Бр.4401-17/74

ЗАПИСНИК
од Седумдесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 7 јули 2020 година

Скопје, јули 2020 година

ЗАПИСНИК
од Седумдесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 7 јули 2020 година
Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку видео
конференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во 15:25 часот.
Со седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Оливер Спасовски.
На седницата учествуваа 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, заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, членовите на
Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска, министер за
правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р Нина
Ангеловска, министер за финансии, д-р Венко Филипче, министер за здравство,
м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за
животна средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор,
задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер
без ресор, задолжен за дијаспора, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции, 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,
др Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република
Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата учествуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
учествуваа и Кирил Колемишевски, заменик на министерот за економија, Благе
Цветковиќ, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, Владимир
Лазовски, заменик на министерот за култура, како и Лирим Шабани, државен
секретар во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците и
Кирил Парталов, државен секретар во Министерството за локална самоуправа.
На седницата не учествуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,
Садула Дураки и членовите на Владата на Република Северна Македонија м-р Наќе
Чулев, министер за внатрешни работи, м-р Крешник Бектеши, министер за
економија, Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Горан
Милевски, министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили, министер за култура,
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Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација,
Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на
Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република
Северна Македонија и д-р Бардул Даути, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Записник од Осумдесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1 јули 2020 година
2. Записник од Деведесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за
обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење
на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 јули 2020 година
3. Записник од Деведесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 јули 2020 година
4. Записник од Деведесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 јули 2020 година
5. Записник од Деведесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7 јули 2020 година
6. Информација за потребата од реструктуирање на заемот од Светска банка за
Проектот за надградба и развој на патиштата во износ од 83 милиони евра и
продолжување на времетраењето на проектот
7. Извештај за работењето на АД „МИА“- Скопје за 2019 година, Годишен финансиски
извештај за 2019 година, Годишна сметка за 2019 година, Ревизорски извештај за
2019 година и Извештај од извршена контрола од Надзорниот одбор, со предлог –
одлуки
8. Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижност
ДП
03-253/20 ДП Куманово
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9. Информација за избор на Адвокатска канцеларија од Република Бугарија за
застапување на Република Северна Македонија пред редовен суд во Република
Бугарија за признавање на судска одлука и за извршување на судска одлука СТР0706-1/20
10. Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД
ТЕЦ Неготино за 2019 година, со Извештај на независните ревизори, со предлог одлуки
11. Информација за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на
Дирекцијата за заштита и спасување, со Предлог - одлука
12. Информација за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државен
пазарен инспекторат, со Предлог - одлука
13. Информација во врска со потребата за времено мирување на обврските од
Договорот за финансиска поддршка
14. Информација во врска со поканата за одржување на вонредна седница на
Собранието на акционери на „РЕКРЕАТУРС“ АД Белград, закажана за 10.7.2020
година
15. Предлог - одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари
на Министерството за внатрешни работи
16. Предлог - одлука за утврдување на Списокот на учесници и надлежните органи
кои се назначени да ги издаваат и одобруваат нивните сертификати врз основа на
релевантните информации од претседавачот и/или учесниците на Процесот
Кимберли
17. Информација за продолжување на поддршката за Microsoft лиценците кои се
користат за ИКТ проекти
18. Предлог - одлука за утврдување на премерот во функција за запишување на
недвижности сопственост на Република Северна Македонија (Центар за обука на
пилоти)
19. Протокол за работа на Дневни центри за деца / лица со попреченост
20. Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар
на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик
проф. д-р.
Димитар Арсов” – Крива Паланка (патничко моторно возило)
21. Годишен извештај за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки
за 2019 година
22. Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата во
2019 година
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23. Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2019 година
24. Статут на Американски универзитет на Европа - ФОН
25. Посебен извештај за констатираните состојби од повторната посета на воспитнопоправниот дом Тетово (кој функционира во КП Затвор Охрид)
26. Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд
на Република Северна Македонија под У.бр.199/2020 за поведување на постапка за
оценување на уставноста на делот „точка 6“ од ставот 4 на член 24 од Законот за
возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2008, 53/2011, 123/2012,
70/2013, 164/2013, 138/2014, 154/2014, 192/2015 и 39/2016) и Законот за изменување и
дополнување на Законот за возила („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.161/2019)
27. Иницијатива за оценување на уставност на одредбите од член 57, став (3) и (4) и
член 106, став (1) алинеја 4) од Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/2015, 44/15,
147/15, 7/16 и 39/16), поднесена од Еколошка групација „Грин пауер“, Движење за
социјална правда „Ленка“ и Политичка партија Левица
28. Иницијатива поднесена од Бојан Милчин и Офелија Џорлева од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.39/2020 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 88 став 3 од Законот за
административните службеници
29. Понуда од нотар Арбана Дестани-Адеми од Куманово за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.643 за КО Шупли Камен на КП бр.2103
30. Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано место/улица
Бунариште
31. Кадровски прашања
32. Прашања и предлози
33. Информација за плаќање на обврските за членството на Република Северна
Македонија во БЕПС Инклузивната рамка за 2020 година
34. Годишен извештај на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција за 2019 година
35. Информација за текот и прогресот на постапката за доделување на договор за
јавна набавка на медицинска опрема - дигитални РТГ апарати за потребите на ЈЗУ
во Република Северна Македонија
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36. Информација со акциски план со точно дефинирани активности, рокови и
носители за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на
Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи,
заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година во ЈЗУ Клиника за неврохирургија
– Скопје
37. Извештај за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Северна Македонија во 2019 година
38. Акциски план за реализација на препораките од Конечниот извештај на
овластениот државен ревизор по извршена ревизија на финансиските извештаи
заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип за 2018
година
39. Кумулативен и споредбен биланс на успех за прв квартал 2019 година на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”Скопје
40. Кумулативен и споредбен биланс на успех за втор квартал 2019 година на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”Скопје
41. Кумулативен и споредбен биланс на успех за трет квартал 2019 година на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”Скопје
42. Кумулативен и споредбен биланс на успех за четврт квартал 2019 година на Јавно
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”Скопје
43. Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на
системот за управување на нус-производи од животинско потекло
44. Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот
за „Воздухопловен потсетник“
45. Информација за потребата од утврдување на текстот на Меморандум за
разбирање и Технички договори за сервисна поддршка и овластување на државниот
секретар на Министерството за одбрана за потпишување на Меморандум за
разбирање, Технички договори за сервисна поддршка и Пакети за сервисна
поддршка меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството
за одбрана и НАТО Организацијата за комуникации и информации претставувана
од НАТО Агенцијата за комуникации и информации во врска со консултација,
команда, контрола, комуникации, разузнавање, набљудување и извидување
46. Информација за поттикнување на безготовинските плаќања кај единиците на
локалната самоуправа
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47. Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Трајковски и
Чиповски против Северна Македонија А.бр. 53205/13 и 63320/13, пресуда на ЕСЧП од
13 февруари 2020 година и потребата за преземање на итни индивидуални мерки за
извршување на пресудата на ЕСЧП
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и го усвои Записникот од Осумдесет и деветтиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1
јули 2020 година.
Точка 2
Владата го разгледа и го усвои Записникот од Деведесеттиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 јули 2020
година.
Точка 3
Владата го разгледа и го усвои Записникот од Деведесет и првиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3
јули 2020 година.
Точка 4
Владата го разгледа Записникот од Деведесет и вториот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 јули 2020
година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата ги донесе
следните заклучоци:
1. Го усвои Записникот од Деведесет и вториот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 јули 2020
година.
2. Го усвои новиот изменет текст на Протоколот за начинот и условите за
организација на настани, кој да се објави во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.

7

Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.
3. Владата го прифати предлогот на Комисијата за заразни болести, со кој од
категориите на лица кои се ослободени од работа и работни активности - родители
на деца до 10 годишна возраст, во овој период да се вратат на работните места само
родителите на децата кои се вклучени во воспитно - образовниот процес ВО
УЧИЛИШТЕ, имајќи предвид дека учебната 2019/2020 година е завршена.
