
на постапка за оценување на уставноста на член 14 од Законот за плата и другите
надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани
и именувани лица во Републиката („Службен весник на Социјалистичка Република
Македонија” бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија” бр. 23/97, 37/05,
84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12 и 145/12) во делот
„потпретседател на Владата”.
Точка 43
Владата ја разгледа Иницијативата доставена до Уставниот суд на Република Македонија
под У.бр.86/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 145
став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011,
11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015,
72/2015, 129/2015 и 27/2016), во делот „ако претходно побарал користење на годишен
одмор, а не му било овозможено користење на годишен одмор, а работниот однос му
престанал не по негова вина и волја” поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од
Делчево и притоа го утврди следново мислење:
Подносителот на Иницијативата смета дека со наведената одредба се ограничува уставно
загарантираното право на годишен одмор, од кое работникот не може да се откаже и
дека противуставно и противзаконито е условувањето на правото на надоместок на
неискористениот дел од годишниот одмор со претходно барање за користење на годишен
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одмор, како и негово оневозможување, доколку работниот однос му престанал не по
негова вина и волја.
Во таа насока, подносителот смета дека со вака формулираната законска одредба се
прави повреда на членот 8 став 1 алинеја 3, членот 9 став 1 и став 2, членот 32 и членот
51 од Уставот на Република Македонија.
Согласно член 145 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија” бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010,
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016). работникот има право на надоместок на
неискористениот дел од годишниот одмор пред престанок на работниот однос, ако
претходно побарал користење на годишен одмор, а не му било овозможено користење на
годишен одмор, а работниот однос му престанал не по негова вина и волја. Согласно
ставот 2 од истиот член, ништовна е каква било спогодба со која работникот би се
откажал од правото на годишен одмор.
Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, една од темелните
вредности на уставниот поредок на Република Македонија е и владеењето на правото.
Согласно член 9 од Уставот на Република Македонија, граѓаните на Република 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.
Согласно член 32 од Уставот секој има право на работа, слободен избор на вработување,
заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена
невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој
вработен има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен
дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат.
Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со
колективни договори.
Согласно член 51 од Уставот, во Република 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.
Правото на годишен одмор е утврдено и гарантирано со Уставот и меѓународните
договори, кои се дел од внатрешниот правен систем на државата. Целта на ваквите
гаранции е да се заштитат здравјето и безбедноста на работникот и неговата работна
способност, заради континуирано, непречено и продуктивно извршување на неговите
работни обврски, што од друга страна е интерес и на работодавачот.
Цитираната одредба 145 од Законот за работните односи претрпе промени како резултат
на обврската за усогласување на истиот со Директивата на ЕУ 2003/88/ЕЗ за одредени
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услови за организација на работното време, во која се забранува плаќањето на
неискористениот одмор, освен во случај на престанок на работниот однос. Така, од
правото на годишен одмор работникот не може да се откаже, ниту пак истото може да му
биде ускратено од страна на работодавачот со што, на истото му дава карактер на
обврска. Имајќи го предвид непрекинатото организирање на работата, се наметнува
потребата од поднесување на барање за користење на одмор. Истовремено, Законот
предвидува и обезбедување на правото на работникот којшто не го искористил одморот
поради неодобрување на барањето од страна на работникот, во вид на надоместок, кој
може да го добие при престанок на работниот однос. Следствено, со тоа не му се
ограничува правото на годишен одмор, туку само поблиску се уредува случајот кога за
неискористување на истиот, на работникот му следува надоместок.
Со ваквото законско решение не е нарушено правото на неотуѓивост и загарантираност на
правото на годишен одмор, поради што Владата смета дека постојната одредба е во
согласност со претходните законски решенија преку кои се остваруваат правата од
работен однос.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Македонија смета дека оспорената
законска одредба е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 9 став 1 и став 2,
членот 32 и членот 51 од Уставот на Република Македонија и му предлага на Уставниот
суд на Република Македонија да ја отфрли како неоснована Иницијативата доставена до
Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.86/2017, за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 145 став 1 од Законот за работните односи („Службен
весник на Република Македонија” бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013,
187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), во делот „ако
претходно побарал користење на годишен одмор, а не му било овозможено користење на
годишен одмор, а работниот однос му престанал не по негова вина и волја”.
