ЗАПИСНИК
од Петтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 28 јануари 2020 година

Скопје, јануари 2020 година
ЗАПИСНИК
од Петтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 28 јануари 2020 година
Седницата започна во 12:40 часот.

На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања и за координација со економските ресори, Мила Царовска, членовите на Владата на
Република Северна Македонија м-р Наќе Чулев, министер за внатрешни работи, д-р Нина
Ангеловска, министер за финансии, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи,
м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Трајан Димковски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р Арбер Адеми,
министер за образование и наука, Горан Милевски, министер за локална самоуправа, м-р
Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за животна
средина и просторно планирање, Хусни Исмаили, министер за култура, д-р Рената Дескоска,
министер за правда, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора, Музафер
Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на Националната стратегија за
подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија, д-р Бардул Даути,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Роберт Поповски, министер без ресор,
задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност и Зорица Апостолска министер без
ресор, задолжен за странски инвестиции и Хисен Џемаили, министер без ресор, задолжен за
регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, како и
генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, д-р Драги Рашковски и
заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, Тахир
Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и
Неџат Мехмедовиќ, заменик на министерот за политички систем и односи меѓу заедниците, др Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот
за труд и социјална политика и Александар Бајдевски, заменик на министерот за
информатичко општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија, Муамет Хоџа, портпарол на Владата на
Република Северна Македонија, Роберт Алаѓозовски, Национален координатор за развој на
културата и меѓуресорска соработка, Сања Томовска, помошник нотар и Арлинда Беќири од
Секретаријатот за европски прашања.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи и заменикот на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу
заедниците, Садула Дураки и членовите на Владата д-р Рашела Мизрахи, министер за труд и
социјална политика, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација и Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.
*
*
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Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
Пред преминување на Дневен ред
§
Информација за изработката на Извештајот за состојбата со заштита на Природното и
културното наследство на Охридскиот Регион и напредокот во спроведувањето на
препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36) со Предлог на
Извештај

1.
Информација за потреба од поврат на двојно уплатени акцизи по основ на користена и
целосно вратена позајмица на гориво Еуродизел БС на сметка на ЈСП - Скопје
2.

Барање за итна изградба на поликлиника во Општина Бутел

3.

Информација за изградба на 10 баскет игралишта

4.
Информација за реализација на Проектот санација на пешачка -„Трим“ патека во
Општина Кисела Вода
5.
Информација за реализација на Проектот за адаптација на куглана во спортска сала
„Боро Чулевски“ во Општина Битола
6.
Предлог-одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на
платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на
Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, со Предлог-одлука
7.
Барање за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација МНАВ АД Скопје, со Предлог-одлука
8.
Барање согласност за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и
финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ - Скопје, во државна сопственост, за 2019 година
9.
Информација во врска со спроведената постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ „Глажња“ и МХЕЦ
„Липково”, со Предлог-одлука
10.
Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (разна
стока) со правосилни одлуки/пресуди
11.
Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист
на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижностите (АП бр.03-729/19 Охрид)
12.
Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државното
правобранителство на Република Северна Македонија за подрачје Тетово (ДП Бр.03-715/19)
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13.
Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (КО Кисела Вода 2)
14.
Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на
јавно обвинителските службеници за 2020 година
15.
Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на
судската полиција за 2020 година
16.
Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на
судските службеници за 2020 година
17.
Информација за пополнување податоци во електронскиот систем за мониторинг на
имплементацијата на Рамката за акција од Сендаи (2015-2030 година)
18.

Предлог-закон за изменување на Законот за домување

19.

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности

20.
Предлог-закон изменување и дополнување на Законот за државен пазарен
инспекторат, по скратена постапка
21.
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, по
скратена постапка
22.
Информација за Програмата на економски реформи 2020 - 2022 година, со текст на
Програма
23.
Предлог-тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација
на минерални суровини
24.
Информација во врска со доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање
на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија
25.
Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 1/2019 („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.222/19), со Извештај и Предлог-одлукa
26.
Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 3/2019 („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.217/19), со Извештај од проверката на документaцијата
и евалуацијата на понудите од Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина 3/2019, објавен во („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.217/19) и со Предлог-одлукa
27.
Информација за спроведената постапка по објавениот Јавен повик за доделување на
дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје,
Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, со предлог-oдлуки за давање на дивечот во ловиштата
на користење-концесија и Предлог-oдлука за поништување на постапката за доделување на
концесија на дивечот во дел од ловиштата објавени во Јавниот повик
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28.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
со намена Б5-хотелски комплекс КО Морани, Општина Студеничани, со Предлог-одлука
29.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти
со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општина Илинден,
со Предлог-одлука
30.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А4-времено сместување КО Бардовци, Општина Карпош, со Предлог-одлука
31.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А4-времено сместување КО Долно Соње, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
32.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена Д3-спорт и рекреација, КО Горно Соње, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
33.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А4-времено сместување КО Бардовци, Општина Карпош, со Предлог-одлука
34.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на линиски вод Долгаш
КО Евла, Општина Центар Жупа, со Предлог-одлука
35.
Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект
со намена A4-времено сместување КО Сојаклари, Општина Велес, со Предлог-одлука
36.
Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти
со намена Г3 - сервиси со придружни објекти КО Речица, Општина Куманово, со Предлогодлука
37.
Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, земјоделство,
трговија и услуги „Џемал и Беџет“ ДОО ул.1 с. Доленци, Битола, со Предлог-одлука
38.
Информација во врска со активностите за искористување на можностите на Зелениот
климатски фонд и назначување на Контакт лице за Зелениот климатски фонд
39.
Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на
минералната суровина - доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар од Силика-рудник
Чајле Акционерско друштво за производство на неметални минерали с.Чајле - Гостивар на
Друштвото за трговија, транспорт и услуги „Ел транс“ експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар
40.
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Предлог-закон за заштита на личните податоци, по скратена постапка

41.
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за објавување на законите и
другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“
42.
Информација за ревизија на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната
администрација 2018 - 2022, со Акциски план, ја усвои Информацијата и го прифати новиот
усогласен текст на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018
-2022
43.
Информација со Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар
на Општина Куманово
44.
Извештај од анализата на Нацрт-стратешките планови на министерствата и другите
органи на државната управа од аспект на формата, содржината и нивната усогласеност со
стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година
45.
Предлог-одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Казненопоправната установа Казнено-поправен дом Идризово
46.
Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „GOLDEN FLEECE“ во Република Грција
47.
Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „KFOR 27“, во Сојузна Република Германија
48.
Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република
Северна Македонија за државјаните на Украина
49.

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

50.

Предлог-закон за установите за средно образование на верските заедници

51.
Информација со Национална стратегија за хемофилија и други вродени нарушувања на
системот за коагулација 2020-2030 и Акциски план, за период 2020-2022
52.
Информација за изменување на Решението за именување на претседател и членови на
Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и
злоупотреба на дроги бр.44-6154/1 од 31.10.2017 година, со Предлог-решение
53.
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
54.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Велес
55.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Град Скопје
56.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
57.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Универзитетот во Тетово
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58.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
59.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” - Штип
60.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид
61.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола
62.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје
63.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Службата на Собранието на Република Северна Македонија
64.
Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)
65.
Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Универзитет
за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“,
66.
Предлог-закон за изменување на Законот за управување со отпадот, по скратена
постапка
67.
Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
за периодот од 1 октомври 2018 година до 30 септември 2019 година
68.
Годишен извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип за 2018/19
година
69.
Информација за енормното загадување на амбиентниот воздух во Република Северна
Македонија
70.

Статут на Универзитетот „Евро-Балкан“ во Скопје

71.
Иницијатива поднесена од адвокат Игор Спировски, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.165/2019, за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 13 во делот: „на маж и жена“ и член 100-а став 5 алинеја 7 од Законот за
семејството
72.
Иницијатива поднесена од Тодор Петров од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.157/2019 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 73 ставови 6, 7 и 8 од Законот за лековите и медицинските помагала
73.
Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.4925 за КО Штип 1 на КП бр.522 викано место/улица Герен
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74.
Понуда за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.5234 за КО Ѓорче Петров 6 на
КП бр.12987 викано место/улица Р. Батино бр.15 А, доставена од нотар Мери Весова од Скопје
75.
Понуда од нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 111593 за КО Центар 1 на КП бр. 10912/4 викано место М.Т. Гологанов, Имотен
лист бр. 111583 КО Центар 1 на КП бр. 10913/6 викано место И. Р. Лола, Имотен лист бр. 111594
КО Центар 1 на КП бр. 10903/2 викано место М. Т. Гологанов, Имотен лист бр. 111580 КО Центар
1 на КП бр. 10910/7 викано место И. Р. Лола, Имотен лист бр. 111589 КО Центар 1 на КП бр.
10904/2 викано место М. Т. Гологанов и Имотен лист бр. 111584 КО Центар на КП бр. 10902/2
викани место М. Т. Гологанов
76.
Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.94890 на КП бр.10070 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион и Имотен лист бр.94891
на КП бр.10077 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион
77.
Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.959937 за КО Чаир, на КП 1173/2 и КП 1173/7, м.в. 2.Мак.Бригада бб
78.
Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување, со
дополнување кон Известувањето, доставено под И.бр.653/18
79.
Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за трета усна јавна
продажба врз основа на член 179 став 1, член 181 став 1 и член 182 став 1 од Законот за
извршување, доставен под И бр.762/17, која ќе се одржи на 31 јануари 2020 година
80.