Дополнително, институциите кои за време на претстојните предвремени избори за
пратеници во Собранието на Република Северна Македонија имаат зголемен обем
на работа во делокругот на нивната надлежност поврзана со изборниот процес,
вработените лица во овие институции кои по различни основи се опфатени и
ослободени од работни активности со мерките и препораките на Владата, на
работните места да ги вратат во редовен работен процес своите вработени, со цел
непречено извршување на редовните законски надлежности поврзани со
активностите во изборниот период (пример: основниот и вишиот Управен суд,
Државната изборна комисија и други).
Точка 5
Владата го разгледа и го усвои Записникот од Деведесет и третиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 7
јули 2020 година.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од реструктуирање на заемот од
Светска банка за Проектот за надградба и развој на патиштата во износ од 83
милиони евра и продолжување на времетраењето на проектот и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за транспорт и
врски, а се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта веднаш да
испратат заеднички допис до Светска банка за продолжување на времетраењето на
Проектот за надградба и развој на патиштата, финансиран од Светска банка,
наместо до 31.12.2020 година, да биде до 30.6.2022 година, како и да побараат
реконструирање на заемот кај Светска банка по Договорот за заем за финансирање
на Проектот за надградба и развој на патиштата во насока на прифаќање на
опцијата асигнација, односно преземање на Договорот помеѓу сегашниот изведувач
на работите Тирена Скави – Италија и идниот изведувач, согласно член 1.7 од
Договорот за градежни работи помеѓу изведувачот „Тирена Скави С.п.А – Италија“ и
Јавното претпријатие за државни патишта, со претходно одобрување од Светска
банка.
2. Се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта, во соработка со Светска
банка, да продолжи да ја следи и спроведува опцијата со асигнација, односно
преземање на Договорот помеѓу сегашниот изведувач на работите „Тирена Скави“ –
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Италија и идниот изведувач и за исходот да ја извести Владата по завршувањето на
преговорите.
Точка 7
Владата по Извештајот за работењето на АД „МИА“- Скопје за 2019 година,
Годишниот финансиски извештај за 2019 година, Годишната сметка за 2019 година,
Ревизорскиот извештај за 2019 година и Извештајот од извршена контрола од
Надзорниот одбор, со предлог – одлуки и дополнување ги донесе:
1. Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското
друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост во
2019 година, во предложениот текст;
2. Одлуката за одобрување на Годишната сметка за 2019 година на Акционерското
друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, во
предложениот текст;
3. Одлуката за одобрување на Финансискиот извештај за 2019 година на
Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна
сопственост (нов текст), во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи Предлог-одлуката за распределба на добивката на
Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна
сопственост за 2019 година да се донесе по завршување на изборниот процес.
Точка 8
Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижна
ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности
(нов текст), во предложениот текст.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата за избор на Адвокатска канцеларија од
Република Бугарија за застапување на Република Северна Македонија пред редовен
суд во Република Бугарија за признавање на судска одлука и за извршување на
судска одлука СТР-0706-1/20 и притоа заклучи:
1. Се усвојува Информацијата за избор на Адвокатска канцеларија од Република
Бугарија за застапување на Република Северна Македонија Министерство за
финансии Скопје пред редовен суд во Република Бугарија за признавање на
странска судска одлука и извршување на судска одлука Пресуда К бр.386/11 од
30.04.2014 година на Основен суд Велес против должник лицето Ставри Крумов
Ставрев од Софија од Република Бугарија за наплата на побарување во износ од
42.116.676,00 денари.
2. Се задолжува Амбасадата на Република Северна Македонија во Република
Бугарија да поведе постапка за избор на најповолен понудувач Адвокат- Адвокатска
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канцеларија кој ќе ја застапува Република Северна Македонија Министерство за
финансии Скопје пред судовите во Република Бугарија во постапка за признавање
на странска судска одлука Пресуда К бр.386/11 од 30.04.2014 година на Основен суд
Велес и застапување во постапка за извршување против должник лицето Ставри
Крумов Ставрев од Софија од Република Бугарија за наплата на побарување на име
надомест на штета во износ од 42.116.676,00 денари, со прибирање и достава на
најмалку три понуди, со следново укажување:
Во однос на потребата од обезбедување на финансиски средства за ангажирање на
Адвокат - Адвокатска канцеларија во Република Бугарија, како и за трошоците на
постапката, од страна на Република Северна Македонија - Министерство за
финансии, истата да биде предмет на разгледување и обезбедување по конечното
завршување на сите изборни процесни дејствија, поврзани со распишаните
Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна
Македонија, закажани за 15 јули 2020 година.
Точка 10
Владата по Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за
работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2019 година, со Извештај на независните
ревизори, ги донесе :
- новиот текст на Одлуката за одобрување на Годишната сметка, финансиските
извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за
производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Неготино за 2019 година, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Елена Данева, член на
Надзорен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година -Трајче Крстевски, член
на Надзорен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Андријан Ташковски,
член на Надзорен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Надзорниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Јордан Шијаков, член
на Надзорен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
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Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Небојша Стојановиќ,
член на Управен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Билјана Петроска
Мантева, член на Управен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Игор Бојаџиев, член на
Управен одбор, во предложениот текст;
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Јане Стоименов, член на
Управен одбор, во предложениот текст и
- новиот текст на Одлуката за одобрување на работењето на член на Управниот
одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2019 година-Никола Ангеловски,
член на Управен одбор, во предложениот текст.
По однос на новиот текст на Одлуката за распределба на добивка по Годишната
сметка за 2019 година на Акционерското друштво за производство на електрична
енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино Владата заклучи да ја
разгледа по завршување на изборниот процес.
Точка 11
Владата ја разгледа Информацијата за престанок и давање на трајно користење на
движна ствар на Дирекцијата за заштита и спасување, со Предлог – одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и давање на
трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување, во
предложениот текст.
Точка 12
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање на трајно
користење на недвижна ствар на Државен пазарен инспекторат, со Предлог –
одлука, за наредната седница на Владата, поради потребата од дополнителни
усогласувања.
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата за времено мирување на
обврските од Договорот за финансиска поддршка и ја усвои со следните заклучоци:
1. Владата на Република Северна Македонија сметано од 1 јули 2020 година
одобрува времено мирување на обврските на двете договорни страни од Договорот
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за финансиска поддршка склучен со Wizz Air за дестинациите кон земјите за кои
постојат рестрикции за македонските граѓани се додека земјите не ги тргнат
рестрикциите за македонските граѓани и истото се однесува за дестинациите за
секоја земја поединечно.
2. Wizz air ќе започне со оперирање на сите дестинации во одредена земја согласно
условите од Договорот за финансиска поддршка и тоа во период од 14 дена по
тргање на рестрикциите за македонските граѓани од страна на таа земја.
3. Се задолжува Министерството за транспорт и врски за донесените заклучоци да
го извести Wizz Air.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поканата за одржување на вонредна
седница на Собранието на акционери на РЕКРЕАТУРС АД Белград закажана за
10.7.2020 година и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со поканата за одржување на вонредна седница
на Собранието на акционери на РЕКРЕАТУРС АД Белград закажана за 10.7.2020
година.
2. Се задолжува Министерството за финансии до РЕКРЕАТУРС АД Белград за
закажаната вонредна седница на Собранието на акционери на 10.7.2020 година, во
името на Република Северна Македонија и Министерство за финансии на
Република Северна Македонија да достави формулар за гласање во отсуство, со
следното произнесување по предложениот Дневен ред:
1) Усвојување на Записник од редовна седница на Собрание на акционери на
Друштвото одржана на 28.6.2019 година, да се гласа „ВОЗДРЖАНО“.
2) Усвојување на Одлука за кредитно задолжување на дел од странско друштво
„Бисерна обала“ од Чањ кај Фондот за инвестиции и развој на Црна Гора АД и
воспоставување на хипотека на хотел Златибор во корист на давателот на
кредитот, односно недвижности кои се наоѓаат на КП.бр.3535, запишани во ИЛ
бр.1642, КО Мишиќи во износ од 3.500.000,00 (три милиони и петстотини илјади)
евра, да се гласа „ПРОТИВ“.