Точка 44
Владата го разгледа Посебниот извештај за попречување на работата доставен од
Народниот правобранител на Република Македонија преку Канцеларијата на
претседателот на Владата на Република Македонија, под бр.08 - 102/6 од 22.8.2017
година и заклучи да го извести Народниот правобранител на Република Македонија дека
Министерството за правда постапи по Препораката за начинот на отстранување на
констатираните повреди од 21.2.2017 година.
Имено, со Решение на Министерството за правда 09 - 177/14 од 19.9.2017 година
формирана е Комисија за разгледување на приговорот поднесен од кандидатот Лазо
Матовски од Струга во врска со полагањето на испитот за извршители во декемвриска
испитна сесија 2016 година.
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Во Записникот бр.09 - 177/15 од 28.9.2017 година на Комисијата за разгледување на
приговорот, поднесен од кандидатот Лазо Матовски од Струга констатирано е дека е
основан приговорот и дека треба да се постапи по Препораката за начинот на
отстранување на констатираните повреди заведена под
бр.09 - 177/10, така што
кандидатот Лазо Матовски на прашањето со реден број три „Извршување врз
недвижности се спроведува со” да добие 6 поени со што на втората студија на случај ќе
има освени 24 поени, односно вкупно 48 поени освоени на вториот дел од испитот за
извршители и ќе го положи испитот за извршители.
На 29.9.2017 година Министерството за правда донесе Решение бр.09 - 177/16 со кое на
лицето Лазо Матовски од Струга му се признава за положен испитот за извршители, за
што ќе му биде издадено уверение за положен испит.
Точка 45
Владата го разгледа Посебниот извештај за попречување на работата доставен од
Народниот правобранител на Република Македонија под НП бр.1780/17 од 5. 9.2017
година и заклучи да го извести Народниот правобранител на Република Македонија дека:
Транзитните центри „Винојуг” и „Табановце” не се сопственост само на Центарот за
управување со кризи туку на целиот Систем за управување со кризи поради што за
прашања од областа на кризниот менаџмент одлуките се донесуваат преку телата за
кризен менаџмент (управувачки комитет и група за процена), како и оперативното
стручно тело за кризен менаџмент (Главен штаб за управување со кризи).
Главниот штаб при Центарот за управување со кризи, согласно Одлуката на Собранието
на Република Македонија за продолжување на рокот за постоење на кризна состојба
заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на
Република Македонија, работи согласно заклучоците и одлуките на владините тела за
управување со кризи. Во таа насока согласно член 37 од Законот за управување со кризи
и заклучокот број 10 од 4 - та седница на Управувачкиот комитет за координација и
управување во системот за управување со кризи, регулирано е дека „Сите активности кои
ги преземаат институциите, да бидат координирани со Главниот штаб за управување со
кризи при Центарот за управување со кризи”.
Co оглед дека во транзитните центри „Табановце” и „Гевгелија”, согласно своите
законски надлежности, работат повеќе институции на Системот за управување со кризи
со цел обезбедување на услови за прифат, престој и транзит на бегалците/мигрантите,
беше утврдена потребата случајот по наодите на Народниот правобранител со бегалците
/ мигрантите од 16.7 и 17.7.2017 година во транзитниот центар „Табановце” да биде
разгледан на седница на Главниот штаб за управување со кризи.
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Центарот за управување со кризи за таа цел организираше одржување на Координативна
седница на Главниот штаб за управување со кризи, која се одржа на 17.8.2017 година со
почеток во 11:00 часот во просториите на Центарот за управување со кризи.
На истата, покрај останатите точки планирана и ставена е на Дневен ред на разгледување
и точката - Дискусија по наводите на народниот правобранител за состојбата со
мигрантите во транзитниот центар „Табановце”. Покана, покрај до останатите субјекти од
Системот за управување со кризи, беше доставена и до Народниот правобранител на
Република Македонија за учество на седницата (копија во прилог).
Претставник од Народниот правобранител не присуствуваше на наведената седница и
Главниот штаб за управување со кризи не беше во можност да донесе соодветен заклучок
со кој Системот за управување со кризи би одговорил на потребите на институцијата Народен правобранител.