Кадровски прашања

81.

Прашања и предлози

82.
Годишен план за работа за 2020 година на Агенција за примена на јазикот што го
зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните на Република Северна Македонија
83.

Информација за надзор над функционалноста на АКМИС по судовите

84.

Барање на ТАВ Македонија во врска со активностите за проектот Аеродром во Штип

85.

Предлог-закон за рамномерен регионален развој, по скратена постапка

86.
Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Координативно тело за
изготвување на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и
интеркултурализам и Предлог- решение за назначување на претседател, заменикпретседател, членови, заменици-членови и секретари на Координативното тело за
изготвување и следење на имплементација на Националната стратегија за развој на концептот
за едно општество и интеркултурализам
87.
Предлог-одлука за формирање Оперативно постојано тело за развој на концептот за
едно општество и интеркултурализмот, со Предлог-решение
88.
Информација во врска со склучувањето на билатералниот договор за ко-финансирање
на проектот „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Кичево“
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89.
Информација со Акциски план на Проектот Изградба за нов објект Поликлиника Сарај
при ЈЗУ Здравствен дом-Скопје и одобрување на динамика на плаќање
90.
Информација за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно
партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во комплекс клиники „Мајка Тереза“ Скопје, со Предлог-одлука
91.
Информација за проектот „Адаптација на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и
рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања,
Отешево“ и одобрување на нова динамика на плаќање
92.

Предлог-уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи

93.
Информација за потребата од повеќегодишен план за доделување на договор за јавна
набавка и акциски план за реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа
болница Кичево - втора фаза и вршење на стручен надзор над изведбата на работите, со
одобрување на динамика на плаќање
94.
Информација за активностите околу адаптацијата на купените деловни простории во
новото седиште на НАТО во Брисел за потребите на Мисијата на Република Северна
Македонија при НАТО и преселбата на Мисијата во просториите
95.
Информација во врска со поканата за одржување на вонредна седница на Собранието
на акционери на „ЈУБМЕС Банка“ АД Белград закажана за 30.1.2020 година
96.
Информација за учеството на Република Северна Македонија во отпишување на долгот
на Федерална Република Сомалија кон Меѓународниот монетарен фонд
97.

Предлог-уредба за начинот на работа на второстепената военолекарска комисија

98.

Предлог-решение за формирање на Второстепена военолекарска комисија

99.
Предлог за формирање на централна комисија за следење на спроведувањето и
имплементирањето на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со
високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата во општините Битола,
Кичево, Тетово и Градот Скопје, а кои користат енергетски неефикасни уреди за греење во
нивните домаќинства кои влијаат на зголемување на концентрација на РМ10 и РМ2.5
100. Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државен ученички дом „Св. Наум
Охридски“ Македонски Брод
101. Информација за потпишување на Договор за економска и техничка соработка за
обезбедување на грант помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Народна Република Кина
102. Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за
реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните
установи од областа на културата за 2020 година, со Предлог-одлука
103. Предлог-одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна
спогодба
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104. Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија наменето за изградба на објекти предвидени
со проекти или програма за работа на јавните претпријатија и акционерските друштва
основани од Владата на Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна
Македонија
*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
§
Информација за изработката на Извештајот за состојбата со заштита на Природното
и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на
препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36) со Предлог на
Извештај
Владата ја разгледа Информацијата за изработка на Извештај за состојбата со заштитата на
Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето
на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36), со текст на
Извештај и ја усвои Информацијата со следниве заклучоци:
1. Го усвои Извештајот за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на
Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на
Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36).
2. Се задолжува Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија да го
достави Извештајот за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на
Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на
Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36) до Центарот за светско наследство на
УНЕСКО.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од поврат на двојно уплатени акцизи по основ
на користена и целосно вратена позајмица на гориво Еуродизел БС на сметка на ЈСП - Скопје и
ја усвои со следниот заклучок:
- Се задолжуваат Царинската управа, Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и
нафтени деривати, Градот Скопје и ЈСП - Скопје да ги разгледаат можностите за враќање на
двојно платената акциза од страна на ЈСП-Скопје.
Точка 2
Владата го разгледа Барањето за итна изградба на поликлиника во Општина Бутел и го усвои
имајќи го предвид позитивното Мислење на Министерството за здравство.
Истовремено Владата и препорача на Општина Бутел да го донесе деталниот урбанистички
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план, а потоа врз основа на издаден Извод од план за градежна парцела на која се планира
изградбата на поликлиниката во Општина Бутел ќе се утврдат и дефинираат програмските
барања за изработка на основен проект за изградба на поликлиниката во Општина Бутел.
Точка 3
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за изградба на 10 баскет игралишта и го
усвои со следниве заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020 година и
наредната 2021 година на Агенцијата за млади и спорт за изградбата на 10 баскет игралишта
во следниве општини: Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Куманово, Крива Паланка, Штип,
Прилеп, Охрид, Чаир и Дебар, во вкупна вредност од 32.000.000,00 денари, со динамика на
плаќање и тоа:
- 10.000.000,00 денари во 2020 година и
- 22.000.000,00 денари во 2021 година
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да ги прикаже потребните буџетски средства во
буџетскиот циркулар за соодветните фискални години, а Министерството за финансии да ги
има во предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија за соодветните
фискални години.
3. Се препорачува на општините Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Куманово, Крива Паланка,
Штип, Прилеп, Охрид, Чаир и Дебар, да ја обезбедат потребната документација за
отпочнување со градба, согласно 3аконот за градење.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на Проектот санација на пешачка -„Трим“
патека во Општина Кисела Вода и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020 година и
наредната 2021 година на Агенцијата за млади и спорт за реализација на проектот санација на
пешачка -„Трим“ патека во општина Кисела Вода, во вкупна вредност од 9.000.000,00 денари,
со динамика на плаќање и тоа:
- 4.000.000,00 денари во 2020 година;
- 5.000.000,00 денари во 2021 година.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да ги прикаже потребните буџетски средства во
буџетскиот циркулар за соодветните фискални години, а Министерството за финансии да ги
има во предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија за соодветните
фискални години.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на Проектот за адаптација на куглана во
спортска сала „Боро Чулевски“ во Општина Битола и ја усвои со следните заклучоци:
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1. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020 година и
наредната 2021 година, на Агенцијата за млади и спорт, за реализација на Проектот за
адаптација на куглана во спортска сала „Боро Чулевски“ во Општина Битола, во вкупна
вредност од 13.000.000,00 денари, со динамика на плаќање и тоа:
- 5.000.000,00 денари во 2020 година и
- 8.000.000,00 денари во 2021 година.
2. Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да ги прикаже потребните буџетски средства во
буџетскиот циркулар за соодветните фискални години, а Министерството за финансии да ги
има во предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија за соодветните
фискални години.
Точка 6
Владата по Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на
платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на
Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, со Предлог-одлука, го донесе новиот
текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, во
предложениот текст.
Точка 7
Владата по Барањето за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво во
државна сопственост за вршење на дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација МНАВ АД Скопје, со Предлог-одлука го донесе новиот текст на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на
дејноста давaње услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, предложениот
текст.
Точка 8
Владата по Барањето согласност за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната
сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта
на Северна Македонија“ - Скопје, во државна сопственост, за 2019 година, го донесе новиот
текст на Одлуката за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и
финансиските извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за поштенски сообраќај
,,Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, во државна сопственост, во предложениот текст.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата во врска со спроведената постапка за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ
„Глажња“ и МХЕЦ „Липково”, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и
условно ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за избор на најповолен
понудувач доколку Бирото за јавни набавки достави позитивно мислење по истата.
Точка 10

12

Владата ги донесе:
1. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилни одлуки на Министерство за финансии-Царинска управа, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилни пресуди на ЈП Македонија пат- Скопје, во предложениот текст.
3. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Казнено поправен дом-Идризово, во предложениот текст.
4. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна одлука на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјални работи Дебар, во
предложениот текст.
5. Oдлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилни одлуки на Општина Дебар, во предложениот текст.
6. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилна пресуда на Општина Дебар, во предложениот текст.
7. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилни пресуди на Министерство за внатрешни работи, во предложениот текст и
8. Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со
правосилни пресуди на Министерство за внатрешни работи, во предложениот текст.
Истовремено, се укажува на Агенцијата за управување со одземен имот да ја разгледа
можноста да предложи приоритет во доделувањето на одземените возила со правосилни
пресуди, односно одлуки да имаат државните институции, пред се Агенцијата за примена на
јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните на Република Северна
Македонија.
Точка 11
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижностите,
во предложениот текст.