3) Тековни прашања, да се гласа „ВОЗДРЖАНО“.
Точка 15
Владата ја донесе Одлуката за престанок и давање на времено користење на движни
ствари возила на Министерство за внатрешни работи (нов текст), во предложениот
текст.

Точка 16
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Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за утврдување Список на
учесници и надлежните органи кои се назначени да ги издаваат и одобруваат
нивните сертификати врз основа на релевантните информации од претседавачот
и/или учесниците на Процесот Кимберли (*), (со нов текст на Изјава за усогласеност
и коресподентни табели ЕУ-МК и МК-ЕУ ) и ја донесе Одлуката за утврдување
Список на учесници и надлежните органи кои се назначени да ги издаваат и
одобруваат нивните сертификати врз основа на релевантните информации од
претседавачот и/или учесниците на Процесот Кимберли (*), со заклучок
предлагачот да обезбеди мислења по истата од Министерството за финансии и
Секретаријатот за европски прашања.
Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за продолжување на поддршката за Microsoft
лиценците кои се користат за ИКТ проекти, како материјал за информирање.
Точка 18
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна
Македонија (Центар за обука на пилоти), во предложениот текст.
Точка 19
Владата го разгледа и го усвои Протоколот за работа на дневните центри за
деца/лица со попреченост, кој да се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, која е
составен дел од точка 4 од Дневниот ред.
Точка 20
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом
,,Академик проф. д-р. Димитар Арсов” – Крива Паланка, во предложениот текст.
Точка 21
Владата го разгледа Годишниот извештај на Државната комисија за жалби по јавни
набавки за 2019 година и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 135 став (1) од Законот за јавните набавки („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 24/2019), Државната комисија за жалби по јавни
набавки поднесува Годишен извештај за своето работење до Собранието на
Република Северна Македонија до крајот на март во тековната година за
претходната година. Годишниот извештај содржи број на примени предмети, број
на решени предмети (отфрлени, одбиени и прифатени жалби), број на поништени
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постапки, број на нерешени предмети, број на предмети за кои е покренат управен
спор (одбиени и прифатени предмети), статистичка анализа на жалбените
постапки и оцена на состојбата со правната заштита и на системот за јавни набавки
во целина.
Согласно став (5) од овој член Државната комисија за жалби по јавни
набавки донесува финансиски, стратешки планови и годишна програма за
работата кои ги доставува до Собранието на Република Северна Македонија
најдоцна до крајот на март од тековната година и го организира нивното
спроведување.
Согласно став (6) од овој член, на финансиските и стратешките планови, како и
на годишната програма за работа на Државната комисија согласност дава
Собранието на Република Македонија.
Финансискиот план за 2020 година ги прикажува одобрените буџетски
средства на Државната комисија за жалби по јавни набавки, наменети за
реализација на планираните активности и законски надлежности во тековната
фискална година.
Стратешкиот план ги одразува целите и приоритетите на Државната
комисија за жалби по јавни набавки, активностите за остварување на тие цели и
ефектите и резултатите од истите.
Програмата за работа за 2020 година ги систематизира планираните
активности што ќе се реализираат во тековната година според работни задачи
предвидени со закон, работни задачи кои произлегуваат од Стратешкиот план,
аналитичко-информативната дејност, соработката со други органи, следење на
состојбата во областа, буџетот и финансирањето.
Владата на Република Северна Македонија нема забелешки по однос на
предметните материјали.
По однос на текстовите на Предлог-одлуката за давање согласност на
Стратешкиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2020
година и Предлог-одлуката за давање согласност на Годишна програма за
работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2020 година
се укажува дека истите имаат потреба од редакциско подобрување. При тоа,
се укажува дека во доставениот материјал не е доставена и Предлог-одлука за
давање согласност на Финансискиот план на Државната комисија за жалби по
јавни набавки за 2020 година.
Точка 22
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита на
конкуренцијата во 2019 година, и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита
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на конкуренцијата најдоцна до 31 март до Собранието на Република Северна
Македонија поднесува годишен извештај за својата работа.
Во Годишниот извештај е даден преглед на активности реализирани од страна на
Комисијата за заштита на конкуренцијата во текот на 2019 година, со посебен осврт
на активностите поврзани со спроведување на Законот за заштита на
конкуренцијата (предметите по кои постапувала Комисијата за заштита на
конкуренцијата во управна постапка и предметите по кои постапувала Комисијата
за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата во
прекршочна постапка, изготвените анализи на пазарот и дадени мислења од
областа на заштита на конкуренцијата) и активностите поврзани со спроведување
на Законот за контрола на државна помош (пред се одлуките донесени во постапка
на оценка на компатибилноста на државната помош и дадени мислења од областа
на контрола на државната помош).
Исто така се презентирани и активностите кои Комисијата ги има остварено во
текот на 2019 година на меѓународен план, како и показатели за финансиско
работење во 2019 година.
Воедно се укажува на потребата од преработување на делот кој се однесува на
Финансискиот извештај, од причина што презентираните показатели во Табела 1
немаат третман на приходи во Буџетот.
Исто така се укажува дека согласно член 9 од Законот за пријавување и евиденција
на обврски („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2018) субјектите се
должни на месечна основа преку ЕСПЕО до Министерството за финансии да ги
пријавуваат обврските, а презентираните неизмирени обврски заклучно со
31.12.2019 година, во износ од 70.598 денари не се пријавени во ЕСПЕО.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Северна Македонија нема
забелешки по Годишниот извештај за работа на Комисијата за заштита на
конкуренцијата во 2019 година, освен наведените укажувања.
Точка 23
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2019
година и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 12 став (4) од Законот за поштенските услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18,
248/18 и 27/19) Агенцијата за пошти за својата работа е должна до Собранието на
Република Северна Македонија да достави годишен извештај за работата за
претходната година и годишната програма за наредната година. Исто така, согласно
член 16 став 1 алинеја 6 од истиот закон Комисијата го одобрува годишниот извештај
за работа за претходната година на Агенцијата и годишната сметка.
Согласно доставеното, Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти во
2019 година, содржи 9 поглавја.
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Првото поглавје дава преглед на позицијата на Агенцијата, нејзините надлежности,
органите на управување и раководење, како и активностите кои ги презема во
насока на усогласување со европското законодавство.
Второто поглавје ја опфаќа правната рамка. Во текот на 2019 година се донесени две
измени на Законот за поштенските услуги. Со првата се прецизира дека вршењето
на функцијата член на Комисијата е неспоива со вршењето на друга јавна функција,
додека со втората се одложува датумот на укинување на резервираната услуга.
Третото поглавје ја опфаќа регулацијата на пазарот, односно нормативното
уредување, издавање и ревидирање на дозволи за вршење на поштенски услуги,
управни постапки, судски постапки, јавни постапки, посебно сметководство,
регулација на цени за обезбедување на поштенски услуги, како и надзор над
давателите на поштенските услуги и сузбивање на сивата економија. Од Извештајот
е видливо дека растот на бројката на активни даватели на услуги е постојан и се
одржува стабилно низ годините. Од пазарната трка се откажуваат помалите
оператори кои работат локално и екстензивно на пазарот на писма, по економски
неоправдано ниски цени.
Четвртото поглавје дава приказ на активностите на давателите на поштенски
услуги, обемот на поштенскиот пазар во Република Северна Македонија,
квалитетот на обезбедувањето на универзалната услуга и податоци за капацитетот
на поштенската мрежа. Исто така во четвртото поглавје се содржани показатели за
бројот на вработени во поштенскиот сектор. Бројот на вработени во поштенскиот
сектор во 2019 година кај сите даватели на поштенски услуги изнесува 3,238 лица од
кои 2,107 се вработени во Пошта на Северна Македонија, а останатите 1,131 во
компаниите на останатите даватели на поштенски услуги.
Бројот на вработени во Пошта на Северна Македонија во 2019 година е намален во
однос на претходната година за 1,58% додека бројот на вработени кај останатите
даватели на поштенски услуги е зголемен за 36.2%.