Неприсуството на претставникот на Народниот правобранител е констатирано со Записник
број 63 од 17.8.2017 година (копија во прилог).
Центарот за управување со кризи достави известување до Народниот правобранител за
одржаната седница како и извод од записникот од истата. Исто така за надминување на
настанатата состојба Центарот за управување со кризи му предложи на Народниот
правобранител дека е подготвен ова прашање повторно да биде разгледано на наредната
седница на Главниот штаб за управување со кризи како оперативно стручно тело на
Системот за управување со кризи.
Воедно, Центарот за управување со кризи како институција не располага со персонал во
транзитните центри кој би можел во целост да одговори на барањата на Народниот
правобранител, односно не е во состојба да ги потврди или негира наодите од
предметниот акт на Народниот правобранител. Покрај кадровски недостаток постојат и
технички и правни ограничувања за користење на материјали од мониторинг системот
надвор од транзитните центри.
Точка 46
Владата ја разгледа Понудата од нотар Иво Серафимоски од Тетово за продажба на
недвижен имот, со Имотен лист бр. 102351 и Имотен лист бр. 24732 за КО Тетово 1 на КП
1244, м.в. улица „Мара Исаиева” бр. 9 и не ја прифати Понудата имајќи го предвид
негативнoто мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 47
Владата ја симна од Дневниот ред Понудата од Младенка Стефоска и Томо Стефоски од
Охрид за продажба на недвижен имот во Охрид со Имотен лист бр.1411 за КО Долно
Лакочери на КП бр.1219/8, КП бр.485, КП бр.486/1 и КП бр.497/2.
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Точка 48
Владата ја разгледа Понудата од нотар Иво Серафимоски од Тетово за купопродажба на
недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр. 35134 за КО Тетово 3 на КП бр. 13542 и
објект со Имотен лист бр. 34228 и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид
негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски
Точка 49
Владата ја разгледа Понудата од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен
имот, со Имотен лист бр.6996 за КО Штип 1 на КП бр.1354/2 и КП бр. 1354/3 в.м Дерман
Чифлик и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 50
1. Владата ја разгледа писмената изјава од Александар Стојков за оставка од функцијата
надворешен комисионер (член) на Комисијата за хартии од вредност.
2. Владата го именува Игор Јовановски за вршител на должност член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Делчево.
3. Владата го именува Драгиша Николовски за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова” - Пробиштип.
4. Владата го именува Никола Тауков за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Струмица.
5. Владата ја именува Љиља Манинска за вршител на должност член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица.
6. Владата го именува Горан Алтанџиев за вршител на должност член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Неготино.
7. Владата ја именува Сања Јорданова за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Велес.
8. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор - претставници на
основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес, ги именува:
- Александар Гулевски и
- Славе Јорданов.
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9. Владата го именува Благој Ефтимов за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и
туберкулоза „Јасеново” Велес.
10. Владата го именува Александар Јанковски за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка.
11. Владата го именува Вуке Мелов за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Кавадарци.
12. Владата ја именува Родна Цуцулова за вршител на должност член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци.
13. Владата го именува Бранко Ѓурчески за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Вевчани.
14. Владата ја именува Светлана Пецовска за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Берово.
15. Владата ја именува Марија Симонова за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово.
16. Владата го именува Златко Зумров за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија.
17. Владата го именува Лазар Митров за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Гевгелија.
18. Владата го именува Ристо Картов за вршител на должност член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија.
19. Владата ја именува Благица Филипоска за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп.
20. Владата ја именува Марија Чурлинова Јорданова за вршител на должност член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје” Валандово.
21. Владата ја именува Елена Прангоска за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Пехчево.
22. Владата го именува Филип Зафиров за вршител на должност член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Велес.
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23. Владата ја именува Сања Стаменкова за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани.
24. Владата го именува Коста Хардалов за вршител на должност член на Управниот одбор
- претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница Кочани.
25. Владата ја именува Андриана Ѓоргиева за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Кочани.
26. Владата го именува Климент Стоилов за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Виница.
27. Владата ја именува Афродита Трајанова за вршител на должност член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом Радовиш.
