ЗАПИСНИК
од Шеесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 11 мај 2021 година

Скопје, мај 2021 година

ЗАПИСНИК
од Шеесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 11 мај 2021 година
Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку
видео конференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во
12:15 часот.
Со седницата претседаваше Артан Груби, прв заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на
политички прашања на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу
заедниците.
На седницата учествуваа, Љупчо Николовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата
и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Фатмир Битиќи, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции,
членовите на Владата м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, министер за одбрана,
Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, м-р Бојан Маричиќ, министер
за правда, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши,
министер за економија, Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, доц. д-р Венко Филипче, министер за здравство, м-р Горан
Милевски, министер за локална самоуправа, Мила Царовска, министер за
образование и наука, д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика,
д-р Ирена Стефоска, министер за култура и д-р Јетон Шаќири, министер за
информатичко општество и администрација, како и генералниот секретар на
Владата на Република Северна Македонија, Мухамед Зеќири.
На седницата учествуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата учествуваа и м-р Фатмире Исаки,
заменик на министерот за надворешни работи, м-р Назим Буши, заменик на
министерот за внатрешни работи, м-р Зоран Димитровски, заменик на министерот
за локална самоуправа и Беким Реџепи, заменик на министерот за транспорт и
врски, како и Калинка Габер, државен секретар во Секретаријатот за европски
прашања и Каја Шукова, државен секретар во Министерството за животна средина
и просторно планирање.
На седницата учествуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Душко
Арсовски, портпарол на Владата на Република Северна Македонија.
На седницата не учествуваа Зоран Заев, претседател на Владата на Република
Северна Македонија, м-р Никола Димитров, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања, д-р Бујар
Османи, министер за надворешни работи, Благој Бочварски, министер за транспорт
и врски и Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање.
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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 ДНЕВНИОТ РЕД:
•

Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на
преговорите за членство во Европската Унија
- Агенда Европа дома

•

Информација за степенот на реализација на препораките и преземените
активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на
природното и културното наследство во Охридскиот Регион
- Известување од Министерството за транспорт и врски, под бр.02-2506/7 од
7 мај 2021 година во врска со Извештајот од Комисијата за извршениот увид
во работата на Општина Охрид во процесот на издавање/спроведување на
одобрението за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк
Горица
*
*

*

1. Записник од Триесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 10 мај 2021 година, со Записник од
состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 10.5.2021 година
2. Предлог-одлука за продажба на деловен простор во Скопје сопственост на
Агенцијата за цивилно воздухопловство
3. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на
закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Кичево
и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс
Договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен
помеѓу Република Северна Македонија – Влада на Република Северна Македонија
како основач на ТИРЗ Кичево застапувана од Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони Друштвото за производство и трговија Ки Сејфти
Системс Македонија ДООЕЛ Кичево и Ки Сејфти Системс Луксембург С.а.р.л.
заведен кај закуподавачот под бр.09-156/1 од 20.1.2015 година и бр.09-1594/1 од
14.11.2016 година
4. Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
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транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад (Државен
инспекторат за градежништво и урбанизам)
5. Информација за отпис на камата која произлегува од ненавремено плаќање на
фактури за испорачана сирова вода од ЈП ХС Злетовица спрема ЈКП Никола Карев
6. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Македонска Каменица (опрема)
7. Предлог-решение за именување на членови на Главен штаб за заштита и
спасување
8. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање на отпад (Основен суд Струга)
9. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (КП
бр.7914 КО Дебар) ДП 03-122/21
10. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП-03303/20 - Битола
11. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП
Кочани 03-348/20
12. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на наедвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП
Битола ДП бр.03-111/20 (за КП 8938 КО Битола)
13. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП бр.0305/20 (за КП.бр.946/1 во КО Кременица)
14. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП бр.0304/20 (за КП.бр.526 во КО Кажани)
15. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 0362/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 6)
16. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 0363/21 (КП бр.14788/1 КО Куманово)

4

17. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 0364/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 8)
18. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 0366/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 3)
19. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 0365/21 (КП 14788/1 зграда 14)
20. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 0361/21 (КП 14788/1 зграда 9)
21. Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021 година, со
Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на
сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021 година, донесена од
Советот на Општина Куманово
22. Иницијатива од ЈПКД „Комуналец“ Струмица за отпишување на стар долг кон
АД Водостопанство на Република Северна Македонија
23. Информација за завршени преговори за изменување на Протоколот Б кон
Договорот за слободна трговија меѓу ЕФТА државите и Република Македонија кој
се однесува на дефинирање на концептот “производи со потекло и методи на
административна соработка”, измена на Договорот за земјоделски производи со
Швајцарската Конфедерација (вклучувајќи го Лихтенштајн), измена на Протоколот
за земјоделство со Кралството Норвешка и измена на Протоколот за земјоделство
со Исланд
24. Информација за одржување на Третата седница на Македонско-Украинска
комисија за следење на Договорот меѓу Македонската Влада и Украинската Влада
за трговска и економска соработка
25. Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка
за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина – гранит на локалитетот „Главица“ Oпштина Прилеп, со предлог – одлуки
26. Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална
суровина на локалитетот „с. Ореовец“ Oпштина Прилеп, со Предлог – решение
27. Информација со предлог за формирање на Комитет за туризам, со Предлогодлука
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28. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Панчо Тасев ул. „Маршал Тито“
бр.59, с. Сопот, Кавадарци, со Предлог-одлука
29. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Пере Миленковиќ ул. „11-ти
Октомври“ бр.64, Росоман, со Предлог-одлука
30. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТПУ ЗКД НУТС ДОО увоз-извоз
Скопје со седиште на ул. „Фрањо Клуз“, бр. 7-1 локал 8, Скопје - Аеродром, со
Предлог-одлука (39-1793)
31. Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТПУ ЗКД НУТС ДОО увоз-извоз
Скопје со седиште на ул. „Фрањо Клуз“, бр. 7-1 локал 8, Скопје - Аеродром, со
Предлог-одлука (39-1792)
32. 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 на Г3-сервиси (сервис за падобрани) КО Глуво
Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
33. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
објекти на намена Е2-комунална супраструктура – градби производство на
електрична енергија (фотоволтаична централа) и намена Е1-комунална
инфраструктура паркинг простор КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со
Предлог-одлука (2634)
34. 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 Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво
Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
35. 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 Г2–лесна и незагадувачка индустријa КО Брвеница
вонград, Општина Брвеница, 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 објект со намена Б3-големи угостителски единици КО Брвеницавонград, Општина Брвеница, со Предлог-одлука
37. 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 A3-групно домување КО Ласкарци, Општина Сарај,
со Предлог-одлука
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38. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за
изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура-фотоволтни
централи КО Прждево, Општина Демир Капија, со Предлог-одлука
39. 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 основна класа на намена Г4-стоваришта КО Куманово,
Општина Куманово, со Предлог-одлука
40. 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 A4-времено сместување КО Tрпеjца, Општина
Охрид, со Предлог-одлука
41. Информација во врска со донесување на Решение за изменување на Решението
за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија, со Предлог-решение
42. Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија на Министерство за правда-Управа
за извршување на санкции
43. Предлог-одлука за начинот, постапката и критериумите за распределба на
средства обезбедени во потпрограма 11-Поддршка на имплементацијата на
Декадата и Стратегијата за Ромите, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во
Буџетот на Министерството за транспорт и врски
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, по скратена постапка
45. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на
лични податоци, по скратена постапка
46. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на
разменетите класифицирани информации
47. Предлог на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање помеѓу
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција во
врска со формирање на Управувачки комитет за економска соработка
48. Предлог на закон за ратификација на Договорoт за заемна заштита на тајноста
на пронајдоците кои се однесуваат на одбраната и за кои се поднесени барања за
патентирање
49. Информација за потребата од спроведување на начелото на делегирање на
надлежноста во постапките за слободен пристап до информации од јавен карактер
и континуирана обука на службените лица за посредување со информации од
јавен карактер
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50. Информација во врска со проблемите кои се однесуваат на прием на лица за
кои постојат основи за сомневање, односно основани сомненија дека се сторители
на кривични дела во соодветните институции, директно поврзани со (не)
постоењето на процедури и протоколи во услови на пандемија од корона вирус –
КОВИД-19
51. Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Протокол за изменување
и дополнување на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска
соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци,
дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
52. Барање на Узун Ајхан за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија
53. Информација за проектот „Набавка на хардвер и софтвер за системот
„Централен регистар на население“
54. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување на Советот (ЗНБП) 2021/30 од 15 јануари 2021 година за спроведување
на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
55. Информација за донесување Решение за изменување на Решението за
именување на членови на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за
еднакви можности на жените и мажите, со Предлог-решение
56. Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна
Македонија - Скопје
57. Предлог-одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба
на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и
Северна Ирска, Подружница во Република Северна Македонија - Скопје
58. Информација со Предлог за бројот на студенти за запишување во прва година прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022 година, со Предлог-одлука
59. Предлог-одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници
на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија во прва
година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип,
Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022 година
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60. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Факултет за драмски уметности Скопје (компјутерска опрема)
61. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка
Гинова“ Битола
62. Предлог-одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Крсте
Петков Мисирков“ Кавадарци
63. Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Кочо
Рацин“ Свети Николе
64. Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица
65. Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа
Миладиновци“ Струга
66. Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко
Пенџуклински“ Кратово
67. Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при РЦСОО
„Ванчо Питошески“ Охрид
68. Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје
„Здравко Цветковски“ Скопје
69. Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Општински ученички дом
„Професор Мијалковиќ“ Куманово
70. Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом
„Лазар Лазаревски“ Велес
71. Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом
„Бранко Станоевиќ“ Гостивар
72. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Скопје“ Скопје
73. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Пелагонија“ Скопје
74. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе
Стефановски Сениќ“ Скопје
75. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Браќа Миладиновци“ Штип
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76. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо
Рацин“ Битола
77. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Никола Карев“ Охрид
78. Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом
„Народен Херој Орде Чопела“ Прилеп
79. Предлог на закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување и
за тестирање на пациенти со Ковид-19 во приватните здравствени установи, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници
80. Барање за давање на автентично толкување на член 26 став 2 точка б) од
Законот за административни службеници и член 11-6 точка 12 а) и б), и точка 14 а) и
б) од Законот за пожарникарството, поднесено од градоначалникот на Општина
Битола
81. Годишен извештај за работа на Агенцијата за пошти за 2020 година
82. Извештај за работата на ректорот и на Универзитетот „Св. Климент Охридски" Битола за академската 2019/2020 година и Извештај за финансиското работење за
2020 година
83. Годишен извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2020 година
84. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на
корупцијата за 2020 година
85. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за
2020 година
86. Статутот на Меѓународен Универзитет Визион - Гостивар
87. Иницијатива до Уставниот суд на Република Северна Македонија под
У.бр.39/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 344
став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018, 83/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.302/2020), поднесена од Трајанка
Елим Илиеска од Прилеп
88. Иницијатива од Николче Мушаревски од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.57/21 за поведување на постапка за
оценување на уставноста и законитоста на Гранскиот колективен договор за
органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република
Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено-поправните и
воспитно-поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот
Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи
основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.51/20)
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89. Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.11281 за КО Центар 1 на КП бр.1576
90. Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.1729 за КО Глуво Бразда на КП бр.3005, дел 1, викано место/улица
Парајница
91. Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.34173 за КО Прилеп на КП бр.23379/1, во м.в. Крбла
92. Понуда од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.93570 за КО Чаир на КП бр.1472/3 ,1474, 1475/3 и 1476/3
93. Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на идеален дел на
недвижности со Имотен лист бр.22905 за КО Штип-6
94. Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок за усна
јавна продажба која ќе се одржи на 12.5.2021 година, доставено под И.бр.2986/20 од
22.4.2021 година
95. Кадровски прашања
96. Прашања и предлози
97. Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево, за
првиот квартал на 2021 година
98. Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 1 јануари
2021 година до 31 март 2021 година
99. Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост,
Скопје за периодот од 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 година
100. Извештај за постапка субвенционирање на граѓаните на Општина Тетово за
набавка и монтирање на инвертер клима уреди
101. Информација со Годишна сметка за 2020 година на Јавната установа Центар за
образование на возрасните – Скопје
102. Годишен финансиски извештај за 2020 година на Здружението за заштита на
авторски музички права - ЗАМП
103. 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, со дополнување кон материјалот
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104. Извештај за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за
2020 година
105. Информација за резултатите на работната група за спроведување на
акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020 година со финален
извештај за самооценување
106. Покана за учество на подготвителна седница на Уставниот суд на Република
Северна Македонија, која ќе се одржи на 18 мај 2021 година (вторник), во 10.00 часот,
по предметот У.бр.14/2020, У.бр.36/2020 и У.бр.192/2020, со прилог реферат за
подготвителната седница, во врска со поднесените иницијативи до Уставниот суд
на Република Северна Македонија за оценување на уставноста на: Указот за
прогласување на Законот за јавното обвинителство бр.08-1411/1 од 16 февруари
2020 година и Законот за јавното обвинителство (двата акти објавени во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020) во целина и посебно член 4
став 2, член 29 ставови 2 и 3, член 110 ставови 1, 2 и 3 и член 113 од означениот закон
и формираниот предмет: У.бр.14/2020, У.бр.36/2020 и У.бр.192/2020
107. Покана за учество на јавна расправа на Уставниот суд на Република Северна
Македонија, која ќе се одржи на 20 мај 2021 година (четврток), со почеток во 10.00
часот, по предметот У.бр.171/2020, со прилог реферат за јавната расправа, во врска
со поднесеното барање од Влатко Сајковски од Кичево за заштита на слободите и
правата утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна
Македонија, а кои се однесуваат на заштита од дискриминација по основ на
политичка припадност, повредени со Одлука на Собранието на Република
Македонија бр.08-4480/1 од 23.7.2018 година, со Пресуда РО. бр. 463/18 од 25.12.2018
година донесена од Основниот суд Кичево и Пресуда РОЖ бр.199/19 од 3.2.2020
година, донесена од Апелациониот суд Гостивар
108. Информација во врска со Отвореното писмо бр. ECS-7/21 од страна на
Секретаријатот на Енергетска заедница
109. Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање
на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за информатичко
општество и администрација и Предлог-одлука за престанок на важење на
Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Министерството за локална самоуправа
110. Информација за формирање на регионални центри за Ковид-19 вакцинација во
Струмица, Велес и Прилеп
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*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
•