Петтото поглавје се однесува на активностите насочени кон заштита на правата на
корисниците. Во 2019 година поднесени се вкупно 31 претставка од корисници на
поштенски услуги, од кои 21 од нив се поднесени од страна на физички лица а 10 од
правни лица. По претставките е одговорено соодветно и во рок.
Шестото поглавје се однесува на активностите насочени кон јавното и
транспарентно работење на Агенцијата, како и на соработката на Агенцијата со
сродни меѓународни регулаторни тела во регионот и во Европа, со цел размена и
стекнување на искуства и знаења од полето на регулација на пазарот на поштенски
услуги. Во насока на јавно и транспарентно работење, Агенцијата за пошти на 20
декември 2019 година, го одржала јавниот состанок.
Седмото поглавје се однесува на јакнење на институционалните капацитети,
човечките ресурси, реализација на Годишниот план за обуки, Годишниот план за
вработување како и оценувањето на административните службеници. Сите
вработени во Агенцијата за пошти, во текот на 2019 година, учествувале на вкупно
25 специјализирани и стручни обуки, работилници, семинари.
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Осмото поглавје го презентира Извештајот за состојбата на компензацискиот фонд
за финансирање на универзалната услуга. Заклучно со 31 12.2019 година, АД Пошта
на Северна Македонија, како давател на универзална услуга, нема поднесено
барање за остварување на надоместок на нето трошоците.
Деветтото поглавје ги опфаќа финансиските извештаи за 2019 година, завршната
сметка и Ревизорскиот извештај на независен, надворешен ревизор кои се составен
дел од овој извештај. Согласно Финансиските извештаи за 2019 година, Агенцијата
има остварено приходи во вкупен износ од 27.261.668 денари, вкупни расходи во
износ од 23.858.282 денари и останати расположливи средства во износ од 3.403.386
денари.
Финансискиот извештај за 2019 година содржи структурна анализа на планираните
приходи и расходи во 2019 година и остварените приходи и расходи во истата
година, како и споредбени показатели со реализираните приходи и расходи во 2018
година.
Во прилог е доставен Ревизорски извештај, согласно кој финансиските извештаи
даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Агенцијата за
пошти Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, како и на нејзината финансиска
успешност за годината која што завршува тогаш, во согласност со
сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна
Македонија за непрофитни организации.
Имајќи го во предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија
нема забелешки во однос на Годишниот извештај за работата на Агенцијата за
пошти за 2019 година.
Точка 24
Владата го разгледа Статутот на Американски Универзитет на Европа – ФОН и
притоа го утврди следново мислење:
Владата нема забелешки и дава позитивно мислење по Статутот на Американски
Универзитет на Европа – ФОН.
Точка 25
Владата го разгледа Посебниот извештај за констатираните состојби од повторната
посета на воспитно-поправниот дом Тетово (кој функционира во КП Затвор Охрид)
и врз основа на мислењето на Министерството за правда-Управа за извршување на
санкции, заклучи да го извести Народниот правобранител за следново:
Правната положба на осудените малолетни лица се разликува од онаа на
полнолетните осудени лица, заради поблагото казнување и постоење на посебни
санкции за малолетни сторители на кривични дела.
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Воспитно-поправен дом Тетово е установа од полуотворен вид во која се извршува
заводска мерка упатување во воспитно-поправен дом за малолетни престапници од
машки пол на возраст помеѓу 14 и 21 година. Мерката се изрекува за период од 1 до 5
години. За времетраењето на истата, надлежниот суд дополнително одлучува за
секој малолетник, а имајќи ги во вид податоците за поведението и реализацијата на
програмата за третман, така што малолетникот може да остане во домот до
навршени 23 години старост.
Во 2001 година Воспитно-поправен дом Тетово поради воените настани е
дислоциран во дел од објектот на отвореното одделение во Прилеп на КПУ Затвор
Битола, а потоа во објектот на отвореното одделение на КПУ Затвор Скопје.
Со одлука на министерот за правда од 4.10.2010 година малолетните лица од оваа
установа времено беа сместени во објектот на отвореното одделение на КПД
Идризово во Велес, а од 14.9.2015 година беа преместени на натамошно извршување
на мерката во малолетничкиот затвор - КПУ Затвор Охрид.
Заради надминување на ваквата состојба Управата за извршување на санкциите
презема мерки со цел изнаоѓање на трајно решение за сместување на
малолетниците кои ја извршуваат мерката упатување во воспитно-поправен дом.
За таа цел во месноста Волковија, Општина Брвеница изграден е нов објект,
градежните активности се завршени во декември 2018 година, а во целост се
завршени и постапките за јавни набавки за опремување на истиот.
Во мај 2020 година направена е промоција на објектот, по која на истиот поради
Коронавирусот направена му е потребната дезинфекција и по добивање на
употребната дозвола од Министерството за транспорт и врски објектот ќе биде
ставен во употреба, а малолетниците ќе бидат преместени од КПУ Затвор Охрид.
Веднаш по добивање на употребната дозвола, Управата за извршување на санкции
континуирано ќе презема мерки со цел обезбедување на сите предуслови за
соодветно извршување на мерката упатување во воспитно-поправен дом и
почитување на правата на малолетниците. За таа цел ќе се обезбеди телефонска
комуникација за потребите на малолетниците што ќе бидат сместени во домот, а
стручните служби на установата ќе остварат меѓусекторска соработка со
надлежните органи, меѓу кои и со центрите за социјална работа заради остварување
на контакти на малолетните лица со семејството како и заради поддршка по нивно
излегување од установата.
Воспитно - поправниот дом располага со соодветен стручен кадар, психолози,
социјални работници и сл. кои и досега, а и во понатамошната работа ќе изготвуваат
индивидуални програми за малолетниците, со цел нивна ресоцијализација, а ќе
продолжат и со примена на YOUTURN програмата изготвена во соработка со
Холандскиот Хелсиншки комитет. Заради воспоставување на соодветен стручен
кадар направен е План и систематизација на работни места во ВПД Тетово со цел
идно вработување на неопходни и соодветни кадри.
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По вселување на малолетниците во новите простории соработката односно обуките
со Холандскиот Хелсиншки комитет ќе продолжи во насока на подобрување на
начинот и методите на работа со малолетните лица, како и на обука на стручните
служби во установата.
По однос на образованието на малолетните лица, во изминатиот период во
соработка со UNDP и Министерството за образование, а со цел спроведување на
редовна настава беше склучен договор со основното училиште „Христо Узунов“ од
Охрид. Во рамките на овој образовен циклус малолетниците кои беа сместени во
двете установи посетуваа настава по македонски, математика и англиски јазик, а
заради континуирано следење на наставата во услови на пандемија UNDP донираше
и лап-топи за малолетниците. Заради непречено одвивање на образовниот процес
остварен е контакт со локалната самоуправа во Волковија, Општина Брвеница од
која се очекува да го стави на располагање образовниот кадар од месното училиште.
На малолетните лица им се гарантира правото на здравствена заштита и им се
обезбедува потребната медицинска помош и болничко лекување според прописите
од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување. Новите објекти
на ВПД Тетово во Волковија располагаат со комплетно опремена медицинска
опрема за примарна здравствена заштита, како и со комплетно опремена
стоматолошка ординација. Заради остварување на здравствена заштита остварена
е средба со ЈЗУ Тетово како и со Итната помош во Тетово со цел нивна интервенција
за потребите на малолетниците и истата ќе биде прецизирана по ставање на
објектот во функција.
Управата за извршување на санкциите, во соработка со Совет на Европа и ОБСЕ во
изминатиот период организираше обуки за вработените во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи. Во соработка со UNDP изготвена е Алатка за
проценка на степенот на образование која ќе се применува во казнено-поправните
и воспитно-поправните установи. Заради добивање насоки за начинот на примена
на Алатката во април 2020 година во соработка со UNDP беше организирана онлајн
обука во која беа вклучени и вработени од ВПД Тетово. Во моментов поради
актуелната состојба со пандемијата не се организираат обуки во ниту еден сегмент
од затворскиот систем, но по надминување на состојбата ќе продолжат сите обуки
во кои ќе бидат вклучени и стручните служби од ВПД Тетово.