Точка 12
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за давање на
трајно користење на недвижни ствари на Државното правобранителство на Република
Северна Македонија за подрачје Тетово (ДП Бр.03-715/19), откако претходно ќе се разгледа на
седница на Комисијата за политички систем, поради потребата предлагачот да го усогласи
текстот материјалот со Агенцијата за катастар на недвижности.
Точка 13
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Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности,
во предложениот текст.
Точка 14
Владата ја донесе Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите
на јавнообвинителските службеници за 2020 година (нов текст), во предложениот текст.
Точка 15
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на судската полиција за 2020 година, во предложениот текст.
Точка 16
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на судските службеници за 2020 година, во предложениот текст.
Точка 17
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за пополнување податоци во
електронскиот систем за мониторинг на имплементацијата на Рамката за акција од Сендаи
(2015-2030 година) и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана,
Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Секретаријатот за
европски прашања, Министерството за правда-Управа за водење на матични книги,
Министерството за култура-Управа за заштита на културното наследство, Министерството за
животна средина и просторно планирање, Министерството за труд и социјална политика,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Управата за хидрометеоролошки работи,
Дирекцијата за заштита и спасување, Државниот завод за статистика, Дирекцијата за
радијациона сигурност, Центарот за управување со кризи, а се укажува на општините, Градот
Скопје и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институтот за земјотресно
инженерство и инженерска сеизмологија, во рок од седум дена до Националниот координатор
за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија да
номинираат свој претставник (име, презиме, работна позиција, електронска пошта и
телефонски број) кој ќе ги прибира и доставува потребните информации од својата
институција кои се распоредени од таргетите и напредокот во имплементација на Рамката за
акција од Сендаи (2015-2030 година).
2. Се задолжува Националниот координатор за имплементација на Националната платформа
за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија како
фокусна точка да ги прибира, координира, потврдува и контролира внесените податоци од
надлежните државни институции во електронскиот систем за мониторинг на Рамката за акција
од Сендаи со кои ја информира Канцеларијата на ООН за намалување на ризикот од
катастрофи, откако претходно за тоа ќе ја информира Владата на Република Северна
Македонија.
3. Се задолжуваат Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи да
ја разгледаат можноста за кадровско доекипирање од редот на нивните вработени и
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преземање на потребниот број на вработени лица во одделението за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и
катастрофи на Република Северна Македонија преку нивно прераспоредување во
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за позициите:
раководител на одделение со образование од областа на правните, економски науки или
биотехнологија, советник со образование од областа на правните, економски науки или
биотехнологија, виш соработник со образование од областа на правните науки, филозофија,
јавно здравство и здравствена заштита, соработник со образование од областа на правните
науки, политичките науки или информатичките технологии и самостоен референт со СССгимназија, ССО-економски техничар или ССО- електротехничко и за тоа во рок од 14 дена да
го информира Националниот координатор за имплементација на Националната платформа за
намалување на ризици од катастрофи на Република Северна Македонија.
Точка 18
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за изменување на Законот за
домување, по скратена постапка, го утврди како Предлог-закон за изменување на Законот за
домување и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски и Садик Беќири, заменик на министерот
за транспорт и врски, а за повереници Зоран Маневски, државен секретар во Министерството
за транспорт и врски и Вјолца Ахмети Круезиу, раководител на сектор во Министерството за
транспорт и врски.

Точка 19
Владата го разгледа најновиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за комуналните дејности, по скратена постапка го утврди како Предлог-закон за
изменување и дополнување на Законот за комуналните дејности и заклучи да се достави до
Собранието согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски и Садик Беќири, заменик на министерот
за транспорт и врски, а за повереници Зоран Маневски, државен секретар во Министерството
за транспорт и врски и Вјолца Ахмети Круезиу, раководител на сектор во Министерството за
транспорт и врски.
Точка 20
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот изменување и дополнување на Законот
за државен пазарен инспекторат, по скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170
од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Крешник Бектеши, министер за економија и Кирил Колемишевски, заменик на министерот
за економија, а за повереници Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за
економија и Нериман Џеладини, раководител на сектор во Министерството за економија.
Точка 21
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Владата го разгледа Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за техничката
инспекција, по скратена постапка (најнов текст), го утврди и заклучи согласно член 170 од
Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Крешник Бектеши, министер за економија и Кирил Колемишевски, заменик на министерот
за економија, а за повереници Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за
економија и Нериман Џеладини, раководител на сектор во Министерството за економија.
Точка 22
Владата ја разгледа Информацијата за Програмата на економски реформи 2020 - 2022 година,
со текст на Програма и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го прифати текстот на Програмата на економски реформи 2020 - 2022 година.
2. Се задолжува министерот за финансии да ја достави Програмата на економски реформи
2020 - 2022 година, до Европската комисија до 31 јануари 2020 година.
Точка 23
Владата го донесе Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација
на минерални суровини со заклучок предлагачот да го усогласи текстот на Тарифникот со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата во врска со доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна
Македонија и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја одобри Тендерската документација за првата фаза од постапка за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба,
управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во
Република Северна Македонија.
2. Го одобри текстот на Јавниот оглас за спроведување на постапката за доделување на
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас.
3. Го прифати текстот на Договорот помеѓу Министерството за економија и ЕБОР во врска со
обезбедување на консултантски услуги во врска со Договорот за концесија за дистрибуција на
природен гас.
4. Владата на Република Северна Македонија, како јавен партнер во постапката за доделување
на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас
во Република Северна Македонија го овласти министерот за економија, м-р Крешник Бектеши
да го потпише договорот помеѓу Министерството за економија и ЕБОР за обезбедување на
консултантски услуги во врска со Договорот за концесија за дистрибуција на природен гас.

16

5. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски и
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, во најкус можен
рок до Министерството за економија да достават мислења по предметниот материјал.

Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 1/2019
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.222/19), со Извештај и Предлогодлукa и ја усвои со следните заклучоци:
1. Го разгледа Извештајот од проверката на документaцијата и евалуацијата на понудите од
Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина 1/2019, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.222/19.
2. Го донесе новиот текст на Одлуката за поништување на постапката за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник по Јавен повик
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања 1/2019, во предложениот текст.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 3/2019
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.217/19), со Извештај од проверката на
документaцијата и евалуацијата на понудите од Јавен повик за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина 3/2019, објавен во („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.217/19) и со Предлог-одлукa, ја усвои Информацијата и
ја донесе Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина - јаглен на Друштвото за производство,
трговија и услуги ЏМП КОП ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Скопје на локалитетот „Забрдо“ Општина
Новаци, во предложениот текст.
Точка 27
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за спроведената постапка по објавениот
Јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во
ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, со предлог-oдлуки за
давање на дивечот во ловиштата на користење-концесија и Предлог-oдлука за поништување
на постапката за доделување на концесија на дивечот во дел од ловиштата објавени во Јавниот
повик, ја усвои Информацијата и ги донесе:
1. Одлуката за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во
ловиштата бр. 2 „Копришница“, бр.5 „Рожден,“ бр.1 „Сараево“, бр.2 „Ратевска Река“, бр.3
„Палазлија“, бр.4 „Џами Тепе“, бр.6 „Чифлик“ и бр.4 „Велешта“, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Душегубица“ на користење- концесија
(нов текст), во предложениот текст и
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Одлуката за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина Река“ на користење-концесија, во
предложениот текст (нов текст), во предложениот текст.
Точка 28
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски
комплекс КО Морани, Општина Студеничани, со Предлог-одлука, за наредната седница на
Владата.
Точка 29
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општина Илинден, со Предлог-одлука,
за наредната седница на Владата.
Точка 30
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А4-времено сместување КО Бардовци, Општина Карпош, со Предлог-одлука.
Точка 31
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена А4-времено сместување КО Долно Соње, Општина Сопиште, со Предлог-одлука.
Точка 32
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Д3-спорт и
рекреација, КО Горно Соње, Општина Сопиште, со Предлог-одлука за наредната седница на
Владата.