*
*

*

1. Предлогот за именување вршител на должност претставник определен од Владата на
Република Македонија во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од
Македонија, повторно е разгледан и усвоен на седницата на Владата, одржана на
19.12.2017 година.
2. Предлогот за именување вршители на должноста членови на Советот на Иститутот за
акредитација на Република Македонја - Скопје (д-р Ташко Ризов, м-р Зоран Василевски и
доц. д-р Александра Грозданова), повторно е разгледан и усвоен на седницата на
Владата, одржана на 26.12.2017 година
3. Владата по предлогот за именување вршители на должноста членови на Управниот
одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Дебар, заклучи предлог
дополнително да се усогласи со министерот за здравство.
4. Владата по предлогот за именување вршители на должноста членови на Управниот
одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково, заклучи
предлог дополнително да се усогласи со министерот за здравство.
5. Предлогот за именување вршители на должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара (Лупчо Иловски и
Виолета Симиќ), повторно е разгледан и усвоен на седницата одржана на 26.12.2017
година, а предлогот за именување на Минур Неџипи, дополнително да се усогласи со
министерот за здравство.
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6. Предлогот за именување вршители на должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Чаир” - Скопје (Олгица Николовска и Билјана Додева), повторно е разгледан и усвоен на
седницата, одржана на 26.12.2017 година, а предлогот за именување на Агрон Меџити,
дополнително да се усогласи со министерот за здравство.
7. Предлогот за именување вршители на должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република
Македонија - Скопје (Маја Киријас и Елизабета Јанчева), повторно е разгледан и усвоен
на седницата одржана на 26.12.2017 година, а предлогот за именување на Арџент Муча,
дополнително да се усогласи со министерот за здравство.
8. Предлогот за именување вршители на должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје,
повторно е разгледан и усвоен на седницата, одржана на 12.12.2017 година.
Точка 51
1. Во насока на одржување на Прва заедничка седница помеѓу владите на Република
Македонија и Република Албанија (2.12.2017 година, во Поградец) и Прва заедничка
седница помеѓу владите на Република Македонија и Република Бугарија (23 - 24.11.2017
година, во Струмица), Владата заклучи, надлежните институции итно до 1.11.2017 година
да постапат по барањата наведени во дописите на Министерството за надворешни работи
- Директорат за билатерални односи со земјите од Југоисточна Европа и Регионални
иницијативи.
2. Владата заклучи на 3.11.2017 година (петок), со почеток во 12:00 часот да се одржи
тематска седница на Владата, во насока на разгледување и потврдување на
сублимираните инпути (одговорите од институциите) кои се однесуваат на подготовката
на придонесот на Република Македонија кон извештајот на Европска комисија, доставени
од институциите за сите поглавја на македонски јазик, согласно заклучоците донесени на
оваа седница на Владата, во рамки на претточката Состојби и напредок во процесот на
европска интеграција - Информација за статусот на подготовката на Придонесот кон
извештајот на Европска комисија.
Согласно ова, во прилог на овој заклучок, се доставува Распоред за прегледувања на
одговорите според поглавјата.
3. Владата заклучи:
Заклучокот по точка 74 (Прашања и предлози) од Триесет и првата седница на Владата на
Република Македонија, одржана на 10.10.2017 година, кој гласи:
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„Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија и
Министерството за локална самоуправа за ова до Владата да достават информација” да се
измени и да гласи:
„Се задолжуваат Министерството за финансии и Министерството за локална самоуправа
да ги обезбедат податоците со кои располагаат во врска со висината на надоместокот што
на годишно ниво го наплаќа државата врз основа на концесиски надоместок, согласно
Законот за минерални суровини, колку финансиски средства одат на сметките на
општините, а колку завршуваат во централниот буџет, колкав е процентот на наплата на
надоместокот, кои правни лица се должници по овој основ и колкава е висината на
ненаплатените финансиски средства, со временски опфат во кој е потребно да се
обезбедат податоците и да ги достават до Министерството за економија со цел
Министерството за економија за ова да достави информација до Владата”.
4. Владата заклучи на 9.11.2017 година (четврток), со почеток во 18:00 часот да се одржи
седница на Владата, во врска со Предлог-буџетот на Република Македонија за 2018
година.