По ставање во употреба на новиот објект ќе продолжи и соработката со Холандскиот
Хелсиншки комитет во насока на понатамошни почетни и континуирани обуки за
вработените на ВПД Тетово.
Во Управата за извршување на санкции во финална фаза е изготвувањето на новата
Национална стратегија за пенетенцијарниот систем во која една од стратешките
цели ќе биде обуката на вработените во воспитно-поправниот дом, како и други
активности со цел подобрување на нивната работа во насока на ресоцијализација на
малолетниците.
Исто така, напоменуваме дека во моментов на сила е Куќниот ред за малолетните
лица кои издржуваат воспитна мерка-упатување во воспитно-поправен дом-во
Република Македонија, донесен во јуни 2016 година, а во фаза е донесување е нов
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Куќен ред кој ќе биде усогласен со Законот за извршување на санкциите, со кој ќе
бидат усогласени и другите подзаконски акти кои се применуваат во ВПД Тетово.
Поради оддалеченоста на установата, а за потребите на ВПД Тетово во рамките на
Отворена постапка бр. 07/2018 набавено е патничко возило - минибус 16+1, со што
проблемот за транспорт како на вработените така и на малолетните лица ќе биде
надминат.
Исто така, по однос на забелешката за преместување на малолетните лица кои
издржуваат казна затвор во КПУ Затвор Охрид напоменуваме дека такво решение
не е донесено.
Точка 26
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Игорчо Точев од Кочани,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.199/2020 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „точка 6“ од ставот 4
на член 24 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр.140/2008, 53/2011, 123/2012, 70/2013, 164/2013, 138/2014, 154/2014, 192/2015 и 39/2016)
и Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/2019) и притоа го утврди следново мислење:
Од наводите во Иницијативата произлегува дека подносителот на истата смета
дека со оспорената одредба на член 24 став (4) од Законот за возила („Службен
весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/14,
192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) се
упатува на примена на дел од одредба која содржински не соодветствува со точката
6) од членот 24 став (1) од Законот односно поради несоодветно изменување на
Законот, покрај направеното ажурирање со кое точката 6) станала точка 4) не се
извршила и соодветна измена на ставот (5) кој станал став (4) каде наместо да се
упатува на точката 6) треба да се упатува на точката 4), при што истото би можело да
доведе до забуна во практикувањето на правото, а со тоа и на нормата која се
однесува на субјектите кои треба да ја применуваат.
Оттука, подносителот на Инцијативата смета дека оспорената одредба не е во
согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија,
каде како една од темелните вредности е пропишано владеењето на правото кое
подразбира дека во правниот промет треба да постојат јасни, прецизни и концизни
норми односно кога една норма упатува на примена на друга норма или упатува на
примена на дел од норма, меѓу нормата што упатува и нормата или делот од нормата
на чија примена се упатува треба да постои содржинска смислена и логична правна
заедница на норми кои треба да се надополнуваат една со друга како истите би биле
применливи како за оној што ја креирал, така и за субјектите кои треба да ја
применуваат.
Имајќи го во предвид претходно наведеното, подносителот на Иницијативата му
предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да ја прифати
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поднесената иницијатива, да поведе постапка за оценување на уставноста на делот
„точка 6“ од член 24 став (4) од Законот за возила („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/14, 192/15 и 39/16) и
Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19) и истите да ги укине како спротивни на
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија.
Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија,
темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија е
владеењето на правото.
Согласно член 110 од Уставот на Република Северна Македонија, Уставниот суд на
Република Северна Македонија:
- одлучува за согласноста на законите со Уставот;
- одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со
Уставот и со законите;
- ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата,
политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на
граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка
припадност;
- решава за судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната,
извршната и судската власт;
- решава за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците
на локалната самоуправа;
- одлучува за одговорноста на претседателот на Републиката;
- одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на
здруженијата на граѓаните и
- одлучува и за други прашања утврдени со Уставот.
Согласно член 24 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република
Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/14, 192/15 и 39/16), кај
правното лице за технички преглед овластено за изведување на постапката за
идентификација и/или идентификација и оцена на техничката состојба на возилата
се спроведува постапка за идентификација на возилата што првпат се регистрираат
во Република Северна Македонија за потребите на:
1) меѓународни и меѓудржавни организации - за службено користење;
2) дипломатски и конзуларни претставништва на други држави во Република
Северна Македонија - за службено користење;
3) дипломатски и конзуларни лица вработени во странските претставништва во
Република Северна Македонија и членовите на нивните потесни семејства - за
приватно користење;
4) државјани на Република Северна Македонија кои се враќаат од постојана или
привремена работа или престој во странство, доколку биле во странство најмалку
една година без прекин;
5) странски државјани на кои им е издадено одобрение за привремен или постојан
престој во Република Северна Македонија;
6) органите на државната управа на Република Северна Македонија, другите
државни органи, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија
основани од државата, јавни установи, невладини организации регистрирани во
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Република Северна Македонија и правни лица на кои со закон им е доверено
вршење на јавни функции доколку добиваат донирани возила од државна
институција, државен орган, дипломатско-конзуларно претставништво, јавно
претпријатие, невладина институција или хуманитарна организација и правно или
физичко лице од друга земја;
7) хуманитарни организации за извршување на нивните хуманитарни работи и
8) возила кои пред повторното внесување во Република Македонија, еднаш биле
регистрирани во Република Северна Македонија.
Според став (4) од овој член, идентификација на возилото од ставот (1) точки 4) и 5) на
овој член може да се изврши во рок од една година од постојаното враќање, односно
од добивање на дозвола за постојано или привремено престојување, ако возилото
претходно било во сопственост на барателот најмалку шест месеца пред
влегувањето во Република Северна Македонија.
Според став (5) од овој член, за докажување на статус на донирано возило од ставот
(1) точка 6) на овој член, потребно е до органот за одобрување да достават доказ дека
предметното возило е донирано од субјект од ставот (1) точка 6) на овој член и доказ
за прифаќање на донираното возило. Овие возила не смеат да се отуѓуваат во
наредните пет години од денот на добивањето на одобрувањето.
Согласно член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за возила
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) во член 24 став (1) во
точката 3) по зборовите: „потесни семејства“ се додаваат зборовите: „кои имаат
важечка дипломатска, конзуларна или службена лична карта“, а точките 4) и 5) се
бришат. Воедно точката 6) станува точка 4), а точките 7) и 8) стануваат точки 5) и 6),
додека ставот (4) се брише, а ставот (5) станува став (4).
Имајќи ги во предвид надлежностите на Уставниот суд на Република Северна
Македонија укажуваме дека истиот не е надлежен да оценува за усогласеност на
одредби на ист закон т.е. усогласеност на основниот текст на закон и негови измени,
како и за потребата од усогласување на одредбите помеѓу два закони за изменување
и дополнување од номотехнички аспект.
Исто така, укажуваме дека во оспорената одредба станува збор за техничка грешка
во упатувањето на точната точка од овој член од Законот, при што со истата се нема
за цел да доведе во забуна во примената на овие одредби или пак да се уреди нешто
што претходно не е уредено во овој член т.е. во овој закон.
Оттука, укажуваме дека оспорената одредба односно делот „точка 6“ од член 24 став
(4) од Законот за возила би можела да се коригира со наредното предлагање на
Закон за изменување и дополнување на Законот за возила.
Имајќи го предвид претходно наведеното се укажува дека оспорените одредби
односно делот „точка 6“ од член 24 став (4) од Законот за возила („Службен весник на
Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/14, 192/15 и
39/16) и Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) се во согласност со членот 8
став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата
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на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република
Северна Македонија да ја отфрли предметната иницијатива како правно
неоснована.
Точка 27
Владата ја разгледа Иницијативата за оценување на уставност на одредбите од член
57, став (3) и (4) и член 106, став (1) алинеја 4) од Законот за шумите („Службен весник
на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14,
33/2015, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), поднесена од Еколошка групација „Грин пауер“,
Движење за социјална правда „Ленка“ и Политичка партија Левица и притоа го
утврди следново мислење:
Во Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на закон,
поради материјално-правни причини, поднесена од поднесувачите како своевидна
action popularis sui generis, на одредби од член 57, став (3) и (4) и член 106 став (1)
алинеја 6) од Законот за шумите, за кои се бара алтернативно поништување или
укинување на побиваниот правен акт, т.е. негова целосна или делумна касација,
бидејќи наведените одредби се спротиви на следните уставни одредби:
а) член 8, став 1; алинеи 1,3,4,10 и 11 и став 2 од Уставот на Република Северна
Македонија.