Точка 33
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено
сместување КО Бардовци, Општина Карпош, со Предлог-одлука, за наредната седница на
Владата.
Точка 34
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Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување
на линиски вод Долгаш КО Евла, Општина Центар Жупа, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за
поставување на линиски вод Долгаш КО Евла, Општина Центар Жупа, во предложениот текст.
Точка 35
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска
документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Сојаклари,
Општина Велес, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за
изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена
A4-времено сместување КО Сојаклари, Општина Велес, во предложениот текст.
Точка 36
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објекти со намена Г3 - сервиси со придружни објекти КО
Речица, Општина Куманово, 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 објекти со намена
Г3- сервиси со придружни објекти КО Речица, Општина Куманово, во предложениот текст.
Точка 37
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за добивање согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за
производство, земјоделство, трговија и услуги „Џемал и Беџет“ ДОО ул.1 с. Доленци, Битола,
со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во
предложениот текст.
Точка 38
Владата ја разгледа Информацијата во врска со активностите за искористување на можностите
на Зелениот климатски фонд и назначување на Контакт лице за Зелениот климатски фонд и ја
усвои со следните заклучоци:
1. Се назначува Мила Царовска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори за
Контакт лице („Focal point“) кон Зелениот климатски фонд.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во
соработка со Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, во
рок од пет дена да го извести „Зелениот климатски фонд“ за назначувањето на Мила Царовска,
заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за

19

економски прашања и за координација со економските ресори, за Контакт лице („Focal point“)
кон Зелениот климатски фонд.
3. Се задолжуваат Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за финансии и Секретаријатот за европски прашања во рок од една недела до
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори да достават
номинација на двајца претставници (член и заменик член) во Стратешкиот советодавен
комитет за Зелениот климатски фонд на Национално назначениот орган.
4. Се задолжува Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори Мила
Царовска да подготви и најдоцна до февруари 2021 година до Владата да достави
информација во врска со активностите за искористување на можностите на Зелениот
климатски фонд.
Точка 39
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за
давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар од Силика-рудник Чајле Акционерско
друштво за производство на неметални минерали с. Чајле - Гостивар на Друштвото за трговија,
транспорт и услуги Ел транс експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар, за наредната седница на
Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.
Точка 40
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за заштита на личните податоци, по
скратена постапка, го утврди и заклучи согласно член 170 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за
правда, а за повереници Фатон Сељами, државен секретар во Министерството за правда и
Имер Алиу, директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.
Точка 41
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република
Македонија“, по скратена постапка, го утврди како Предлог-законза изменување и
дополнување на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен
весник на Република Македонија“ и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието
на Република Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Рената Дескоска, министер за правда и Оливер Ристовски, заменик на министерот за
правда, а за повереник Маја Малјановска, раководител на сектор во Министерството за
правда.
Точка 42
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Владата ја разгледа Информацијата за ревизија на Акцискиот план на Стратегијата за реформа
на јавната администрација 2018 - 2022, со Акциски план, ја усвои Информацијата и го прифати
новиот усогласен текст на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната
администрација 2018 -2022 (ревизија 2019).
Точка 43
Владата ја разгледа Информацијата со Предлог-одлука за давање на времено користење на
недвижна ствар на Општина Куманово, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за давање на времено користење на недвижни ствари на Општина Куманово, во
предложениот текст.
Точка 44
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот од анализата на Нацрт-стратешките планови
на министерствата и другите органи на државната управа од аспект на формата, содржината и
нивната усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна
Македонија во 2020 година и ја усвои со следниов заклучок:
Се задолжуваат министерствата и другите органи на државната управа Нацрт-стратешките
планови за 2020-2022 година, да ги усогласат со заклучните согледувања и препораки
содржани во Извештајот од анализата на Нацрт-стратешките планови на министерствата и
другите органи на државната управа од аспект на формата, содржината и нивната
усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во
2020 година, со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година и Упатството за
начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот
на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план за работа (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 131/18) и најдоцна до крајот на јануари 2020 година да ги објават
на своите веб-страници.
Точка 45
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за давање на трајно користење недвижни
ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, во предложениот
текст.
Точка 46
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „GOLDEN FLEECE“ во Република Грција, во
предложениот текст.
Точка 47
Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во вежбовната активност „KFOR 27“, во Сојузна Република Германија,
во предложениот текст.
Точка 48
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Владата ја донесе Одлуката за времено укинување на визите за краткорочен престој во
Република Северна Македонија за државјаните на Украина, во предложениот текст.
Точка 49
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за средното образование, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се
разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, поради потребата од
дополнителни усогласувања по материјалот.

Точка 50
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлог-законот за
установите за средно образование на верските заедници, за наредната седница на Владата,
откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој.
Точка 51
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата со
Национална стратегија за хемофилија и други вродени нарушувања на системот за
коагулација 2020-2030 и Акциски план, за период 2020-2022, за наредната седница на Владата.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за изменување на Решението за именување на
претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено
производство, трговија и злоупотреба на дроги бр.44-6154/1 од 31.10.2017 година, со Предлогрешение, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за изменување 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 53
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 54
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Општина Велес, во предложениот текст.
Точка 55
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Град Скопје, во предложениот текст.
Точка 56
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Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во предложениот текст.
Точка 57
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Универзитетот во Тетово, во предложениот текст.
Точка 58
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип, во предложениот текст.
Точка 59
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” Штип,
во предложениот текст.
Точка 60
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, во
предложениот текст.
Точка 61
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“ - Битола, во предложениот текст.
Точка 62
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.
Климент Охридски“ - Скопје, во предложениот текст.
Точка 63
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Службата на Собранието на Република Северна Македонија, во
предложениот текст.