5. Владата го донесе Решението за именување претседател на македонскиот дел на
Меѓувладината македонско - руска комисија за трговско - економска и научно - техничка
соработка меѓу Република Македонија и Руската Федерација.
6. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за периодот од 15.10.2017 до
22.10.2017 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи
да го достави до Претседателот на Република Македонија и Собранието на Република
Македонија.
7. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 23.10.2017 година
до 29.10.2017 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи
заклучи да го достави до Претседателот на Република Македонија и Собранието на
Република Македонија.
8. Владата заклучи да се измени Заклучокот број 2 од точка 30 од Дваесет и деветтата
седница на Владата, одржана на 26.5.2016 година, и да гласи:
„Го определи м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, во име на Владата
на Република Македонија да ја потпише Спогодбата меѓу Владата на Република
Македонија и Владата на Државата Кувајт за ослободување од визи за носителите на
дипломатски, специјални и службени патни исправи.”
9. Владата ја разгледа Констатацијата произлезена од одржаниот состанок на Роберт
Поповски, министер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност,
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со претставници на националните телевизии и претседателот на Собранието на
Здружението за заштита на авторски музички права, на кој взаемно е констатирано дека
Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела ќе се применува до
донесување на новиот Закон за авторското право и сродните права.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за иницијативата на бизнис заедницата за
изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита во член 15, точка 37 и
член 89, со цел воведување нови услуги во аптеките, кои нема да бидат на товар на
Фондот, во рамки на проектот „Учиме од бизнис заедницата” (нов текст), како материјал
за информирање.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за бројот на програмите за образование и обука што
се променети врз основа на информациите обезбедени од системот за предвидување
вештини, напредокот во воспоставувањето на Опсерваторијата на вештини, податоци за
програмите за образование и учење на возрасните, поставувањето на дипломците на
работни места и трошоците на студиите, како и резултатите на студиите за следење што
се спроведени врз лицата што завршиле средно и високо образование (трејсер студија),
како материјал за информирање.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата со усвоен План за одржливост на финансиското
работење на Централниот регистар, за периодот 1.9.2017 - 30.6.2018 година, како
материјал за информирање.
Точка 55
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата и анализа за можностите,
финансиските импликации и ефектите од Информацијата за приклучување на интернет
конекција во возните средства на АД Македонски железници „Транспорт” - Скопје, како
материјал за информирање.
Истовремено, Владата му укажа на АД Македонски железници „Транспорт” - Скопје
Проектот за приклучување на интернет конекција во возните средства на АД Македонски
железници „Транспорт” - Скопје да го стави во мирување, се до исполнување на
потребните услови.
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Точка 56
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работењето на ЈП Македонски железници
- Инфраструктура за период од 1.4 до 30.6.2017 година, како материјал за информирање.
Точка 57
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП Службен
весник на Република Македонија, за период април - јуни 2017 година, со Одлука за
усвојување од Управниот одбор, како материјал за информирање.
Точка 58
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП Службен
весник на Република Македонија, за периодот јануари - март 2017 година, како материјал
за информирање.
Точка 59
Владата го разгледа Предлог-законот за рестриктивни мерки, го утврди и заклучи
согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави
до Собранието.
За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р
Никола Димитров, министер за надворешни работи и д-р Арта Точи, заменик на
министерот за надворешни работи, а за повереници д-р Виктор Димовски, државен
секретар во Министерството за надворешни работи, Елена Трпковска, државен секретар
во Министерството за финансии, Блажо Трендафилов, директор на Управа за финансиско
разузнавање и Рамадан Назифи, директор во Министерството за надворешни работи.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за правда да подготви и до крајот на
ноември 2017 година до Владата да достави Предлог-закон за изменување и дополнување
на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во
кривична и прекршочна постапка, со цел дополнување на надлежноста на Агенцијата за
управување со одземен имот, во однос на управување со имот опфатен со финансиска
мерка согласно член 19 од предложениот закон за рестриктивни мерки.
Точка 60
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за формирање работна група за изготвување
и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група
високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето
на комуникациите (2015), со заклучок текстот на Одлуката претходно да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
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На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:35 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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