б) член 27,став 1 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија.
в) член 43 од Уставот на Република Северна Македонија.
г) член 51 од Уставот на Република Северна Македонија.
д) член 54, став 1 од Уставот на Република Северна Македонија.
ѓ) член 118 од Уставот на Република Северна Македонија.
Во образложението на иницијативата, поделено во 5 точки, подносителите се
обидуваат да ги претстават горенаведените одредби од Законот за шумите
спротивни на одредби од Уставот на Република Северна Македонија.
Во точката 1 - Подносителите, правото на слободно движење на територија на
Републиката, пропишано со Уставот, односно можноста да се ограничи ова право, го
толкуваат во најтесна смисла на таксативно наведените случаи во уставот, во
одредбите во член 27 став 3 од Уставот на Република Северна Македонија
„Остварувањето на овие права може да се ограничи со закон, единствено во случаите
кога е тоа потребно заради заштита на безбедноста на Републиката, водење на
кривична постапка или заштита на здравјето на луѓето.“.
Правото за ограничување на движење во шума е пропишано со членот 57 став (2),
став кој не е спорен за поднесувачите за иницијативата,
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„(2) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопствениците на шуми, слободниот
пристап можат да го ограничат во заштитени делови на шума или делови на шума
во кои е загрозена безбедноста на луѓето.“
Додека со наредниот став (3), од истиот член, кој е спорен за поднесувачите на
иницијативата „(3) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопствениците на
шуми во согласност со органот на државната управа надлежен за работите од
областа на шумарството, можат целосно или делумно да забранат движење во
шумата или во одделни нејзини делови во период кога постои зголемена опасност
од шумски пожари или од работи кои се изведуваат во шума.“, се надоврзува на
претходниот став (2) и со него се допрецизираат работите од ставот (2), за работите
за кои може да се ограничи правото на движење во шума, а се во домен на заштита
на здравјето и безбедноста на луѓето, бидејќи „опасност од шумски пожари“ е
сериозна закана по животот на луѓето и тоа на цели населени места или големи
комплекси на шуми, во кои доколку не би постоела забрана за движење во истите, а
се појави огнена стихија, директно би се загрозил животот на луѓето кои би се нашле
во тие места.
Предвидената ситуација наведена во претставката како спорна „... од работи кои се
изведуваат во шума.“, е активност во која се вршат работни фази во шума како
минирање при изградба на шумски пат, изградба и реконструкција на шумски пат,
сеча на дрвја, обработка на соборена дрвна маса, дотур-пренос на дрвни сортименти
до најблизок пат, утовар и транспорт на дрвните сортименти од шума. Сите
наведени работни фази се ризични и во делокругот/одделите на вршење на
активностите од страна на корисникот на шумите (ЈП Национални шуми, ЈУ
Национални паркови или сопственици на приватни шуми) мора да се преземат
безбедносни мерки, бидејќи, во спротивно, движење на други лица поради спорт
или рекреација во овие делови ќе претставува опасност по нивните животи.
Понишувањето на ваквата можност за забрана би била исто како да се дозволи
слободно движење на луѓе, низ објекти во изградба, како на пример, згради,
патишта, брани и слично.
Толкувањето во точка 1, дека со одредбата „целосна забрана за движење во шума“ се
пречекорени уставните ограничувања и недозволиво, со закон е интервенирано во
уставна материја и дека со тоа сме вовеле уставно непредвидени случаи е буквално
толкување, без да се земат во предвид заштитните функции на ваквото дејствие
кон природата, имотите и луѓето во соодветни кризни ситуации.,
Како што погоре е објаснето „целосна забрана за движење во шума “ е во контекст
на безбедност, произлегува од ставот (2) на член 57, и има функција да делува
заштитно кон имотот на државата, приватните сопственици како и животот и
здравјето на луѓето.
Гледиштето изнесено во точка 4 дека забраната за движење во шума не смее да се
носи од недржавен субјект кој не е репрезент на јавна власт не одговара на
вистинската ситуација, имено во оспоруваниот член 57 став (3) од Законот за
шумите, иницијално, забраната се носи од стопанственикот, но очигледно, фактот
дека државниот орган кој дава согласност на забраната, поднесувачите се обидуваат
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да ја минимизираат и потценат улогата на државниот орган, што секако воопшто не
е точно, туку напротив согласноста на државниот орган е клучна за носењето на
забраната. Цениме дека ваквото гледиште произлегува од непознавање на
материјата од како и непознавање на реалната улогата и упатеност на државниот
орган во конкретни ситуации.
Истото, би можеле да го споредиме со забрани за движење во градежништвото, низ
објекти во изградба или патишта каде забраните се поставуваат од страна на
изведувачот на работите, а не од „централна власт“ или јавна власт.
Во точка 5 на иницијативата се изнесува гледиште дека член 57 став 3 од Законот за
шумите претставува „несразмерна дерогација“ , на важно човеково право кое не се
спроведува доволно транспарентно, и исто така, во текстот се споменува кризно
менаџирање, како и потреба од дизајнирање на соодветна методологија за заштита
на шумскиот појас при опасност од појава на можни пожари на отворен простор.
За кризно менаџирање и заштита на шумите од пожари, постои донесен Правилник
за посебни мерки за заштита на шумите од пожари („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/15), врз основ на кои е воспоставен Македонски информативен
систем за шумски пожари – МАКФФИС кој служи за краткорочно определување на
степенот на загрозеност од пожари на шумите. Системот е поставен во Центарот за
управување со кризи –ЦУК од каде се следи целокупната ситуација на дневно ниво,
а во системот влегуваат информации од повеќе институции како и од ЈП
Национални шуми на дневна основа. На тој начин собраните податоци во однос на
жаришни точки, сувост на вегетација, метролошки индекс на пожари, шумска
вегетација, метролошки податоци, се определува краткорочниот степен на
загрозеност и врз основ на утврден степен на загрозеност се преземаат соодветни
мерки, меѓу другото и на правото да ЈП Национални шуми како субјектот кој
стопанисува со државните шуми побара согласност за воведување на делумна или
целосна забрана на движење.
Од горе изнесеното се гледа дека правото по член 57 став 2 и став 3 не може да се
искористи без јасни и чисти показатели добиени преку МАКФФИС системот.
Во рамки на ЦУК за опасностите од појава од пожари како и за самото справување
со пожари постои работна група составена од повеќе институции и ЈП Национални
шуми, која, секако ги разгледува сите одлуки кои треба да се носат, а се во врска со
превенирање или гасење на шумските пожари.
Во однос на траењето на мерката за делумна или целосна забрана за движење,
повторно не зависи од човечки фактор, туку пред се од временските условите и
процената добиена преку МАКФФИС системот.
Оттука произлегува дека однапред не може да се предвиди времетраењето на
забраната и од таа причина се наведува формулацијата до нејзино отповикување.
Од изнесеното се гледа дека, при донесување на одлуката за забрана за движење во
шума целосна или делумна, не станува збор за „бирократска работа“, туку напротив,
станува збор за сериозна анализа заснована на реални факти во реално време и
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реална ситуација на терен, врз што се применува правото за забрана на движење во
шума.
Во врска со наводите за висината на паричната глоба од 2.000 еур определена во
член 106 став (1) алинеја 6) од Законот за шумите, Ве информираме дека Законот за
шумите е во фаза на усогласување на казнените одредби и истите ќе бидат
соодветно намалени.
Имајќи го предвид претходно наведеното, одредбите од член 57, став (3) и (4) и член
106, став (1) алинеја 4) од Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/2015, 44/15,
147/15, 7/16 и 39/16), се во согласност со Уставот на Република Северна Македонија
поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот
суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за
поведување на постапка за оценување на уставноста на наведените одредби од
Законот.