Точка 64
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење
на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), во
предложениот текст.
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Точка 65
Владата не расправаше по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за
основање на Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“,
поднесен од група пратеници.
Точка 66
Владата не расправаше по Предлог-законот за изменување на Законот за управување со
отпадот, по скратена постапка, поднесен од група пратеници.
Точка 67
Владата го разгледа Извештајот на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, за периодот од 1 октомври 2018 година до 30 септември 2019 година, и
притоа го утврди следново мислење:
Согласно одредбите од Законот за високото образование, ректорот е должен најмалку еднаш
во годината до сенатот, универзитетскиот совет и основачот, да поднесува извештај за својата
работа и за работата на универзитетот.
Доставениот извештај е во насока на остварување на квалитетен наставно-истражувачки
процес на студирање.
Извештајот на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, не ги
содржи потребните податоци.
Во Извештајот на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за
периодот од 1 октомври 2018 година до 30 септември 2019 година, дадени се финансиски
податоци за реализираните активности, единките корисници во состав, како и за самиот
ректорат, за академската 2018/2019 година.
Извештајот за работата на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје треба
да ги содржи следните податоци за:
Работата на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академската
2018/2019 година,
Вработувањата на неопределено работно време/хонорарен договор за работа,
унапредувањата на академскиот кадар, капиталните инвестиции, точниот број на вработени
во Универзитетот (администрација и академски наставен кадар),
Финансиски извештај за предвидените и потрошените средства по сметки и по намена и
Конечниот број на запишани студенти само за 2018/2019 година во прв, втор и трет
циклус на студии и дипломирани студенти.
Доставениот Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје за периодот од 1 октомври 2018 година до 30 септември 2019 година, повеќе е од
информативен карактер за реализираните финансиски активности на Универзитетот.
Исто така потребно е задолжително прикажување на кумулативните финансиски показатели
на работењето на универзитетот, согласно Правилникот за класификација на расходите.
Врз основа на горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека
Извештајот за работата на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за
академската 2018/2019 година, треба да ги содржи горенаведените податоци.
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Точка 68
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев" во
Штип за 2018/19 година и притоа го утврди следново:
Во Годишниот извештај за работата на Универзитет „Гоце Делчев" во Штип, за 2018/2019
година, се дадени статистички податоци почнувајќи од академската 2014/2015 година до
академската 2019/2020 година, со статистички податоци- графикони за број на студиски
програми, број на запишани студенти на прв, втор и трет циклус на студии.
Согласно одредбите од Законот за високото образование, ректорот е должен најмалку еднаш
во годината до сенатот, универзитетскиот совет и основачот, да поднесува извештај за својата
работа и за работата на универзитетот.
Годишниот извештај за работата на Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип за 2018/19 година
потребно е да се преработи во насока на задолжително прикажување на финансиските
показатели на работењето на универзитетот во смисла на доставување на кумулативни
финансиски показатели изработени согласно Правилникот за класификација на расходите.
Истиот треба да ги содржи податоците за:
- Работата на ректорот на Универзитет „Гоце Делчев" во Штип за академската 2018/2019
година,
- Вработувањата на неопределено работно време/хонорарен договор за работа,
унапредувањата на академскиот кадар, капиталните инвестиции, точниот број на вработени
во Универзитетот (администрација и академски наставен кадар),
- Финансиски извештај за предвидените и потрошените средства по сметки и по намена;
- Конечниот број на запишани студенти само за 2018/2019 година во прв, втор и трет циклус на
студии и дипломирани студенти.
Врз основа на погоре наведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека е
потребно Универзитетот „Гоце Делчев" во Штип да достави извештај кој ќе ги содржи
горенаведените податоци кој треба да содржи и Финансиски извештај, согласно член 99 став
1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 82/18).
Точка 69
Владата на предлог на Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање,
ја симна од Дневниот ред Информацијата за енормното загадување на амбиентниот воздух во
Република Северна Македонија, поднесена од група пратеници.
Точка 70
Владата го разгледа Статутот на Универзитетот „Евро-Балкан“ во Скопје и притоа го утврди
следново мислење:
Сите забелешки на Владата на Република Северна Македонија изнесени во Мислењето, бр. 447942/1 од 22.10.2018 година се вградени во овој текст на Статут.
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Co оглед на тоа, Владата на Република Северна Македонија нема дополнителни забелешки и
дава позитивно мислење по Статутот на Универзитетот „Евро-Балкан“ во Скопје.
Точка 71
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Иницијативата поднесена од
адвокат Игор Спировски, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.165/2019, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 13 во делот: „на
маж и жена“ и член 100-а став 5 алинеја 7 од Законот за семејството.
Точка 72
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Тодор Петров од Скопје, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.157/2019 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 73 ставови 6, 7 и 8 од Законот за лековите и медицинските
помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11,
11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 113/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16) и притоа го утврди
следново мислење:
1. Подносителот на Иницијативата ја оспорува уставноста на член 73 ставови 6, 7 и 8 од Закон
за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07,
88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18,
113/18 и 245/18), заради наводна несогласност со членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7, член 9 став 2,
член 30, член 51 став 1, член 54 став 1, 2 и 3, член 55 и член 58 од Уставот на Република Северна
Македонија.
2. При испитувањето на Иницијативата најпрвин треба да се има предвид дека Уставниот суд
на Република Македонија со Решение У.бр.121/2014 од 8 април 2015 година помеѓу другото не
повел постапка за оценување на уставноста на член 73 став 7 во делот „или роднински“ и ставот
8 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република
Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14 и 43/14) и членот 12
од Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14).
Со истото решение отфрлена е и Иницијативата за оценување на уставноста на Законот за
изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14) во целина.
Согласно член 28 алинеи 2 и 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна
Македонија, Уставниот суд на Република Македонија одлучувал за истата работа со Решение
У.бр.121/2014 од 8 април 2015 година и затоа постојат процесни пречки за одлучување по
Иницијативата У.бр.157/2019 година.
3. Истовремено, нема основи за поинакво одлучување и од следните причини:
Членот 73 ставови 6, 7 и 8 од Закон за лековите и медицинските средства („Службен весник на
Република Македонија" бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14,
88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/2018 и 245/18) гласи:
„Веледрогериите не смеат да вршат промет на мало.
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Правно лице кое врши промет на големо со лекови и правно лице кое врши промет на мало со
лекови не смеат да бидат капитално, управувачки или роднински поврзани.
Како роднинска поврзаност во смисла на ставот 7 на овој член се смета доколку лицата кои се
основачи, односно содружници на правното лице кое врши промет на големо со лекови и
правното лице кое врши промет на мало со лекови се брачен другар, татко, мајка, брат, сестра,
син, ќерка, посвоеник или посвоител“.
Членот 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските
помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14) гласи:
„Одредбата од членот 2 од овој закон со која се додава нов став 7 ќе започне да се применува
од 1 септември 2014 година.
На правните лица кои нема да ја усогласат структурата на основачите, односно содружниците
согласно со одредбата од членот 73 став 7 од овој закон, престанува да важи одобрението за
промет на големо со лекови, односно одобрението за промет на мало со лекови.
Образложувајќи ја својата одлука за неповедување на постапка за оценување на уставноста на
член 73 став 7 во делот „или роднински“ и ставот 8 од Законот за лековите и медицинските
помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11,
11/12, 147/13, 164/13, 27/14 и 43/14) и членот 12 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“
бр.27/14) со Решението Уставниот суд У.бр.121/2014 од 8 април 2015 година правилно
образложил дека:
„Имајќи предвид дека снабдувањето на граѓаните во Република Македонија со лекови
претставува дејност од јавен интерес, кој се врши преку правните лица кои вршат промет на
големо и мало со лекови, државата како гарант на слободата на пазарот и претприемништвото
има значајна улога како регулатор на пазарните текови, особено во областите чии дејности се
од јавен интерес и се од особено значење за човековото здравје како витално заштитено
правно добро“.
„Поради јавниот интерес која ја има дејноста-снабдување на граѓаните на Република
Македонија со лекови, како и фактот дека оваа дејност се врши исклучиво преку правните лица
кои вршат промет на големо и мало со лекови, законодавецот уредил забрана за капитална,
управувачка и роднинска поврзаност на правните лица кои ја вршат таа дејност, со цел таа
поврзаност да не доведе до можно нарушување на снабдувањето со лекови во случај на
престанок со работа од кои било причини на едно или повеќе такви поврзани правни лица.
Токму заради можната таква состојба, законодавецот со оспорените законски одредби
утврдил одредени правила во однос на основачите, со цел да се овозможи редовно и целосно
снабдување на граѓаните со лекови, без оставање простор за прекин во снабдувањето како
резултат на капитална, управувачка или роднинска поврзаност на таквите правни лица,
бидејќи правото на граѓаните на снабдување со лекови кои им се неопходни за нивното здравје
е далеку позначајно во однос на кое било друго право на поединци кое се однесува на
сопственичката структура на правните лица кои вршат промет на големо и мало со лекови“.
„Иако член 30 став 3 од Уставот, предвидува можност и за одземање или ограничување на
сопственост и правата кои од неа произлегуваат, во конкретниот случај на уредување со
оспорените законски решенија, не станува збор за одземање или ограничување на
сопственоста на основачите на правните лица кои вршат промет на големо и мало со лекови.
Ова од причини што обврската за промена на основачката структура не значи одземање на
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нивниот вложен капитал бидејќи тие имаат можност да учествуваат со својот удел во правното
лице“.
„Собранието на Републиката како законодавна власт е овластено да ги утврдува условите за
вршење на одделни дејности посебно за оние кои имаат своја специфичност, а се од јавен
интерес и во кои се остваруваат одредени уставни права на граѓаните, како што е во случајот
правото на здравствена заштита. Според тоа, секој што се занимава со одредена дејност е
должен да ги почитува правилата утврдени со закон, кои според оценката на законодавецот
обезбедуваат порационално и поуспешно вршење на дејноста битна за остварување на
уставните права на граѓаните и задоволување на нивните потреби и интереси, но и на
заедницата во целина. Притоа, начинот на уредување на овие односи е прашање од
надлежност на Собранието“.
Имајќи предвид дека аргументацијата на Уставниот суд во целост се однесува на сите
оспорени одредби со Иницијативата, во конкретниот случај, не може да се постави прашањето
за согласноста на оспорениот член 73 ставовите 6, 7 и 8 од Законот за лековите и медицинските
средства со одредбите од Уставот на кои се повикува подносителот со Иницијативата.
Со оглед на 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 член 73 ставови 6, 7 и 8 од Закон за
лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија" бр. 106/07,
88/10, 36/11, 53/11,136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15,154/15, 228/15, 7/16, 53/16,
83/18,113/2018 и 245/18) и предлогот да се донесе Решение за времена мерка со запирање од
извршување на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на оспорениот Закон,
односно Уставниот суд на Република Северна Македонија да ја отфрли Иницијативата бидејќи
за истата работа веќе одлучувал, а нема основи за поинакво одлучување.
Точка 73
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година,
ја разгледа Понудата од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.4925 за КО Штип 1 на КП бр.522 викано место/улица Герен и не ја прифати
Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 74
Владата ја разгледа Понудата за продажба на недвижен имот со имотен лист бр.5234 за КО
Ѓорче Петров 6 на КП бр.12987 викано место/улица Р .Батино бр.15 А, доставена од нотар Мери
Весова од Скопје и не ја прифати Понудата имајќи гo предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 75
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи - Зафиров од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр. 111593 за КО Центар 1 на КП бр. 10912/4 викано место М.Т.
Гологанов, Имотен лист бр. 111583 КО Центар 1 на КП бр. 10913/6 викано место И.Р. Лола,
Имотен лист бр. 111594 КО Центар 1 на КП бр. 10903/2 викано место М. Т. Гологанов, Имотен
лист бр. 111580 КО Центар 1 на КП бр. 10910/7 викано место И.Р. Лола, Имотен лист бр. 111589
КО Центар 1 на КП бр. 10904/2 викано место М.Т. Гологанов и Имотен лист бр. 111584 КО
Центар на КП бр. 10902/2 викани место М.Т. Гологанов и не ја прифати Понудата, имајќи го
предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
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Точка 76
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.94890 на КП бр.10070 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион и
Имотен лист бр.94891 на КП бр.10077 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион и не ја прифати Понудата,
имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 77
Владата ја разгледа Понудата од нотар Кристина Костовска од Скопје, за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.959937 за КО Чаир, на КП 1173/2 и КП 1173/7, м.в.
2.Мак.Бригада бб и доставената исправка и по Понудата го усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 78
Владата го разгледа Известувањето од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за
извршување, со дополнување кон Известувањето, доставено под И.бр.653/18 и по
Известувањето го прифати негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 79
Владата го разгледа Известувањето од извршител Снежана Андреевска од Скопје за трета
усна јавна продажба врз основа на член 179 став 1, член 181 став 1 и член 182 став 1 од Законот
за извршување, доставен под И бр.762/17, која ќе се одржи на 31 јануари 2020 година и по
истото го усвои негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 80
1. Владата го именува Ремзи Абдулахи досегашен вршител на должност заменик директор на
Управата, за заменик директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на
Министерството за финансии, за период од четири години и истовремено му утврди
коефициент за пресметување на плата.
2. Владата на Зеко Абази, разрешен од должноста заменик на директорот на Комисијата за
односи со верските заедници и религиозни групи, му утврди право за остварување плата по
престанувањето на функцијата за време од 12 месеци, сметано од 24.12.2019 година до
24.12.2020 година.
3. Владата донесе Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија
(- „директор на Инспекторатот за употреба на јазиците).
3.1. Владата на Фатмир Исени, директор на Инспекторатот за употреба на јазиците, орган во
состав на Министерството за правда му утврди коефициент за пресметување на плата.
4. Владата од должноста членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, предложени од корисниците на технолошките индустриски
развојни зони, поради истек на мандатот, ги разреши:
- Владо Савевски
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- Мирјана Ранчанов и
- Светислав Смилков.
4.1. Владата за членови на Управниот одбор на Дирекција за технолошки индустриски
развојни зони, предложени од корисниците на технолошките индустриски развојни зони, ги
именува:
- Надица Младеновска - Крцкоска
- Сузана Калачевска и
- Марко Морхард.
5. Владата ја разреши Ивана Станковиќ од должноста член на Управниот одбор на Фондот за
осигурување на депозити.
5.1. Владата ја именува Магдалена Симоновска за член на Управниот одбор на Фондот за
осигурување на депозити.
6. Владата од должноста членови на Управниот одбор -претставници на основачот на на
Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид, ги разреши:
- Марко Јовчевски
- Изабела Пиперкоска и
- Дарко Велјаноски.
6.1. Владата за членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот
студентски дом „Никола Карев“ - Охрид, ги именува:
- Марко Јовчевски
- Атина Маркоска и
- Димитар Николовски.
7. Владата ја разреши Адријана Исахи Палоши од должноста член на Управниот одбор на
Центарот за стручно образование и обука, поради постоење состојба на судир на интереси.
8. Владата ја разреши Даница Поповиќ-Миневска од должноста член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје, поради
постоење на состојба на судир на интереси.
9.Владата ја разреши Мевљане Зулфиќари од должноста член на Управниот одбор на ЈУ
Центар за образование на возрасните, поради постоење состојба на судир на интереси.
10. Владата донесе Решение за изменување на Решението за именување директор на Управата
за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република
Македонија (во точка 1 од Решението зборовите: „орган во состав на Министерството за
култура“ се заменуваат со зборовите: „орган во состав на Министерството за политички систем
и односи меѓу заедниците“).
11. Владата донесе Решение за изменување на Решението за утврдување на коефициент за
пресметување на плата (на Менфи Илјази, директор на Управата за афирмирање и
унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Северна
Македонија - во точка 1 и во точка 3, како и во четвртиот ред од образложението од Решението
зборовите: „Министерство за култура“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за
политички систем и односи меѓу заедниците“.).
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12. Владата ја именува Даниела Велковска за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Национална радиодифузија
Скопје.
13. Владата ја именува Тања Чачарова-Илиевска за претставник на акциите и уделите стекнати
по основ на државен капитал во Друштвото за производство на производи со посебна намена
„11 Октомври-Еурокомпозит“ АД Прилеп, во државна сопственост.
Точка 81
1. Владата го задолжи Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам веднаш да
изврши инспекциски надзор на изградба на градби од прва категорија согласно Законот за
градење, на подрачјето на општините Охрид и Струга, како и да провери дали овластените