Точка 28
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Бојан Милчин и Офелија Џорлева
од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.39/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 88 став
3 од Законот за административни службеници и притоа го утврди следното
мислење:
Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, како темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, е утврдено
и владеењето на правото.
Согласно член 9 став 2 од Уставот на Република Македонија, граѓаните пред Уставот
и законите се еднакви.
Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија, остварувањето на
правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни
договори
Согласно член 51 од Уставот на Република Македонија, во Република Македонија
законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот
и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Законот за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20) ги уредува
статусот,
класификацијата,
вработувањето,
унапредувањето,
стручното
усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со
работниот однос на административните службеници. Административни
службеници се вработени кои вршат административни работи, односно: стручноадминистративни, нормативно-правни, извршни, статистички, административно-
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надзорни, плански, информатички, кадровски, материјални, финансиски,
сметководствени, информативни и други работи од административна природа.
Членот 3 од Законот за административни службеници предвидува дека
административен службеник е лице кое засновало работен однос заради вршење на
административни работи во органите на државната и локалната власт и другите
државни органи основани согласно со Уставот и со закон, како и во институциите
кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата,
трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други
дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови,
јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од
општините, од Градот Скопје, како и од општините во Градот Скопје. Ставот 2 од
членот 3 предвидува дека административниот службеник може да биде државен
или јавен службеник. Јавниот службеник е лице кое засновало работен однос заради
вршење на административни работи во институциите кои вршат дејности од
областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната
заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес
утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни
претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од Градот
Скопје, како и од општините во Градот Скопје.
Во членот 4 од истиот закон е предвидено дека со овој закон се уредува статусот и
други прашања во врска со работниот однос на административните службеници.
Ставот 5 од членот 4 предвидува дека за прашањата кои се однесуваат на работниот
однос на административните службеници, а кои не се уредени со овој закон, со
Законот за вработени во јавниот сектор или со посебните закони и со колективните
договори, се применуваат општите прописи за работните односи.
Членот 27 од Законот за административни службеници ги уредува звањата, односно
нивоата во рамките на категориите на следниот начин: Б1 - државен советник, Б2 раководител на сектор, Б3 - помошник раководител на сектор, Б4 - раководител на
одделение, В1 - советник, В2 - виш соработник, В3 - соработник, В4 - помлад
соработник, Г1 - самостоен референт, Г2 - виш референт, Г3 - референт и Г4 - помлад
референт. Ставот 2 предвидува дека за административните службеници во
судството и јавното обвинителство, дипломатијата, царинската и даночната
администрација, инспекциските служби, државната ревизија, ревизијата на ИПА,
регулаторните тела, Народната банка на Република Македонија, како и во
институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката,
здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето,
спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани
како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од
Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во
Градот Скопје, нивоата во рамките на категориите можат дополнително да се
опишат со звања утврдени во посебните закони.
Членот 85 став 1 од Законот за административни службеници предвидува дека
,,административниот службеник има право на плата и надоместоци на плата под
услови и критериуми утврдени со овој закон, освен ако со посебен закон и со
колективен договор поинаку не е уредено”.
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Оспорениот член 88 став 3 од Законот за административни службеници гласи
,,Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници се
утврдува секоја година со одлука на основачот која, на предлог на надлежниот
функционер, се донесува во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на
буџетот на институцијата, а во рамките на предвидениот буџет и врз основа на
вкупниот број на административни службеници распоредени по соодветните нивоа
за тековната година.”.
Членот 25 од Законот за вработените во јавниот сектор предвидува дека
,,Вработените во јавниот сектор за својата работа имаат право на плата согласно со
посебните закони, општите прописи за работните односи и колективните
договори.”.
Од содржината на цитираните законски одредби произлегува дека со Законот за
административни службеници е воспоставен целосен и синхронизиран систем на
администрација базиран на знаење, односно воведување на целосно нов модерен
пристап кон управувањето со човечките ресурси, со елементи на корпоративно
управување, согласно со најдобрите светски практики за управување базирано на
компетенции преку уредување на статусот, класификацијата, вработувањето,
унапредувањето, стручното усовршување и оспособувањето, мерењето на учинокот
и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници.
Со воспоставеното законско решение во никој случај не се воспоставува
нерамноправност на државните и јавните службеници, туку напротив Законот за
административни службеници им овозможува на претходно наведените
институции нивоата во рамките на категориите да можат дополнително да се
опишат со звања, како и платите и надоместоците на плата да бидат поинаку
уредени со посебните закони и колективни договори. Оспорената одредба, а и
самиот член 88 го уредува начинот на утврдување и донесување на одлуката на
вредноста на бодот на административните службеници, и во суштина се врши
разграничување во поглед на доносителот на одлуката за утврдување на вредноста
на бодот во зависност од подгрупите на административните службеници и
организацијата, надлежностите на органите/институциите во јавниот сектор.
Од самите наводи, како и содржината на самата Иницијативата, може да се заклучи
дека подносителите во поголемиот дел го оспоруваат како незаконски
Колективниот договор во културата, од причина што нивните согледувања се дека
со наведениот колективен договор се утврдиле далеку пониски стартни позиции на
јавните службеници, а работните места од групите Б и В се потиснале надолу во
однос на еквивалентот. Платата и надоместоците од плата согласно одредбите од
Законот за административни службеници се уредени под услови и критериуми со
самиот закон, освен ако со посебен закон и со колективен договор поинаку не е
уредено.
Како што и претходно се напомена, интенцијата на оспорената одредба е уредување
на начинот на утврдување и донесување на одлуката на вредноста на бодот, и во
никој случај не може да се третира како формула која ќе важи за сите општествени
дејности. Oспорената одредба е прецизна, јасна, недвосмислена, со истата не се
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повредува начелото на владеење на правото и истата е во функција на доследно
спроведување на Уставот и законот. Самиот Устав предвидува дека вработените
своите права можат да ги остварат со колективен договор, во конкретниот случај
како посебен на ниво на гранка, односно како поединечен на ниво на работодавач.
Врз основа на претходно изнесеното, Владата на Република Северна Македонија
смета дека оспорената одредба од Законот за административни службеници е во
согласност со член 8 алинеја 3, член 9 став 2 и член 51 од Уставот на Република
Македонија, поради што му предлага на Уставниот суд на Република Северна
Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 88 став 3 од Законот за административни
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014,
48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/2019 и 14/2020).
Точка 29
Владата ја разгледа Понудата од нотар Арбана Дестани-Адеми од Куманово за
продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.643 за КО Шупли Камен на КП
бр.2103 и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 30
Владата ја разгледа Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.21624 за КО Кучково на КП бр.4049 викано
место/улица Бунариште и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното
Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 31
По оваа точка немаше предлози.
Точка 32
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со
кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за
период од 29 јуни 2020 година до 1 јули 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.
2. Владата го разгледа и прифати Барањето на Министерството за правда за измена
на Заклучок од 83-та седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 14 август 2018 година и заклучи во Извадокот од Нацрт -записникот од
83-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 август
2018 година по однос на точка 17 – „Информација за реализација на Договорот меѓу
Република Македонија и Европравда (Eurojust) “ заклучокот под реден број 2 да се
преформулира и да гласи: „Се задолжува Министерството за правда во рок од седум

29

дена по влегувањето во сила на Законот за Јавното обвинителство да ја извести
ЕВРОПРАВДА (Eurojust) дека:
-лицaтa - контакт точки г-ѓа Гордана Милевска од Министерството за правда, г-ѓа
Гордана Смаќоска од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција, г. Ермон Незири од Основното јавно обвинителство Скопје,
г.Влатко Георгиевски од Јавното обвинителство на Република Северна Македонија
и г-ѓа Вилма Рускоска од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција остануваат непроменети и со известувањето да бидат
ажурирани нивните контакт детали.
-определениот обвинител за врски г-ѓа Ленче Ристовска останува непроменет, но
истата сега е обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје и да ги ажурира
нејзините контакт детали.
-г-ѓа Сања Димовска од Јавното обвинителство за гонење на кривични дела
поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на
комуникациите не е повеќе лице контакт точка за соработка со ЕВРОПРАВДА
(Eurojust).
3. Владата заклучи 15 јули 2020 година (среда) да биде неработен ден за сите граѓани
на Република Северна Македонија, заради непречено спроведување на изборите за
пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и истиот нема да се
одработува, имајќи ја предвид Уредбата со законска сила за прашања поврзани со
изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули
2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 160/2020).
По овој повод, Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика да
издаде соопштение со кое ќе ја извести јавноста дека 15 јули 2020 година (среда) е
неработен ден поради одржување на изборите за пратеници во Собранието на
Република Северна Македонија и истиот нема да се одработува.
4. Владата ја разгледа Информацијата за финансиска состојба и барање за ургентна
финансиска помош на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје, доставена до
Владата под бр. 14-546/1 од 30.6.2020 година и заклучи да се разгледа можноста за
изнаоѓање на начин за надминување на овој проблем.
5. Владата заклучи Известувањето за исплатена државна помош, да биде
разгледано во редовна владина постапка.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата за плаќање на обврските за членството на
Република Северна Македонија во БЕПС Инклузивната рамка за 2020 година, како
материјал за информирање.

Точка 34
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Владата го разгледа новиот текст на Годишниот извештај на Националната
комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2019 година, како
материјал за информирање.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на постапката за
доделување на договор за јавна набавка на медицинска опрема - дигитални РТГ
апарати за потребите на ЈЗУ во Република Северна Македонија, како материјал за
информирање.
Точка 36
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата со акциски план со точно
дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените
препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018
година во ЈЗУ Клиника за неврохирургија – Скопје, како материјал за информирање,
со укажување предлагачот да ја усогласи со Министерството за финансии.
Точка 37
Владата го разгледа и го усвои Извештајот за работата на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Северна Македонија во 2019 година.
Точка 38
Владата го разгледа Акцискиот план за реализација на препораките од Конечниот
извештај на овластениот државен ревизор по извршена ревизија на финансиските
извештаи, заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип
за 2018 година, како материјал за информирање, со укажување предлагачот да го
усогласи Акцискиот план со Министерството за финансии.
Точка 39
Владата го разгледа Кумулативниот и споредбен биланс на успех за прв квартал
2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи, предлагачот извештаите за материјалнофинансиското работење на претпријатието да ги доставува на разгледување
навремено, односно веднаш по завршување на периодот за кој истите се однесуваат.
Точка 40
Владата го разгледа Кумулативниот и споредбен биланс на успех за втор квартал
2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје, како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата заклучи, предлагачот извештаите за материјалнофинансиското работење на претпријатието да ги доставува на разгледување
навремено, односно веднаш по завршување на периодот за кој истите се однесуваат.
Точка 41
Владата го разгледа Кумулативниот и споредбен биланс на успех за трет квартал
2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје „Јасен”- Скопје, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи предлагачот извештаите за материјалнофинансиското работење на Претпријатието да ги доставува на разгледување
навремено, односно веднаш по завршување на периодот за кој истите се однесуваат.
Точка 42
Владата го разгледа Кумулативниот и споредбен биланс на успех за четврт квартал
2019 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје „Јасен”- Скопје, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи предлагачот извештаите за материјалнофинансиското работење на Претпријатието да ги доставува на разгледување
навремено, односно веднаш по завршување на периодот за кој истите се однесуваат.
Точка 43
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за напредокот на спроведените
активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од
животинско потекло, како материјал за информирање.

Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите за
реализација на проектот за „Воздухопловен потсетник“, како материјал за
информирање.
Точка 45
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од утврдување на
текстот на Меморандум за разбирање и Технички договори за сервисна поддршка и
овластување на државниот секретар на Министерството за одбрана за
потпишување на Меморандум за разбирање, Технички договори за сервисна
поддршка и Пакети за сервисна поддршка меѓу Република Северна Македонија
претставувана од Министерството за одбрана и НАТО Организацијата за
комуникации и информации претставувана од НЛТО Агенцијата за комуникации и
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информации во врска со консултација, команда, контрола. комуникации,
разузнавање, набљудување и извидување, со следните заклучоци:
1. Го разгледа и прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање и
Техничките договори за сервисна поддршка меѓу Република Северна Македонија
претставувана од Министерството за одбрана и НАТО Организацијата за
комуникации и информации претставувана од НАТО Агенцијата за комуникации и
информации во врска со консултација, команда, контрола, комуникации,
разузнавање, набљудување.
2. Го овласти Драган Николиќ, државен секретар во Министерството за одбрана да
ги потпише Меморандумот за разбирање, Техничките договори за сервисна
поддршка (Service Support Technical Arrangements), Пакети за сервисна поддршка
(Service Support Packages) за разбирање меѓу Република Северна Македонија
претставувана од Министерството за одбрана и НАТО Организацијата за
комуникации и информации претставувана од НАТО Агенцијата за комуникации и
информации во врска со консултација, команда, контрола, комуникации,
разузнавање, набљудување и извидување.
Точка 46
Владата ја разгледа Информацијата за поттикнување на безготовинските плаќања
кај единиците на локалната самоуправа и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се препорачува на сите единици на локалната самоуправа кои досега немаат
воведено ПОС терминали за наплата на општинските услуги, да ја воведат оваа
опција за плаќање на нивните услуги најдоцна во рок од една година.
2. Се препорачува на единици на локалната самоуправа кои користат ПОС
терминали за наплата на општинските услуги, да го прошират видот на услугите кои
може да се платат безготовински, најдоцна во рок од една година.
3. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, во соработка со
Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) да ја разгледаат
законската можност и да изнајдат решение за да можат единици на локалната
самоуправа ги надоместуваат трошоците за процесирање на трансакциите преку
ПОС терминал за плаќање на општинските услуги од страна на граѓаните и за истото
да ја информираат Владата во рок од еден месец.
4. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, во соработка со
Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) во рок од 15 дена да
формира работна група со еден претставник од редот на вработените
Министерството за финансии и Заедницата на единиците на локалната самоуправа
(ЗЕЛС) која ќе ја следи реализацијата на препораките на Владата за наплатата на
општинските услуги преку ПОС терминали на месечно ниво.
5. Се задолжува Министерството за финансии и Заедницата на единиците на
локалната самоуправа (ЗЕЛС) во рок од пет дена да номинираат претставник од
редот на вработените до Министерството за локална самоуправа.

33

Точка 47
Владата ја разгледа и усвои Информацијата за правосилност на пресудата на
Европскиот суд за човекови права во случајот Трајковски и Чиповски против
Република Северна Македонија А.бр. 53205/13 и 63320/13, пресуда на Европскиот суд
за човекови права од 13 февруари 2020 година и потребата за преземање на итни
индивидуални мерки за извршување на пресудата на Европскиот суд за човекови
права и го задолжи Министерството за внатрешни работи веднаш, да ги уништи
односно избрише сите ДНК податоци, биолошкиот материјал прибавен од
апликантите Трајковски и Чиповски и ДНК анализите и податоците добиени од
биолошкиот материјал прибавен од апликантите Трајковски и Чиповски (поблиску
идентификувани во дописот од Бирото за застапување на Република Северна
Македонија пред Европскиот суд за човекови права упатен до Министерството за
внатрешни работи бр.0801-64/3 од 30.6.2020 година), вклучително и од евиденцијата
која ја води согласно член 69 од Законот за полиција и за тоа да го извести Бирото за
застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови
права најдоцна до 10 јули 2020 година со достава на соодветна документација како
потврда за времето и воопшто преземените дејствија во насока на уништување
односно бришење на сите ДНК податоци за апликантите Трајковски и Чиповски, а
за целите на преземање на итни индивидулани мерки во насока на извршување на
пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Трајковски и Чиповски
против Република Северна Македонија А.бр.53205/13 и 63320/13, од 13 февруари 2020
година, а имајќи ја предвид обврската од членот 46 од Европската конвенција за
човекови права.
*
*
*
На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:20 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски
Оливер Спасовски
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