градежни инспектори за наведените подрачја ги вршат работите согласно Законот за градење
и за преземените активности во рок од седум дена да достави информација до Владата на
Република Северна Македонија.
2. Владата го одложи разгледувањето на Барањето финансиски средства на Дирекцијата за
заштита и спасување, во врска со Заклучокот од 174-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 28 декември 2019 година, донесен по Извештајот за
завршена Меѓународна мисија на Републичките сили за заштита и спасување за укажување на
помош на Република Албанија, со кој 37 припадници на Републичките сили з а заштита и
спасување и на единицата за службени кучиња (К-9) на Министерството за внатрешни работи
кои активно учествуваа во Меѓународната мисија во Република Албанија после разорниот
земјотрес, треба да бидат наградени со по една просечна нето плата од средства на
Дирекцијата за заштита и спасување, за наредната седница на Владата поради потребата
Министерството и финансии и Дирекцијата за заштита и спасување да изнајдат парични
средства за реализација на Заклучокот, со внатрешни прераспределувања на финансиски
средства од буџетот на Дирекцијата за заштита и спасување а доколку не може
Министерството за финансии да даде предлог од каде да се обезбедат средствата.
3. Владата ја разгледа Информацијата во врска со Предлог-решение за именување секретар на
Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, со
Предлог-решение, ја усвои Информацијата и го донесе Решението за именување секретар на
Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, во
предложениот текст.
4. Владата го донесе Решението за изменување на Решението за формирање Совет за
координација на безбедносно-разузнавачката заедница, во предложениот текст.
5. Владата го разгледа Барањето од Министерството за здравство за измена на Заклучок бр.1,
од Точка 61, од 172 - та седница на Владата, одржана на 24 декември 2019 година, а во врска со
изменување во целокупната постапка на набавка на апарати, кои наместо за потребите на ЈЗУ
Општа болница - Струмица ќе бидат набавени за потребите на ЈЗУ Општа болница со
проширена дејност - Кавадарци, го усвои Барањето и заклучи истиот да се измени и да гласи:
- „Владата ја разгледа Информацијата за давање согласност за преземање на обврски за чие
плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за
здравство, за набавка на медицинска опрема - компјутерски томографи, за потребите на ЈЗУ
Општа болница со проширена дејност - Кавадарци и ЈЗУ Општа болница со проширена дејност
- Гевгелија и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
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1) Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020 година и
наредната 2021 година на Министерството за здравство, за набавка на медицинска опрема компјутерски томографи, за потребите на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кавадарци и ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија, во вкупна вредност од
36.000.000,00 денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
-20.000.000,00 денари во 2020 година и
-16.000.000,00 денари во 2021 година.
6. Владата ја донесе Одлуката за поништување на решенија за разрешување на должност
вршители на должност и именување на вршители на должност директори во јавните установи
- меѓуопштински центри за социјална работа, во предложениот текст.
7. Владата го задолжи Министерството за финансии, во соработка со Министерството за
транспорт и врски, да достави официјално барање до Светска банка, за вклучување на Град
Скопје во Проектот за поврзување на локални патишта со можност за користење на финансиски
средства за инвестиции во локални патишта и улици во рамки на под-компонента 2.1, во износ
не поголем од 1,4% одземено линеарно од алокациите на сите 80 општини утврдени согласно
Одлуката за алоцирање на средства од Договорот за заем за проект за поврзување на локални
патишта од 8 јануари 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.3/2020).
8. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за периодот од 20 јануари
2020 година до 26 јануари 2020 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со
кризи заклучи да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и
Собранието на Република Северна Македонија.
9. Во врска со изготвувањето на нова единствена методологија за процена на штети од
елементарни непогоди и други непогоди, со формирање на работна група од сите засегнати
институции, Владата заклучи:
1) Да се формира работна група што ќе подготви нова единствена методологија за процена на
штети од елементарни непогоди и други непогоди со претставници од Министерството за
финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за
транспорт и врски, Министерството за одбрана, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,
Државниот завод за статистика, Инспекторатот за земјоделство, шумарство и водостопанство
и Управата за хидрометеоролошки работи.
Координатор на работната група и предлагач на новата методологија за процена на штети од
елементарни непогоди и други непогоди до Владата да биде Министерството за финансии.
2) Се задолжуваат институциите од заклучокот број еден, во рок од седум дена до
Министерството за финансии да достават номинации за своите претставници во работната
група.
Се задолжува Министерството за финансии по добивањето на номинациите, да подготви и за
наредната седница на Владата да достави Предлог-одлука за формирање на работна група за
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подготовка на нова Предлог-методологија за процена на штети од елементарни непогоди и
други непогоди.
3) Се задолжува Министерството за финансии во рок од 30 дена по формирањето на работната
група да ја достави новата Предлог-методологија за процена на штети од елементарни
непогоди и други непогоди до Владата на разгледување.
10. Владата го разгледа Извештајот од Третата седница на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој, одржана на 24 јануари 2020 година, во врска со задолжението
Министерството за здравство да достави информација за давање согласност за преземање на
обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на
Министерството за здравство за набавка на медицинска и немедицинска опрема за потребите
на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје, и
согласно образложението на д-р Венко Филипче, министер за здравство, заклучи да не го
усвои Извештајот.
11. Владата ги донесе:
1) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за економија).
2) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство).
3) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за надворешни работи).
4) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Агенција за лекови и медицински средства).
5) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Секретаријат за европски прашања).
6) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за животна средина и просторно планирање).
7) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за култура).
8) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за правда).
9) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
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Македонија (Министерство за транспорт и врски).
10) Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на
недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија (Министерство за труд и социјална политика).
Точка 82
Владата го разгледа Годишниот план за работа за 2020 година на Агенција за примена на
јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните на Република Северна
Македонија, со дополнување, како материјал за информирање.
Истовремено Владата заклучи:
1. Се задолжува Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
на Република Северна Македонија, да се поврзе со Министерството за информатичко
општество и администрација, за услугите кои институциите треба да ги обезбедат на
граѓаните.
2. Се задолжува Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од
граѓаните на Република Северна Македонија да достави список на институции кои се
изјасниле дека не им е потребен соодветен преведувач и толкувач од албански на македонски
јазик.
3. Се задолжува Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од
граѓаните на Република Северна Македонија да преиспита дали е потребно и понатаму да се
инсистира на постоечките критериуми за нивото на административните службеници кои треба
да бидат квалификувани како преведувачи односно толкувачи или како главен критериум да
се сметаат индивидуалните познавања и завршени обуки на секој административен службеник
чија работна позиција е поврзана со преведувањето и толкувањето од албански на македонски
јазик.
4. Се задолжува Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
на Република Северна Македонија да ја разгледа можноста потребните преведувачи и лектори
кои треба да бидат вработени во институциите да бидат од редот на веќе вработените, но
нераспоредени административни службеници во Министерството за политички систем и
односи меѓу заедниците (со преземање).
5. Се задолжува Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
на Република Северна Македонија да преиспита дали износот на потребните финансиски
средства за издавање на потребниот македонско - албански речник е доволен за намената.
6. Се задолжува Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од
граѓаните на Република Северна Македонија да ги пренасочи предвидените финансиски
средства за набавка на службено возило за потребите на Агенцијата, за реализација на други
проекти поврзани со нејзините надлежности.
7. Се задолжува Агенцијата за управување со одземен имот да обезбеди возило за Агенцијата
за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните на Република
Северна Македонија.
Точка 83
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Владата ја разгледа Информацијата за надзор над функционалноста на АКМИС по судовите,
како материјал за информирање.

Точка 84
Владата по Барањето на ТАВ Македонија во врска со активностите за проектот Аеродром во
Штип го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во
рок од седум дена да направи проценка и анализа на економска оправданост на инвестирање
во карго аеродром во Штип, согласно Барањето на ТАВ Македонија .
Точка 85
Владата го разгледа Предлог-законот за рамномерен регионален развој, по скратена постапка
и го утврди со следниве заклучоци:
1. Текстот на Предлог-законот Министерството за локална самоуправа да го усогласи со
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори, Мила Царовска, Секретаријатот за законодавство,
Министерството за одбрана и доколку има потреба и со други министерства.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за рамномерен регионален развој, по скратена
постапка, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се
достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа и Дејан Павлески, заменик на
министерот за локална самоуправа, а за повереници Кирил Парталов, државен секретар во
Министерството за локална самоуправа и Славица Јакимовска, раководител на сектор во
Министерството за локална самоуправа.
Точка 86
Владата ги донесе:
1. Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на Координативно тело за изготвување
на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам,
во предложениот текст.
2. Решението за назначување на претседател, заменик-претседател, членови, заменицичленови и секретари на Координативното тело за изготвување и следење на имплементација
на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам,
во предложениот текст.
Точка 87
Владата заклучи:
1. Ја донесе Одлуката за формирање Оперативно постојано тело за развој на концептот за едно
општество и интеркултурализмот, со заклучок во насловот и во текстот на Одлуката зборовите
„Постојано тело“ да се заменат со зборовите „Оперативно постојано тело “.
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2. Предлог-решението за назначување на претседател, заменик-претседател и членови на
Оперативното постојано тело за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот
да се разгледа на наредната седница на Владата.
Точка 88
Владата ја разгледа Информацијата во врска со склучувањето на билатералниот договор за
ко-финансирање на проектот „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во
Општина Кичево“ помеѓу Европската Унија и Владата на Република Северна Македонија и ја
усвои со следниот заклучок:
- Го овласти министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, да го
потпише Билатералниот договор во име на Корисникот на ИПА II.
Точка 89
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата со Акциски план на Проектот Изградба за
нов објект Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен дом-Скопје и одобрување на динамика на
плаќање и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020 година, 2021
година и 2022 година на Министерството за здравство, за Проектот Изградба за нов објект
Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен дом-Скопје, во вкупна вредност од 62.000.000,00
денари без ДДВ со динамика на плаќање и тоа:
Средства од Буџет на Република Северна Македонија
-22.000.000,00 денари во 2020 година
-20.000.000,00 денари во 2021 година
-20.000.000,00 денари во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за здравство да ги прикаже потребните буџетски средства 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 90
Владата ја разгледа Информацијата за започнување на постапка за доделување на договор за
јавно приватно партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во комплекс клиники
„Мајка Тереза“ - Скопје, со Предлог-одлука и ја усвои со следните заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни-монтажни гаражи во
комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје, со следните изменувања:
- во основот да се наведе последната измена на Законот за концесии и јавно приватно
партнерство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.261/2019), како и да се
издвои „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19.
- Министерството за здравство да ги преоцени роковите, односно да се скратат роковите за
формирање на Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на монтажни-катни гаражи во
Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје.
2. Се задолжува Министерството за здравство да обезбеди мислење по материјалот од
Министерството за внатрешни работи во делот на сообраќајното решение.
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Точка 91
Владата ја разгледа Информацијата за проектот „Адаптација на ЈЗУ Завод за превенција,
лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски
заболувања, Отешево“ и одобрување на нова динамика на плаќање и ја усвои Информацијата
со следните заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во 2020 година, 2021
година и 2022 година на Министерството за здравство за проектот „Адаптација на ЈЗУ Завод
за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и
алергиски заболувања, Отешево“ во вкупна вредност од 114.000.000,00 денари без ДДВ, со
динамика на плаќање и тоа:
-40.000.000,00 денари во 2020 година
- 40.000.000,00 денари во 2021 година
-34.000.000,00 денари во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за здравство да ги прикаже потребните буџетски средства 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 92
Владата ја донесе Уредбата за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи,
во предложениот текст.
Точка 93
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од повеќегодишен план за доделување на
договор за јавна набавка и акциски план за реконструкција, пренамена и адаптација и
доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево - втора фаза и вршење на стручен надзор над
изведбата на работите, со одобрување на динамика на плаќање и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од
буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетските средства во 2020 година и
наредните 2021 и 2022 година на Министерството за здравство, за реконструкција, пренамена,
адаптација и доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево - втора фаза и вршење на стручен надзор
над изведбата работите, со одобрување на динамика на плаќање со вкупна вредност од
298.000.000,00 денари без ДДВ и тоа:
- 115.000.000,00 денари во 2020 година,
- 93.000.000,00 денари во 2021 година и
- 90.000.000,00 денари во 2022 година.
2. Се задолжува Министерството за здравство да ги прикаже потребните буџетски средства во
буџетските циркулари 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 94
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Владата ја разгледа Информацијата за активностите околу адаптацијата на купените деловни
простории во новото седиште на НАТО во Брисел за потребите на Мисијата на Република
Северна Македонија при НАТО и преселбата на Мисијата во просториите и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат сите институции учесници во Постојаната мисија на Република Северна
Македонија при НАТО во Брисел (Министерството за одбрана, Министерството за
надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации, Агенцијата за национална безбедност и др.) веднаш да ја
вклучат оваа јавна набавка за реализација на адаптацијата на купените деловни простории во
новото седиште на НАТО во Брисел за потребите на Мисијата на Република Северна
Македонија при НАТО во износ од околу 700.000 евра во денарска противвредност (за
реализација на набавка на мебел за опремување на просториите во износ од околу 140.000
евра во денарска противвредност и за набавка на ИТ опрема во износ од 175.000 евра во
денарска противвредност) во своите планови за јавни набавки за 2020 година, како групна
набавка.
Согласно ова, сите институции да склучат договор за регулирање на начинот и условите за
спроведување на постапката за групната јавна набавка, како и да потпишат посебен договор
за спроведување на групната јавна набавка, со цел регулирање на меѓусебните права и
обврски, согласно закон.
2. Се задолжува Министерството за финансии - Биро за јавни набавки, во рок од два дена да го
разгледа Барањето за согласност на оваа групна јавна набавка за спроведување на постaпка за
ангажман на контракторски компании на НАТО за реализацијата на адаптацијата на купените
деловни простории во новото седиште на НАТО во Брисел кое Министерството за надворешни
работи ќе го достави во име на сите институции вклучени во оваа групна јавна набавка.
3. Се задолжува Министерството за надворешни работи веднаш да упати писмо до надлежните
во НАТО за обезбедување на писмена согласност за преселбата на Мисијата на Република
Северна Македонија во просториите во новото седиште на НАТО во Брисел пред истекот на
рокот за преселба од сегашните простории, 20 март 2020 година.
4. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја информира Владата за исходот
на реализираните активностите најдоцна до 30 март 2020 година, а по потреба и порано.
Точка 95
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со поканата за одржување на
вонредна седница на Собранието на акционери на „ЈУБМЕС Банка“ АД Белград закажана за
30.1.2020 година, ја усвои Информацијата и го задолжи Министерството за финансии до
„ЈУБМЕС Банка“ АД Белград за закажаната вонредна седница на Собранието на акционери за
30.1.2020 година, да достави формулар за гласање во отсуство, со следното произнесување по
предложениот Дневен ред:
По однос на точките од дел I Претходна постапка нема гласање.
По однос на точките од дел II Редовна постапка:
1. Предлог-одлука за промена на називот на Банката, да се гласа „ЗА“.
2. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на „ЈУБМЕС Банка“, да се гласа
„ЗА“.
3. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Договорот за основање на Банката, да се
гласа „ЗА“.
4. Предлог-одлуказа утврдување надомест на претседателот на Собранието, претседателот на
Управниот одбор и членовите на Управниот одбор, да се гласа „ВОЗДРЖАНО“.
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Точка 96
Владата ја разгледа Информацијата за учеството на Република Северна Македонија во
отпишување на долгот на Федерална Република Сомалија кон Меѓународниот монетарен
фонд и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии да ја извести Народната банка на Република
Северна Македонија дека Владата на Република Северна Македонија дава согласност
Република Северна Македонија да учествува во отпишувањето на долгот на Федерална
Република Сомалија кон Меѓународниот монетарен фонд, со тоа што сите средства на
Република Северна Македонија од сметките во вкупен износ од 0,1 милиони СПВ да бидат
ставени на располагање за оваа намена.
2. Се задолжува Народната банка на Република Северна Македонија, најдоцна до 31.1.2020
година, писмено да го извести Меѓународниот монетарен фонд за согласноста на Република
Северна Македонија да учествува во отпишувањето на долгот на Федерална Република
Сомалија кон Меѓународниот монетарен фонд, со тоа што сите средства на Република Северна
Македонија од сметките во вкупен износ од 0,1 милиони СПВ ќе бидат ставени на располагање
за оваа намена.
Точка 97
Владата ја донесе Уредбата за начинот на работа на второстепената военолекарска комисија,
со заклучок текстот на Уредбата да се усогласи согласно укажувањето на Секретаријатот за
законодавство (членот 4 да отпадне), а надоместокот и висината на надоместокот за
претседателот, членовите и нивните заменици, да биде уреден на начин како кај лекарските
комисии од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија.
Точка 98
Владата го донесе Решението за формирање на Второстепена военолекарска комисија, со
заклучок предлагачот да достави имиња/номинации за претседател, заменик на
претседателот, шест членови и нивни заменици во Комисијата.
Точка 99
Владата го разгледа Предлогот за формирање на централна комисија за следење на
спроведувањето и имплементирањето на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните
со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата во општините
Битола, Кичево, Тетово и Градот Скопје, а кои користат енергетски неефикасни уреди за
греење во нивните домаќинства кои влијаат на зголемување на концентрација на РМ10 и РМ2.5
и заклучи:
1. Се задолжуваат Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
Министерството за економија, Министерството за информатичко општество и администрација
и АД „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје, веднаш до
Министерството за животна средина и просторно планирање да достават номинации за член
и заменик-член во комисијата.
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2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно
доставените номинации да подготви соодветен акт претходно усогласен со Секретаријатот за
законодавство, кој да се смета за донесен на оваа седница на Владата.
3. Последниот став од Предлогот за формирање на централна комисија за следење на
спроведувањето и имплементирањето на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните
со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата во општините
Битола, Кичево, Тетово и Градот Скопје, а кои користат енергетски неефикасни уреди за
греење во нивните домаќинства кои влијаат на зголемување на концентрација на РМ10 и
РМ2.5, да се измени во смисла Комисијата да работи и да одлучува со мнозинство гласови од
вкупниот број на членови и истото соодветно да се вгради во содржината на донесениот акт.
Точка 100
Владата ја донесе Одлуката за доделување на срeдства на Државен ученички дом „Св. Наум
Охридски“ Македонски Брод, во предложениот текст.
Точка 101
Владата ја разгледа Информацијата за потпишување на Договор за економска и техничка
соработка за обезбедување на грант помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија
и Владата на Народна Република Кина, со усогласен текст на договорот и ја усвои со следните
заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Договорот за економска и техничка соработка за
обезбедување на грант помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Народна Република Кина.
2. Го определи заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања, д-р
Бујар Османи, во име на Владата на Република Северна Македонија да го потпише Договорот
за економска и техничка соработка за обезбедување на грант помош помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Народна Република Кина.
3. Се овластува Секретаријатот за европски прашања да спроведе дополнителни консултации
со Амбасадата на Народна Република Кина во насока на дефинирање на проектите кои би биле
финансирани во рамки на Договорот за економска и техничка соработка за обезбедување на
грант помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Народна
Република Кина, по претходно одобрување од страна на Владата.
Точка 102
Владата ја разгледа Информацијата за содржината на Програмата за изградба на нови објекти
и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат
националните установи од областа на културата за 2020 година, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање согласност на Програмата за изградба на нови
објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат
националните установи од областа на културата за 2020 година, во предложениот текст.
Точка 103
Владата ја донесе Одлуката за давање согласност за набавка на недвижни ствари со
непосредна спогодба, во предложениот текст.
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Точка 104
Владата условно ја донесе Одлуката за пренесување на право на сопственост на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија наменето за изградба на објекти
предвидени со проекти или програма за работа на јавните претпријатија и акционерските
друштва основани од Владата на Република Северна Македонија и Собранието на Република
Северна Македонија, доколку Агенцијата за катастар на недвижности достави позитивно
мислење по истата.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за транспорт и врски да го дополни
Образложението на Одлуката во насока дека барањето за пренесување на право на
сопственост на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија наменето
за изградба на објекти предвидени со проекти или програма за работа на јавните претпријатија
и акционерските друштва основани од Владата на Република Северна Македонија и
Собранието на Република Северна Македонија е поднесено во електронскиот систем за еградежништво за добивање на градежното земјиште во постапка, согласно член 87 став (5) од
Законот за градежно земјиште.
*
*

*

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

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
д-р Драги Рашковски
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски