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

Агенда Европа дома (статус 11.5.2021 година)

Владата ја разгледа Агендата Европа дома (статус 11.5.2021 година), како материјал
за информирање.
По овој повод, Владата го задолжи Јавното претпријатие за одржување и заштита
на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат" Скопје, во соработка и
координација со Општина Охрид, во рок од три дена на општината да и стави на
располагање соодветна механизација согласно Мерката, содржана во Агендата, со
цел да продолжи и да се интензивира отстранувањето на бесправно изградени
објекти во Охридскиот Регион, со приоритет на крајбрежјето и на објектите
нотирани од страна на НП Галичица.
•

Информација за степенот на реализација на препораките и преземените
активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на
природното и културното наследство во Охридскиот Регион
- Известување од Министерството за транспорт и врски, под бр.02-2506/7 од
7 мај 2021 година во врска со Извештајот од Комисијата за извршениот увид
во работата на Општина Охрид во процесот на издавање/спроведување на
одобрението за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк
Горица

Владата го разгледа Известувањето од Министерството за транспорт и врски, под
бр.02-2506/7 од 7 мај 2021 година во врска со Извештајот од Комисијата за
извршениот увид во работата на Општина Охрид во процесот на
издавање/спроведување на одобрението за градење на локацијата на поранешниот
ресторан Парк Горица и заклучи Општина Охрид да го преиспита издаденото
одобрение за градење имајќи ги предвид констатациите од Извештајот на
Комисијата и да обезбеди стручно мислење од Министерството за животна
средина и просторно планирање.

*
*

*
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По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа Записникот од Триесет и шестиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 10 мај
2021 година и Записникот од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан
на 10 мај 2021 година и врз основа на предлозите изнесени во расправата на
седницата на Владата, ги донесе следните заклучоци:
1. Го усвои Записникот од Триесет и шестиот состанок на Главниот координативен
кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на
внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 10 мај 2021 година.
2. Во врска со потребата од продолжување на постојните наредени мерки од
Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на
населението од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2,
случаите и временскиот период на нивна примена кои се со важност до 15 мај 2021
година (сабота):
2.1 Се забранува движење на населението и на возила од јавен превоз на
територија на Република Северна Македонија, во временски период од 24:00 часот
до 4:00 часот, почнувајќи од 12 мај 2021 година (среда) до 18 мај 2021 година
(вторник).
Исклучок од забраната и посебниот режим на движење на населението и на возила
од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија се вечерните
часови од 12 мај 2021 година (среда) до 13 мај 2021 година (четврток) - за
претстојниот верски празник Рамазан Бајрам, односно во овој временски период да
се дозволи движење на населението и возилата од јавен превоз.
2.2 Почнувајќи од 12 мај 2021 година (среда) до 18 мај 2021 година (вторник), да се
затворат за посетители - гости, по 23:30 часот сите угостителски објекти, а за време
на дозволеното работно време се дозволува работа само на отворените делови тераси од угостителскиот објект.
Исклучок од став 1 на оваа точка се угостителските објекти на Меѓународниот
Аеродром Скопје и Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, како и
угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителскиот објекти за сместување
(хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување) за посета од лицата
сместени во овие објекти.
2.3 Почнувајќи од 12 мај 2021 година, да престане да важи наредената мерка за
забраната за посетители – гости во сите вежбални, фитнес клубови, спортски
центри и сали наменети за вежбање, во затворен простор.
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2.4. Во установите за згрижување и воспитание на деца, да се зголеми бројот на
згрижени деца во воспитните групи до две годишна возраст – најмногу до 15 деца, а
во воспитните групи од 2-10 годишна возраст – најмногу до 20 деца.
2.5 Да престане да важи наредената мерка со која се забранува користење на
годишни одмори, платени и неплатени отсуства од сите вработени лица во
здравствениот сектор, односно да се дозволи нивно користење, согласно планот на
раководителот на институцијата, без да се наруши нормалното и тековно
функционирање на системот на работа.
2.6. Сите настани и евенти (културни, научни и забавни) може да се одржуваат
согласно постојните наменски протоколи (ова не се однесува за спортските
настани кои и понатаму се организираат без физичко присуство на публика).
Исто така, Владата заклучи игротеките да продолжат да ја извршуваат својата
дејност од 12 мај 2021 година (среда), со строго почитување на мерките од
Протоколот за работа на игротеките во услови на епидемија со КОВИД-19, Прилог
број 44 од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки,
наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето
на населението од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARSCoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување на Одлуката за превентивни
препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и
алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната
болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот
период на нивна примена.
Точка 2
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за продажба на деловен простор во
сопственост на Агенцијата за цивилно воздухопловство, во предложениот текст.
Точка 3
Владата ги донесе:
1. Новиот текст на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на
периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна
зона Кичево и за висината на закупнината, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање на согласност на Анекс Договорот бр.2 кон Договорот за
долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија –
Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Кичево, застапувана од
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за
производство и трговија „Ки Сејфти Системс Македонија“, ДООЕЛ , Кичево и „Ки
Сејфти Системс Луксембург С.а.р.л.“ заведен кај закуподавачот под бр.09-156/1 од
20.1.2015 година и бр.09-1594/1 од 14.11.2016 година, во предложениот текст.
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Точка 4
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на 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 5
Владата разгледа Информацијата за отпис на камата која произлегува од
ненавремено плаќање на фактури за испорачана сирова вода од ЈП ХС Злетовица
спрема ЈКП Никола Карев и имајќи ги предвид укажувањата изнесени во
мислењата на Министерството за финансии и Секретаријатот за законодавство
заклучи да не ја усвои Информацијата.
Точка 6
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Македонска Каменица (опрема), во
предложениот текст.
Точка 7
Владата го донесе новиот текст на Решението за именување на членови на
Главниот штаб за заштита и спасување, во предложениот текст.
Точка 8
Владата разгледа Предлог-одлуката за давање согласност за спроведување
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање на отпад и ја донесе Одлуката за давање
согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност
или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, со заклучок
истата да се усогласи со Министерството за финансии – Управа за имотно правни
односи и Секретаријатот за законодавство.
Точка 9
Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на
недвижности (КП бр.7914 КО Дебар) ДП 03-122/21 (најнов текст), во предложениот
текст.
Точка 10
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог-одлуката за
запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република
Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП-03-303/20 – Битола, поради
потребата предлагачот да изврши усогласување на истата со Секретаријатот за
законодавство.
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Точка 11
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за запишување на
правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна
Македонија во катастарот на недвижности ДП Кочани (03-348/20), за наредната
седница на Владата, поради потребата предлагачот да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 12
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за запишување на
правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна
Македонија во Катастарот на недвижности ДП Битола бр.03-111/20 (за КП 8938 КО
Битола), за наредната седница на Владата, поради потребата предлагачот да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 13
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за запишување на
правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна
Македонија во Катастарот на недвижности ДП бр.03-05/20 (за КП.бр.946/1 во КО
Кременица) за наредната седница на Владата поради потребата предлагачот да го
усогласи текстот на одлуката со Секретаријатот за законодавство и Агенцијата за
катастар на недвижности да достави Мислење по истата.
Точка 14
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за запишување на
правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна
Македонија во Катастарот на недвижности ДП бр.03-04/20 (за КП.бр.526 во КО
Кажани) за наредната седница на Владата поради потребата предлагачот да го
усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за законодавство.
Точка 15
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности ДП 03-62/21 (КП 14788/1 КО Куманово зграда 6), во
предложениот текст.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за запишување на правото
на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности ДП 03-63/21 (КП бр. 14788/1 КО Куманово) и ја донесе
Одлуката, со заклучок истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
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Точка 17
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за запишување на правото
на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности ДП 03-64/21 и ја донесе Одлуката, со заклучок
предлагачот да го усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 18
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-одлуката за запишување на правото
на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности ДП 03-66/21 и ја донесе Одлуката, со заклучок
предлагачот да го усогласи текстот на Одлуката со Секретаријатот за
законодавство.
Точка 19
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 недвижности (ДП 03-65/21), во предложениот текст.
Точка 20
Владата ја разгледа Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост
недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот
недвижности и условно ја донесе Одлуката за запишување на правото
сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија
Катастарот на недвижности, со заклучок текстот на истата да се усогласи
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 21
Владата го одложи разгледувањето на Барањето согласност за префрлање на
вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на
Општина Куманово за 2021 година, со Одлука за префрлање на вишок на средства
од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина
Куманово за 2021 година, донесена од Советот на Општина Куманово, за наредната
седница на Владата, поради потребата Министерството за образование и наука и
Општина Куманово да достават конкретен предлог за начинот на користење на
вишокот на средства.
Материјалот претходно да се разгледа на седниците на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој и Комисијата за економски систем и тековна економска
политика.
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Точка 22
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата од ЈПКД „Комуналец“
Струмица за отпишување на стар долг спрема АД Водостопанство на Република
Северна Македонија за втората наредна редовна седница на Владата поради
потребата Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со
економските ресори и инвестиции и д-р Фатмир Бесими, министер за финансии да
подготват и до Владата да достават соодветен предлог/информација за
можностите за решавање на проблемите со кои се соочуваат јавните комунални
претпријатија, спрема кои АД Водостопанство на Република Северна Македонија
има побарувања.
Точка 23
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за завршени преговори за
изменување на Протоколот Б кон Договорот за слободна трговија меѓу ЕФТА
државите и Република Северна Македонија кој се однесува на дефинирање на
концептот “производи со потекло и методи на административна соработка”,
измена на Договорот за земјоделски производи со Швајцарската Конфедерација
(вклучувајќи го Лихтенштајн), измена на Протоколот за земјоделство со Кралството
Норвешка и измена на Протоколот за земјоделство со Исланд и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Ги прифати усогласените текстови на:
- Предлог- одлуката бр. 1 од 2021 година за изменување на Протоколот Б кон
Договорот за слободна трговија меѓу ЕФТА државите и Република Северна
Македонија кој се однесува на дефинирање на концептот “производи со потекло и
методи на административна соработка”, заедно со:
- Измена на Договорот за земјоделски производи со Швајцарската Конфедерација,
- Измена на Протоколот за земјоделство со Кралството Норвешка и
- Измена на Протоколот за земјоделство со Исланд.
2. Го овласти м-р Крешник Бектеши, министер за економија, како ко-претседател
на Мешовитиот комитет за спроведување на Договорот за слободна трговија
помеѓу Република Северна Македонија и ЕФТА државите, да ги потпише Предлогодлуката бр.1 од 2021 година за изменување на Протоколот Б кон Договорот за
слободна трговија меѓу ЕФТА државите и Република Северна Македонија кој се
однесува на дефинирање на концептот „производи со потекло и методи на
административна соработка” и трите измени на Договорот за земјоделски
производи со Швајцарската Конфедерација, Протоколот за земјоделство со
Кралството Норвешка и Протоколот за земјоделство со Исланд.
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Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за одржување на Третата седница на
Македонско - Украинската комисија за следење на Договорот меѓу Македонската
Влада и Украинската Влада за трговска и економска соработка, ја усвои
Информацијата и ги задолжи Министерството за надворешни работи,
Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт во рок од
пет дена по усвојувањето на Информацијата за одржување на Третата седница на
Македонско – Украинска комисија за следење на Договорот за трговска и
економска соработка меѓу Македонската влада и Украинската влада, да достават
во Министерството за економија номинација на еден претставник и теми за
дискусија на Третата седница на Македонско – Украинската комисија.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесената Иницијатива за
започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина – гранит на локалитетот Главица“ Општина
Прилеп, со предлог – одлуки , ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за одбивање на Иницијативата за започнување на постапка за детални
геолошки истражувања, во предложениот текст, имајќи го предвид негативното
мислење на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Точка 26
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на Комисија за спроведување
на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина на локалитетот „с. Ореовец“ Општина Прилеп, со Предлог –
решение, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за
формирање на Комисија за спроведување на постапката за доделување на
концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на
локалитетот „с. Ореовец“ Општина Прилеп, во предложениот текст.
Точка 27
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата со предлог за формирање
на Комитет за туризам, со Предлог-одлука и ја усвои Информацијата со следните
заклучоци:
1. Ја донесе Одлуката за формирање на комитет за туризам, во предложениот текст.
2. Се задолжува Министерството за економија да подготви и во рок од 15 дена до
Владата да достави Предлог-решение за назначување на претседател, заменик на
претседателот, членови, заменици на членовите и секретар на Комитетот за
туризам.
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Точка 28
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
со Панчо Тасев ул. „Маршал Тито“ бр.59, с. Сопот, Кавадарци, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и ја донесе Oдлуката за давање согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во
предложениот текст.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Пере
Миленковиќ ул. „11-ти Октомври“, бр.64, Росоман, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба,
во предложениот текст.
Точка 30
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
со ДТПУ „ЗКД НУТС“, ДОО, увоз-извоз, Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои и ја
донесе Одлуката за давање согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДТПУ „ЗКД
НУТС“, ДОО, увоз-извоз, Скопје со седиште на ул. „Фрањо Клуз“, бр. 7-1 локал 8,
Скопје - Аеродром, со Предлог-одлука, ја усвои и го донесе новиот текст на
Одлуката за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско
земјиште со непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 32
Владата го разгледа најновиот 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 на Г3сервиси (сервис за падобрани) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на 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 на Г3-сервиси (сервис за падобрани) КО Глуво Бразда, Општина
Чучер Сандево, во предложениот текст.
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Точка 33
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изградба на објекти на намена Е2-комунална супраструктура –
градби производство на електрична енергија (фотоволтаична централа) и намена
Е1-комунална инфраструктура паркинг простор КО Глуво Бразда, Општина Чучер
Сандево, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст
на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на
објекти на намена Е2-комунална супраструктура – градби производство на
електрична енергија (фотоволтаична централа) и намена Е1-комунална
инфраструктура паркинг простор КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, во
предложениот текст.
Точка 34
Владата ја разгледа 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 Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и условно 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 објект со намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со заклучок
текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Исто така, потребно е предлагачот да обезбеди мислење од Агенцијата за катастар
на недвижности.
Точка 35
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и
незагадувачка индустрија КО Брвеница вонград, општина Брвеница, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката 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 Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Брвеница вонград, Општина
Брвеница, 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 објект со намена Б3-големи
угостителски единици КО Брвеница - вонград, Општина Брвеница, со Предлогодлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката за давање
на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за

22

изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена Б3-големи угостителски единици КО Брвеница - вонград, Општина
Брвеница, во предложениот текст.
Точка 37
Владата го разгледа најновиот 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 објект со намена A3-групно
домување КО Ласкарци, Општина Сарај, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката 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 A3групно домување КО Ласкарци, Општина Сарај, во предложениот текст.
Точка 38
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон
населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктурафотоволтни централи КО Прждево, Општина Демир Капија, со Предлог-одлука, ја
усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички
план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална
супраструктура-фотоволтни централи КО Прждево, Општина Демир Капија, во
предложениот текст.
Точка 39
Владата ја разгледа 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 основна класа на намена Г4стоваришта КО Куманово, Општина Куманово, со Предлог-одлука (нов текст), 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 објект со основна класа на
намена Г4-стоваришта КО Куманово, Општина Куманово, во предложениот текст.
Точка 40
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 објект со намена A4-времено
сместување КО Tрпеjца, Општина Охрид, со Предлог-одлука, не ја усвои
Информацијата и не ја донесе Одлуката имајќи го предвид негативното Мислење
на Комисијата за управување на светското природно и културно наследство на
Охридскиот Регион.
По овој повод се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство во однос на доставување на материјали во владина постапка во
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врска со пренамени на земјоделско во градежно земјиште за Охридскиот Регион
претходно да има обезбедено позитивно мислење од Комисијата за управување на
светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион.
Точка 41
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со донесување на
Решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот
за градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог –
решение, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за
изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 42
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање на право на трајно
користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
на Министерството за правда-Управа за извршување на санкциите, во
предложениот текст.
Точка 43
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Предлогодлуката за начинот, постапката и критериумите за распределба на средства
обезбедени во потпрограма 11-Поддршка на имплементацијата на Декадата и
Стратегијата за Ромите, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на
Министерството за транспорт и врски и заклучи истата да се разгледа при првото
наредно буџетирање.
Точка 44
Владата на предлог на предлагачот го одложи од разгледување Предлогот на закон
за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, по скратена постапка за наредната седница на Владата.
Точка 45
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за изменување и
дополнување на Законот за заштита на лични 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 м-р Бојан Маричиќ, министер за правда и д-р Агим Нухиу, заменик на
министерот за правда, а за повереници, м-р Фросина Тасевска, државен секретар
во Министерството за правда и Имер Алиу, директор на Агенцијата за заштита на
личните податоци.
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Точка 46
Владата го разгледа Предлогот на закон за ратификација на Договорот меѓу
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за
заемна заштита на разменетите класифицирани информации, го утврди и заклучи
согласно член 188 од Деловникот на Собранието да се достави до Собранието на
Република Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи и м-р Фатмире
Исаки, заменик на министерот за надворешни работи, а за повереници д-р Стојан
Славески, директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
и Наташа Дескоска, помошник директор во Министерството за надворешни
работи.
Точка 47
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за ратификација на
Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и
Владата на Република Грција во врска со формирање на Управувачки комитет за
економска соработка, го утврди и заклучи согласно член 188 од Деловникот на
Собранието да се достави до Собранието на Република Северна Македонија.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, Фатмир Битиќи,
заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции и м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни работи, а
за повереници, Методија Белески, директор во Министерството за надворешни
работи и Игор Поповски, помошник директор во Министерството за надворешни
работи.
Точка 48
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за ратификација на
Договорот за заемна заштита на тајноста на пронајдоците кои се однесуваат на
одбраната и за кои се поднесени барања за патентирање, го утврди и заклучи
согласно член 188 од Деловникот на Собранието да се достави до Собранието на
Република Северна Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, м-р Радмила
Шекеринска - Јанковска, министер за одбрана, м-р Фатмире Исаки, заменик на
министерот за надворешни работи и Башким Хасани, заменик на министерот за
одбрана, а за повереници Драган Николиќ, државен секретар во Министерството
за одбрана и Пајо Авировиќ, директор во Министерството за надворешни работи.
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Точка 49
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за потребата од
спроведување на начелото на делегирање на надлежноста во постапките за
слободен пристап до информации од јавен карактер и континуирана обука на
службените лица за посредување со информации од јавен карактер поради
потребата истата да се разгледа во редовна Владина постапка.
Точка 50
Владата ја разгледа Информацијата во врска со проблемите кои се однесуваат на
прием на лица за кои постојат основи за сомневање, односно основани сомненија
дека се сторители на кривични дела во соодветните институции, директно
поврзани со (не)постоењето на процедури и протоколи во услови на пандемија од
корона вирус – КОВИД-19, ја усвои Информацијата и го задолжи Министерството
за здравство во рок од 15 дена во соработка со Министерството за внатрешни
работи, Министерството за правда, Врховниот суд на Република Северна
Македонија и Основниот кривичен суд Скопје, да изготви Протокол за постапување
во однос на задржано лице лишено од слобода за кои постојат основи за сомневање
односно основани сомненија дека сторило кривично дело за кое се гони по
службена должност, поради кратките рокови во кои овие лица можат да бидат
задржани.
Точка 51
Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на
Протокол за изменување и дополнување на Договорот меѓу страните на
Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана
размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација
на возила и го усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Протоколот за изменување и дополнување на
Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна
Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и
податоци за регистрација на возила.
2. Се определува Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи во име на
Владата на Република Северна Македонија, да го потпише Протоколот за
изменување и дополнување на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за
полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила.
Точка 52
Владата го разгледа Барањето на Узун Ајхан, за прием во државјанство на
Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето.
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Точка 53
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за проектот „Набавка на
хардвер и софтвер за системот Централен регистар на население" и го усвои со
следниве заклучоци:
1. Даде согласност за започнување на повеќегодишна јавна набавка во период од
четири години за набавка на хардвер и софтвер за системот „Централен регистар
на население".
2. Даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот
дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во
тековната 2021 и наредните 2022, 2023 и 2024 година на Министерството за
информатичко општество и администрација, за набавка на хардвер и софтвер за
системот „Централен регистар на население", во вкупна вредност од 45.000.000,00
денари без ДДВ, со динамика на плаќање и тоа:
- 5.000.000,00 денари во 2021 година
- 10.000.000,00 денари во 2022 година
- 15.000.000,00 денари во 2023 година
- 15.000.000,00 денари во 2024 година.
3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација 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.
Потребните средства за реализација на набавката во 2021 година се обезбедени во
рамките на одобрениот Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година,
во рамките на раздел 17001 Министерството за информатичко општество и
администрација.
Точка 54
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно
Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2021/30 на Советот од 15 јануари 2021 година за
спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија,
во предложениот текст.
Точка 55
Владата ја разгледа Информацијата за донесување Решение за изменување на
Решението за именување на членови на Интер – ресорска консултативна и
советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, со Предлог-решение,
ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Решението за изменување на
Решението за именување членови на Интер – ресорска консултативна и
советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, во предложениот
текст.
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Точка 56
Владата ја донесе Одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар на
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна
Македонија - Скопје, во предложениот текст.
Точка 57
Владата ја донесе Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна
спогодба на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија
и Северна Ирска Подружница во Република Северна Македонија – Скопје, во
предложениот текст.
Точка 58
Владата ја разгледа Информацијата со предлог за бројот на студенти за
запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни
установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце
Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол
Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022
година, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на
Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на
студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид и Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022 година (I варијанта), со заклучок во
точка 2 од Одлуката пред зборовите „бр.53/21“ да се додадат зборовите „и „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Точка 59
Владата ја донесе Одлуката за дополнителни квоти за запишување студенти
припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна
Македонија во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни
установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце
Делчев“-Штип, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол
Павле“-Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2021/2022
година, во предложениот текст.
Точка 60
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Факултет за драмски
уметности – Скопје (најнов текст), во предложениот текст.
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Точка 61
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот ученички
дом „Мирка Гинова“ Битола, во предложениот текст.
Точка 62
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државен ученички дом
„Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци, во предложениот текст.
Точка 63
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Ученички дом при СОУ
„Кочо Рацин“ Свети Николе, во предложениот текст.
Точка 64
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Ученичкиот дом при
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица, во предложениот текст.
Точка 65
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа
Миладиновци“ Струга, во предложениот текст.
Точка 66
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ
„Митко Пенџуклински“-Кратово, во предложениот текст.
Точка 67
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Ученичкиот дом при
РЦСОО „Ванчо Питошески“-Охрид, во предложениот текст.
Точка 68
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град
Скопје „Здравко Цветковски“-Скопје, во предложениот текст.
Точка 69
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на ЈУ Општински ученички
дом „Професор Мијалковиќ“-Куманово, во предложениот текст.
Точка 70
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Општинскиот ученички
дом „Лазар Лазаревски“-Велес, во предложениот текст.
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Точка 71
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Општинскиот ученички
дом „Бранко Станоевиќ“-Гостивар, во предложениот текст.
Точка 72
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Скопје“-Скопје, во предложениот текст.
Точка 73
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Пелагонија“-Скопје, во предложениот текст.
Точка 74
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје, во предложениот текст.
Точка 75
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Браќа Миладиновци“-Штип, во предложениот текст.
Точка 76
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Кочо Рацин“-Битола, во предложениот текст.
Точка 77
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски
дом „Никола Карев“-Охрид, во предложениот текст.
Точка 78
Владата ја донесе Одлуката за доделување на средства Државниот студентски дом
„Народен Херој Орде Чопела“-Прилеп, во предложениот текст
Точка 79
Владата го разгледа Предлогот на закон за утврдување на максималните цени за
болничко лекување и за тестирање на пациенти со КОВИД-19 во приватните
здравствени установи, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и
притоа го утврди следното мислење:
Со овој Предлог на закон се предлага утврдување на максималните цени за
болничко лекување и за тестирање на пациенти со КОВИД-19 во приватните
здравствени установи со цел да се намалат трошоците за болничко лекување на
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граѓаните на Република Македонија, во приватните здравствени установи, заштита
на јавното здравје и почитување на уставниот принцип на забрана за
дискриминација врз основа на класно потекло и имотна, т.е. општествена положба.
На овој начин групата пратеници во Собранието на Република Северна Македонија
бара да се утврдат максимални цени за болничко лекување и за тестирање на
пациенти со КОВИД-19 во приватните здравствени установи кои нема да бидат на
товар на пациентот, туку на товар на Фондот за здравствено осигурување и тоа е
спротивно на основните принципи на заштитата на јавното здравје, на оптимално
и ефикасно користење на здравствените капацитети на сите нивоа од системот со
користење на системот на упатување (издавање на упати од избрани лекари и
суп/специјалисти) и на принципите на здравствената економија (која се темели на
финансирањето на здравствената заштита од здравственото осигурување каде
основен извор за прибирање на средствата се придонесите од плата и други
надоместоци кои ќе се слеваат во единствен државен фонд за здравствено
осигурување, со голем степен на солидарност помеѓу осигурениците, но и со
неопходност од строги критериуми за одржливост, финансиска контрола и надзор
од страна на државата), наспроти постоење на постојна правна рамка која тоа
соодветно го регулира почитувајќи ги сите принципи.
Финансирањето на здравствената заштита опфаќа од индивидуално плаќање при
добивање на услугата, до плаќање преку здравствено осигурување на осигуреното
лице, како и финансирање од страна на Владата преку социјалната заштита или
даночниот систем. Со Предлогот на закон се предвидува плаќање на приватните
здравствени установи за болничко лекување и тестирање на пациентите со
КОВИД-19 преку здравственото осигурување каде основен извор за прибирање на
средствата се придонесите од плата и други надоместоци на сите државјани на
Република Северна Македонија, кога пациентот самоиницијативно и по сопствена
проценка оди во приватна здравствена установа да се лекува без да биде упатен од
неговиот избран лекар или специјалист врз основа на неговата клиничка состојба
ниту пак поради тоа што се пополнети капацитетите или има недостиг на ресурси
во јавното здравство.
Од анализата на постојната законска рамка и предложените максимални цени за
болничко лекување и за тестирање на пациенти со КОВИД-19 во приватните
здравствени установи произлегува дека:
Прва разлика: При правење на анализата, задолжително се тргнува од правилото
дека лицата заболени од корона - вирус КОВИД-19 се лекуваат во јавни
здравствени установи со оглед на тоа дека заштитата на населението од заразни
болести е стратешки важна активност од државно значење.
Втор принцип од кој се тргнува е постоење на моделот за упатување (издавање на
упати од избрани лекари и суп/специјалисти) кој има за цел да овозможи
оптимално и ефикасно користење на здравствените капацитети на сите нивоа од
системот при упатувањето на осигурените лица на користењето на
специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита. Според
моделот на упатување осигуреното лице може да користи здравствени услуги во
специјалистичко – консултативна здравствена заштита со упат од избраниот
лекар, а во болничката здравствена заштита, супспецијалистичка и болничка
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здравствена заштита во универзитетските клиники во Скопје со упат од лекарот
специјалист/супспецијалист. На овој начин се намалуваат несаканите ефекти како
што се: преоптоварување на универзитетските клиники, зголемени трошоци за
осигурениците, трошоци за здравствениот систем, неискористеност на
капацитетите.
Со Предлогот на закон се предвидува секоја здравствена услуга поврзана со
дијагностицирање и лекување на лице заболено од КОВИД-19 во приватна
здравствена установа да биде на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија, без користење на моделот на упатување (објаснет
во претходниот пасус) и без воведување на претходен критериуми како „филтер“
пред да биде упатен на лекување во приватна здравствена установа. Пациентот
самоиницијативно и по сопствена проценка оди во приватна здравствена установа
да се лекува, не е упатен од неговиот избран лекар или специјалист врз основа на
неговата клиничка состојба ниту пак поради тоа што се пополнети капацитетите
или има недостиг на ресурси во јавното здравство.
Наспроти Предлогот на закон, со членот 28 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“
бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.275/20), е пропишано дека единствено за лекување со
интензивна нега и терапија во приватните здравствени установи може да биде на
товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.
Имено, по правило, лицата заболени од корона-вирус КОВИД-19 се лекуваат во
јавни здравствени установи, а по исклучок во приватните здравствени установи
доколку се исполнети законски пропишаните услови. Поконкретно, со цитираните
законски одредби е пропишано следното:
„Лицата заболени од корона-вирус КОВИД-19 задолжително се лекуваат во јавни
здравствени установи.
По исклучок од ставот 3 на овој член, лицата заболени од корона-вирус КОВИД-19,
по медицински индикации, се лекуваат и изолираат и во приватни здравствени
установи кои имаат дозвола за вршење на дејноста за интензивна нега и терапија
или во домашни услови, доколку за тоа постојат услови.
Доколку во јавните здравствени установи од ставот 3 на овој член, се исполнети
капацитети за лекување на лицата заболени од корона-вирус КОВИД-19, доколку
кај лицата примени во приватната здравствена установа во текот на укажувањето
на здравствените услуги за дијагностицирање, лекување, третман, нега и
рехабилитација во установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2
вирус за заразната болест корона-вирус КОВИД-19 во нивниот организам, како и во
други случаи (недостиг на здравствени работници, здравствени соработници и
други вработени лица во јавната здравствена установа и слично), по претходно
дадена согласност од страна на Министерството за здравство, лекувањето на
лицата може да се врши и во приватни здравствени установи кои имаат дозвола за
вршење на дејноста за интензивна нега и терапија.“

32

Овие одредби од Законот за заштита на населението од заразни болести се
дополнителни разработени со членот 281-а став (4) од Законот за изменување и
дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.77/21) со кој е пропишано дека „Приватните здравствени
установи надвор од мрежата на здравствени установи кои вршат дејност за
интензивна нега и терапија ќе ја вршат оваа дејност во мрежата на здравствени
установи, за укажување на здравствени услуги на пациенти заболени од заразна
болест во периодот на траење на вонредните услови или кризната состојба,
согласно со прописите од областа на задолжителното здравствено осигурување, во
случаите утврдени со Законот за заштита на населението од заразни болести.“
Како што е утврдено со ставот (6) од членот 281-а од цитираниот Закон, со овие
приватни здравствени установи кои вршат дејност за интензивна нега и терапија
Фондот за здравственото осигурување на Република Северна Македонија склучува
договор со кој ќе ги договори обемот и видот на здравствените услуги кои
приватните здравствени установи ќе ги вршат во периодот на траење на
вонредните услови или кризната состојба, согласно со прописите од областа на
задолжителното здравствено осигурување.
Втора разлика: Со Предлогот на закон се предвидуваат Фондот за здравствено
осигурување да исплаќа на приватната здравствена установа 8 (осум) „пакети“ на
референтни цени (од вкупно 12-дванаесет) утврдени и објавени од страна на
Фондот за болничко лекување на пациенти заболени од КОВИД-19 и тоа во
ситуација кога пациентот самоиницијативно и по сопствена проценка оди во
приватна здравствена установа да се лекува, додека постојните законски одредби
од Законот за заштита на населението од заразни болести и Законот за
здравствената заштита пропишуваат Фондот да исплаќа на приватната
здравствена установа само 4 (четири) „пакети“ кои вклучуваат користење на
респиратор и настанување на компликации со оглед на тоа дека овие пациенти се
упатуваат на лекување во приватните здравствени установи само заради лекување
со интензивна нега и терапија и тоа во таксативно наброени законски пропишани
ситуации. н
За лекување на пациенти заболени од КОВИД-19, Фондот за здравствено
осигурување на јавните здравствени установи им исплаќа 12 (дванаесет) „пакети“,
од кои четири за болничко лекување, четири за интензивна нега и терапија и
четири наменети за здравствена заштита на терциерно ниво (на универзитетските
клиники). Тоа е така поради тоа што на прво место државата е должна да обезбеди
здравствена заштита за пациентите заболени од КОВИД-19, која преку
Министерството за здравство како надлежно министерство го организира
„одговорот“ на државата кога станува збор за такви ситуации и ги ангажира како
јавните така и приватните здравствени установи под услови пропишани со закон.
Имено, во главата насловена XIV. ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО
ВОНРЕДНИ УСЛОВИ, КРИЗНИ СОСТОЈБИ И ВО УСЛОВИ НА ШТРАЈК, под
насловот „Вршење на здравствена дејност од страна на здравствените установи во
вонредни услови и кризни состојби“, со членот 281-а став (1) од Законот за
здравствената заштита е пропишано „Јавните и приватните здравствените
установи се должни на барање на Министерството за здравство да учествуваат во
спречување и сузбивање на заразни болести, како и во заштита и спасување на
населението во другите случаи на вонредни услови и кризни состојби.“
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Капацитетите на приватните здравствени установи се користат како резервни
капацитети во случај кога бројот на пациенти и потребни здравствени услуги ги
надминуваат капацитетите на јавните здравствени установи и тоа се случува на
барање и со согласност на државата, односно нејзините надлежни органи. Во ниту
еден случај на барање и по проценка на самиот пациент кога таа услуга треба да
биде на товар на Фондот за здравство осигурување. Се додека државата, односно
јавното здравство има капацитет да ги дава потребните здравствени услуги
согласно протоколите за лекување на Ковид-19 пациенти, не постои потреба од
користење на здравствените услуги кои ги даваат приватните здравствени
установи. Проценка за тоа дали е тоа така, прави повторно државата, односно
надлежните органи, а не самиот пациент. Причина за тоа е примарната обврска на
државата за заштита на јавното здравје и заштита на населението од заразни
болести, моделот на упатување на пациентите, начинот на финансирање на
здравството и здравствената економија, кои налагаат државата преку надлежните
органи да „раководи“/„управува“ со здравствениот систем, а не тоа да го прави
пациентот. Со примена на овие принципи се заштитува здравствениот систем од
непланирано и непотребно трошење на ресурсите и оптоварување само на делови
од здравствениот систем.
Покрај постојните законски решенија кои се во сила, пред донесување е нов закон
за дополнување на Законот за здравствената заштита со кој со нов член 281-в се
пропишува начинот на вршење на здравствена дејност од страна на приватните
здравствени установи во услови на утврдено постоење на кризна состојба заради
заштита на јавното здравје и прогласена епидемија или пандемија на заразна
болест. Се очекува негово брзо донесување и стапување во сила. Имено, новиот
закон за дополнување на Законот за здравствената заштита е на дневен ред на
Триесет и деветтата пленарна седница на Собранието на Република Северна
Македонија (утврдена потреба од донесување на законот во скратена постапка,
завршена комисиска расправа, изготвен дополнет предлог и ставен на дневен ред
на пленарна седница заради претрес и донесување). Со овој предлог на закон ќе
има три придобивки. Прво, државата ќе ги упатува согласно законски пропишани
критериуми пациентите да спроведуваат здравствен третман на пациентите болни
од заразната болест во приватните здравствени установи по референтни цени
утврдени од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија. Второ, на пациентите заболени од КОВИД-19 кои по сопствена волја и
на личен трошок се лекуваат во приватни здравствени установи ќе се намалат
трошоците (со што ќе бидат опфатени и социјално загрозените категории на
граѓани). Трето, нема да биде изложен Фондот за здравствени осигурување на
дополнителни нерационални и неоправдани трошоци.
Третата разлика: е во однос на членот 3 од Предлогот на закон доставен од група
пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, со кој се предлагаат
„максимални цени за ковид-тестирање“ за „PCR ковид-тестирање во приватните
лиценцирани лаборатории доколку во државните лаборатории, во наредните 24
часа нема слободен термин“, таквото тестирање е веќе предвидено и пропишано со
Законот за здравствената заштита. Притоа постојното законско решение
споредено со решенијата од Предлогот на закон дава поголеми можности за такво
тестирање, без било какви условувања и ограничувања. Имено, со членот 281-а став
(5) од Законот за здравствената заштита е пропишано следното:

34

„(5) Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи
кои укажуваат здравствени услуги за детекција на заразна болест (со PCR метода
на земен материјал назофарингеален и орофарингеален брис и бронхоалвеоларен
лават, во микробиолошка лабораторија или со примена на друга метода одобрена
од Министерството за здравство), ќе ја вршат оваа услуга во мрежата на
здравствени установи во периодот на траење на вонредните услови или кризната
состојба, согласно со прописите од областа на задолжителното здравствено
осигурување.
Во ваков случај, согласно ставот (6) од цитираниот член, Фондот за здравственото
осигурување на Република Северна Македонија склучува договор со кој ќе ги
договори обемот и видот на здравствените услуги за детекција на заразна болест
кои приватните здравствени установи ќе ги вршат во периодот на траење на
вонредните услови или кризната состојба, согласно со прописите од областа на
задолжителното здравствено осигурување.
Притоа референтната „цена“ на „ковид-тестирањето“ на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија изнесува 1.850 денари, која цена би
била исплатена и на приватната здравствена установа со која Фондот има
склучено договор за вршење на здравствени услуги за детекција на заразна болест
согласно членот 281-а став (5) од Законот за здравствената заштита. Постојната
референтна цена на Фондот е повисока од цената од Предлогот на закон според кој
„регулираната цена не смее да надминува 20 евра во денарска противвредност за
земање брис.“.
Инаку, Фондот на приватната здравствена установа, со договорот за вршење на
здравствени услуги за детекција на заразна болест што ќе го склучи согласно
членот 281-а став (5) од Законот за здравствената заштита, ќе и утврди буџет и
обврска да го почитува протоколот за закажување на тестирање со што се
воведуваат два контролни механизми што постојат и за јавните здравствени
установи.
Цената на здравствените услуги за детекција на заразна болест Фондот ја формира
согласно трошоците за извршување на услугата и доколку има промени во
трошоците цената може да се коригира. Затоа Фондот постојано прибира податоци
и прави анализи. Доколку има податоци дека трошоците се пониски, тогаш и
цената ќе се намали соодветно. Но, цената не може да се намали без анализа на
трошоците. Доколку се утврди цена пониска од трошоците, здравствената установа
без разлика дали е приватна или јавна, ќе трпи загуба.
Во однос на членот 3 став (1) од Предлогот на закон за „ковид-тестирањето“, со кој се
пропишува условот за користење на услугите од приватните здравствени установи
да „во државните лаборатории, во наредните 24 часа нема слободен термин за PCR
тестирање на суспектен пациент-осигуреник“ истиот не може да се спроведе
бидејќи не постои можност да се воведе контролен механизам и не може да се
обезбеди релевантен доказ дека условот е исполнет.
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Врз основа на претходно изнесеното, Владата на Република Северна Македонија
смета дека не треба да се прифати Предлогот на закон за утврдување на
максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со КОВИД19 во приватните здравствени установи, по скратена постапка, поднесен од група
пратеници.
Точка 80
Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 26 став
2 точка б) од Законот за административни службеници и член 11-6 точка 12 а) и б), и
точка 14 а) и б), од Законот за пожарникарството, поднесено од градоначалникот на
Општина Битола и притоа го утврди следново мислење:
Наводите изнесени во Барањето за давање на автентично толкување на членот 26
став (2) точка б) од Законот за административни службеници и член 11-б став (12)
точки а) и б) и став (14) точки а) и б) од Законот за пожарникарството се неосновани.
Во однос на наводите изнесени во Барањето, Владата на Република Северна
Македонија од аспект на своите законски надлежности, а кои се однесуваат на
одредбата од Законот за административни службеници, Ве известува за следното:
Законодавецот со точката 5 на членот 5 од Законот за административни
службеници дал прецизна дефиниција, според која „Работно искуство во струка“ е
периодот евидентиран во Агенциja за вработување како работен стаж, кој
вработениот го поминал во работен однос после стекнување на определен степен и
вид на образование и во кој вршел работи и работни задачи за кој е потребен таков
степен и вид на образование.
Членот 26 став (2), за кој се бара автентично толкување гласи: ,,Помошно-стручниот
административен службеник од категоријата Г треба да ги исполни следниве
посебни услови за работното место:
б) работно искуство, и тоа:
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;
Во Законот за пожарникарството поконкретно во член 11-б став (12) е предвидено
раководните пожарникари–спасители од категоријата Б треба да ги исполнат
следниве посебни услови за работното место:
а) стручни квалификации, и тоа:
- за нивоата Б1 и Б2 ниво на квалификациите VI/А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1
степени,
- за нивоата Б3 и Б4 ниво на квалификациите квалификации IV според
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и
б) работно искуство, и тоа:
- за нивоата Б1 и Б2 најмалку четири години работно искуство во струката
евидентирано во Агенциjaта за вработување на Република Северна Македонија
како работен стаж или
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- за нивоата Б3 и Б4 најмалку три години работно искуство во струката
евидентирано во Агенциjaта за вработување на Република Северна Македонија
како работен стаж.
Во ставот (14) од член 11-б е предвидено дека професионалните пожарникари–
спасители од категоријата В треба да ги исполнат следниве посебни услови за
работното место:
а) стручни квалификации и тоа:
- за сите нивоа од категорија В ниво на квалификациите квалификации IV според
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и
б) работно искуство и тоа:
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката евидентирано во
Агенциjaта за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж,
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката евидентирано во
Агенциjaта за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж,
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката евидентирано во
Агенциjaта за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж
или
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката евидентирано во Агенциjaта
за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж.
Во членот 14 од Законот за вработените во јавниот сектор законодавецот ја утврдил
класификацијата на работни места и тоа група I - работни места на
административни службеници, односно лица кои засновале работен однос во
институциите на јавниот сектор заради вршење на работи од административна
природа, група II - работни места на службени лица со посебни овластувања,
односно лица кои засновале работен однос во институциите на јавниот сектор од
областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето заради извршување на
посебни овластувања, група III - работни места на даватели на јавни услуги,
односно лица кои засновале работен однос во институциите на јавниот сектор
заради вршење на работи поврзани со дејностите од јавен интерес согласно со
закон, кои не се од административна природа и група IV - работни места на
помошно-технички лица, односно лица кои засновале работен однос во
институциите на јавниот сектор заради одржување, обезбедување, вршење на
превоз, како и други помошни и технички работи со кои се обезбедува непречено
функционирање на институциите. Во рамките на секоја група се утврдуваат една
или повеќе подгрупи на работни места. Согласно член 15 став (1) од истиот закон во
рамките на секоја подгрупа се утврдува една или повеќе категории на работни
места, а согласно став (2) во рамките на секоја категорија на работни места се
утврдува едно или повеќе нивоа на работни места. Во ставот (4) законодавецот
уредил дека категориите и нивоата од ставовите (1) и (2) на овој член се утврдуваат
во посебните закони и со колективните договори согласно со видот на потребните
стручни квалификации и работните компетенции, одговорноста, видот и
сложеноста на работите и на работните задачи, како и согласно со други
критериуми од значење за работното место.
Врз основа на претходната класификација, професионалните пожарникари
спаѓаат во рамки на група II - работни места на службени лица со посебни
овластувања (односно лица кои засновале работен однос во институциите на

37

јавниот сектор од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето заради
извршување на посебни овластувања), подгрупа 11 - други овластени службени
лица во областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето, утврдeни со закон.
Согласно 11-б став (1) од Законот за пожарникарството класификацијата на
работните места на професионалните пожарникари вработени во територијалните
противпожарни единици се врши согласно со:
- одговорноста, целите, видот и сложеноста на работите и работните задачи на
работното место,
- потребните стручни квалификации, работното искуство, општите и посебните
работни компетенции и други критериуми од значење за работното место. Во
ставот (5) од истиот член е предвидено дека за работните места од категориите А и
Б се применуваат сите осум општи работни компетенции, и тоа за категоријата А
на напредно ниво, а за категоријата Б на средно ниво, а согласно ставот (6) од
истиот член за работните места од категоријата В се применуваат пет општи
работни компетенции на основно ниво. Ставот (7) превидува дека посебните
работни компетенции и другите критериуми од ставот (1) на овој член, во актите за
систематизација на работните места, се утврдуваат како посебни услови за
работното место.
Во однос на посебните услови предвидени за секоја категорија во Законот за
административни службеници (а и Законот за пожарникарството) законодавецот
бил во голема мера флексибилен и дефинирал со зборовите или најмалку, што
подразбира дека предвидел минимум што секако не го исклучува повисокиот или
максимумот степен на образование (ниво на квалификации). Исто така
законодавецот не прави ограничувања во смисла на прецизирање на областа на
образование, како ни работното искуство исклучиво во одредена насока. Секако
работодавачот во актите за систематизација на работни места ги утврдува и
посебните услови за работно место (посебни работни компетенции).
Се укажува дека подносителот на Барањето на автентичното толкување, треба да
ја има предвид меѓународната фраскатиева класификација, која дава
класификација на научно-истражувачките подрачја, полиња и области.
Законот за административни службеници во целина е lex specialis со кој се уредува
статусот,
класификацијата,
вработувањето,
унапредувањето,
стручното
усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со
работниот однос на административните службеници. Во членот 4 став (1) е
предвиден опфат на Законот, односно дека со овој закон се уредува статусот и
други прашања во врска со работниот однос на административните службеници.
Законот за вработените во јавниот сектор во својство на lex generalis ги уредува
општите начела, класификацијата на работните места, евиденцијата, видовите на
вработувања, општите права, должности и одговорности, мобилноста, како и други
општи прашања, за вработените во јавниот сектор.
Од анализата на горецитираните законски одредби, законодавецот на јасен начин
утврдил дека професионалните пожарникари спаѓаат во група II - службени лица
со посебни овластувања и се овластени службени лица од областа на безбедноста и
согласно утврдената класификација не може да се прави нивна споредба со
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групата I административни службеници и не доведува до различна примена и
толкување на двата закона.
Во однос на наводите изнесени во Барањето, кои се однесуваат на член 11-б став (12)
точки а) и б) и став (14) точки а) и б) од Законот за пожарникарството, се цени дека
споредбата на која е упатено, со членот 26 став (2) точки а) и б) од Законот за
административните службеници, не соодветствува на категориите на
административни службеници во двата закони-раководни, стручни и помошностручни.
По однос на побараното автентично толкување во делот на употребените изрази
„работно искуство” како посебен услов, Владата на Република Северна Македонија
смета дека се идентични, а поимот е дефиниран во членот 5 точка 5 од Законот за
административни службеници.
По однос на побараното автентично толкување, за предвидено работно место
„самостоен референт-архивар” или „референт-доставувач”, за кои е предвидено
завршено средно образование-економска струка, работното искуство треба да биде
три години, односно една година евидентирана како работа со средно образованиеекономска струка или треба да биде само работно искуство од три години за
работно место „самостоен референт-архивар”, односно од една година за работно
место „референт-доставувач”, Владата на Република Северна Македонија укажува
дека работното искуство во струката се евидентира во Агенцијата за вработување
на Република Северна Македонија, а посебните услови за работното место како
посебни работни компетенции се утврдуваат со Правилникот за систематизација
на работните места на Општината Битола, во кој согласно Законот за
пожарникарството е пропишано „...најмалку вишо или средно образование...и
најмалку една, две или три години работно искуство во струката евидентирано во
Агенцијата за вработување како работен стаж”, се утврдуваат посебните услови за
секое работно место одделно, како вид, степен на образование, работно искуство и
други специфичности зависно од потребите за работното место.
Воедно, се укажува да се имаат во предвид и член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на
Република Северна Македонија, согласно кој Собранието на Република Северна
Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите, како и
член 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, според
кој барање за давање на автентично толкување на закон може да поднесе секој
пратеник, Владата на Република Северна Македонија, Уставниот суд на Република
Северна Македонија, Врховниот суд на Република Северна Македонија, Јавниот
обвинител на Република Северна Македонија, народниот правобранител,
градоначалниците на општините и на градот Скопје и советите на општините и на
градот Скопје, доколку потребата од автентично толкување настанала во врска со
примена на законите во нивното работење и член 176 од Деловникот, согласно кој
барањето за давање на автентично толкување на закон се поднесува до
претседателот на Собранието, кое доколку законодавно-правната комисија оцени
дека е оправдано и изготви предлог на автентично толкување, расправа и одлучува
по предлогот на иста седница. Според Деловникот, автентичното толкување се
објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

39

Согласно горенаведеново, Владата на Република Северна Македонија смета дека
член 26 став 2 точка б) од Законот за административни службеници и член 11-6
точка 12 а) и б), и точка 14 а) и б), од Законот за пожарникарството се јасени и
прецизни и не е потребно автентично толкување.
Точка 81
Владата го разгледа Годишниот извештај за работа на Агенцијата за пошти за 2020
година и притоа го утврди следново мислење:
Годишниот извештај за работа на Агенцијата за пошти во 2020 година содржи:
- Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за пошти
за 2020 година;
- Извештај за завршените активности на Агенцијата за пошти во 2020 година;
- Извештај за состојбата на средствата за компензациски фонд универзална услуга;
- Извештај за извршување на Финансискиот план на Агенцијата за 2020 година и
Финансиски извештај за 2020 година (завршна сметка);
- Одлука за одобрување на Годишната завршна сметка за 2020 година бр.02-61/4 од
17.2.2021 година и
- Ревизорски извештај изработен од надворешен независен ревизор.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија
нема забелешки во однос на Годишниот извештај за работата на Агенцијата за
пошти за 2020 година.
Точка 82
Владата го разгледа Извештајот за работата на ректорот и на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола за академската 2019/2020 година и Извештајот за
финансиското работење за 2020 година и притоа го утврди следново мислење:
Согласно одредбите од Законот за високото образование, ректорот е должен еднаш
во годината до сенатот и основачот, да поднесе извештај за својата работа и за
работата на Универзитетот.
Доставениот извештај за работа претставува ретроспектива на сите реализирани
активности на органите и телата на универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола во академската 2019/2020 година, кои се во насока на остварување на
квалитетен наставно-образовен и научно-истражувачки процес на студирање.
Владата на Република Северна Македонија во целост го анализираше Извештајот
за работа на ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и
утврди дека се постигнати резултати во организираните настани, односно
функционирањето на Универзитетот со единиците во негов состав при:
- Наставно-образовната дејност- студиите од прв циклус академски и стручни
студии, втор циклус магистерски и специјалистички студии и трет циклус на
докторски студии на единиците во состав на Универзитетот кои се организирани
согласно Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот;
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- Почитување на роковите за обезбедување на самоевалуација и надворешна
евалуација;
- Зајакнување на меѓународната соработка со универзитети од повеќето Европски
држави и од Балкан, учество на конференции, форуми и студиски престои, учество
на Универзитетот во европските програми за соработка (ЕРАЗМУС+) и други
активности кои се реализирани во текот на наставната 2019/2020 година, како што
се стипендии, грантови, летни школи и др.
Врз основа на погоренаведеното за содржината на Извештајот за работа на
ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Владата на
Република Северна Македонија е со мислење дека Универзитетот работи кон
зајакнување и подобрување на квалитетот на високообразовната дејност, но за
финансиското работење на Универзитетот, Извештајот содржи само информација
за сметките во рамките на програма 42 при што во однос на финансиското
работење на Универзитетот се укажува на потребата за доставување на истиот и од
фискален аспект за академската 2019/2020 година, за што Владата не може да се
произнесе од фискален аспект, односно да се утврди дали истиот соодветствува со
трезорската евиденција.
Точка 83
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Агенцијата за
администрација за 2020 година и притоа го утврди следното мислење:
Агенцијата за администрација, согласно член 13 став (2) од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.
24/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), за својата работа за претходната година до
Собранието на Република Северна Македонија доставува годишен извештај,
најдоцна до 31 март во тековната година.
Годишниот извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2020 година е
доставен согласно законскиот рок, односно на 31.3.2021 година до Собранието на
Република Северна Македонија и е во функција на исполнување на наведената
законска обврска. Извештајот содржи податоци согласно законските надлежности,
односно податоци за објавување на огласи за вработување на административни
службеници, организација на постапки за селекција на административни
службеници, постапување по жалби и приговори на административните
службеници во втор степен, спроведување на испитот за административен
службеник и испитот за административно управување, водење на евиденција на
кандидати кои доставиле лажни докази во пријавата за вработување и други
работи утврдени со закон.
Агенцијата за администрација во 2020 година, од вкупно примени 379 барања за
објавување на јавни огласи од страна на институциите во јавниот сектор, објавила
вкупно 350 јавни огласи за вработување. За останатите барања постапката била
запрена, дел биле одбиени, а за дел од барањата јавните огласи се објавени во 2021
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година. Примени се 628 жалби/приговори од административни службеници, кои се
решени во законски утврдениот рок.
Во 2020 година биле спроведени 288 испити за административен службеник, а
проверка на веродостојноста на доказите и интервју е спроведенa за 275 јавни
огласи. За 13 јавни огласи не била спроведена постапка за проверка на
веродостојноста на доказите и интервју затоа што 8 јавни огласи биле запрени на
барање на институцијата пред спроведување на постапката за проверка на
веродостојноста на доказите и интервју, a за 5 јавни огласи немало квалификувани
кандидати во оваа фаза.
Во 2020 година се спроведени 50 испити за административно управување. За
испитот се пријавиле 599 кандидати, а испитот го полагале 408 кандидати, односно
326 кандидати го положиле испитот.
На интернет страницата на Агенцијата за администрација во 2020 година, се
објавени 107 интерни огласи, односно 58 интерни огласи на барање на
институциите на државната власт, а 49 интерни огласи на барање на локалната
власт.
Вкупниот буџет за 2020 година изнесувал 45.509.000,00 денари, а неговата
реализација на крајот на 2020 година изнесувал 95,86%, односно 41.170.177,00
денари.
Согласно Извештајот вкупните расходи на Агенцијата за администрација во 2020
година за сметка 630-Расходи на основен буџет, изнесуваат 41.170.177 денари,
додека пак согласно евиденцијата на Министерството за финансии истите се
41.188.930 денари, односно постои неусогласеност за износ од 18.726 денари. Исто
така, неусогласеност постои и во делот на планираниот буџет за 2020 година по
категории.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија
укажува Годишниот извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2020
година да се усогласи со податоците на Министерството за финансии во врска со
планот и реализацијата на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020
година.
Точка 84
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Годишниот извештај
за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2020 година,
поради потребата мислење по истиот да достави Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба
против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за човечки
ресурси и одржлив развој.
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Точка 85
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Агенцијата за
електронски комуникации за 2020 година и притоа го утврди следново мислење:
Годишниот извештај се доставува во функција на исполнување на обврската
утврдена во член 11 ставови (1) и (2) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18,
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 153/19), во
кои е утврдено дека Агенцијата за електронски комуникации за својата работа
дава отчет пред Собранието на Република Северна Македонија со доставување на
извештај за својата работа, а извештајот од ставот (1) на овој член Агенцијата е
должна да го достави до Собранието на Република Северна Македонија на
разгледување најдоцна до 31 март во тековната година.
Согласно став 3) од овој член, извештајот од ставот (1) на овој член содржи: а)
годишен извештај за работа на Агенцијата за претходната година и б) годишна
програма за работа на Агенцијата за наредната година.
Согласно ставот (4) од овој член, Годишниот извештај за работа на Агенцијата за
претходната година од ставот (3) особено содржи: Извештај за развојот на пазарот
за електронски комуникации во Република Северна Македонија во претходната
година; Извештај за реализацијата на активностите утврдени во годишната
програма за работа на Агенцијата за претходната година; финансиски извештај за
реализација на финансискиот план за претходната година и годишна сметка, со
податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за претходната
година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата,
ревизорски извештај од независен овластен ревизор, како и од Државниот завод за
ревизија, доколку има извршено ревизија, при што во прилог на Ревизорскиот
извештај се доставува и ставот на Агенцијата во однос на резултатите од
извршената ревизија и извештај за состојбата на средствата во компензацискиот
фонд за универзална услуга, кој особено содржи податоци за исплата на нето
трошоците на давателите на универзална услуга.
Согласно ставот (5) од овој член, со Годишната програма за работа на Агенцијата за
наредната година од ставот (3) точка б) на овој член се утврдуваат задачите и
целите кои Агенцијата треба да ги исполни наредната година, согласно со овој
закон и истата особено треба да содржи: Програма на планирани активности за
наредната година и финансиски план за наредната година, кој содржи податоци за
реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на
Агенцијата за наредната година групирани по структура и по организациона
структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на
Агенцијата за наредната година.
Според став (6) на овој член, Годишниот извештај за работа на Агенцијата за
претходната година од ставот (3) точка а) на овој член го усвојува Комисијата на
Агенцијата, по предлог на директорот на Агенцијата, најдоцна до 10 март во
тековната година.
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Согласно ставот (7) од овој член, Годишната програма за работа на Агенцијата за
наредната година од ставот (3) точка б) на овој член ја усвојува Комисијата на
Агенцијата, по предлог на директорот на Агенцијата, најдоцна до 10 декември во
тековната година, а според ставот 8) Годишната програма за работа на Агенцијата
за наредната година од ставот (3) точка б) на овој член може во текот на годината да
се измени, по постапка предвидена за нејзиното донесување.
Согласно член 19 алинеи 3 и 4 од истиот закон, Комисијата донесува одлука за
усвојување на годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година
и донесува одлука за усвојување на годишната програма за работа на Агенцијата за
наредната година.
Од доставениот Извештај за развојот на пазарот за 2020 година како составен дел
на Годишниот извештај, во делот Главни индикатори за развојот на пазарот на
електронски комуникации за 2020 година, може да се забележи дека во однос на
претходната 2019 година, имало зголемување од 6,30 % во однос на користењето
фиксен бродбенд. Имено, бројот на претплатници на фиксен бродбенд од 435.060
во 2019 година, се зголемил на 462.476 во 2020 година. Исто така зголемување од
3.55% се забележува во користењето на мобилниот интернет (2G, 3G, 4G). Од друга
страна се забележува пад на активните претплатници во мобилната телефонија за
-5,72 %, односно бројот на претплатници во 2019 година изнесувал 1.944.870, за во
2020 да се намали на 1.833.689.
Според податоците од Извештајот за развојот на пазарот за 2020 година во делот
Пристап до интернет – Табела 6, за пристап до интернет со широк опсег евидентен
е падот на бројот на претплатници преку јавна кабелска мрежа во 2020 година во
однос на 2019 година од -19,01%. Истовремено во истиот период бројот на
претплатници преку јавна оптичка мрежа се има зголемено за 37,36%.
Според податоците од Извештајот за развојот на пазарот за 2020 година во делот
Индикатори за бројот на активни претплатници на широкопојасен интернет по
пристапна брзина, граѓаните најмногу го користеле интернетот со пристапна
брзина помеѓу 20 Mbs и 30 Mbs со број на претплатници 116.847. Споредено со
извештајот за 2019 година, може да се забележи дека брзините поголеми од 30 Mbs
нагло се зголемуваат, а брзините помали од 16 Mbs се намалуваат. Во однос на број
на претплатници по пристап на технологии најголем е процентот на претплатници
со пристап до интернет преку јавна CaTV мрежа со 31.99%, потоа следи пристап до
интернет преку јавна комуникациска мрежа xDSL со удел од 28.22% и
претплатниците преку јавна оптичка мрежа со удел од 17.04%. Од претходно
достапните податоци, може да се констатира зголемување на уделот на
претплатници преку оптичка мрежа кој за 2019 година изнесувал 13.18%. Ова
укажува на зголемени инвестиции на операторите во оптички мрежи што е за
поздравување.
Во делот Индикатори – пренос на радио и ТВ сервиси до крајни корисници, може
да се забележи благ пад на бројот на претплатници на кабелска телевизија, додека
пак бројот на претплатници за IPTV за 2019 година бележи раст од 6.59%, за DVB-T
бележи пад од -4.85%, а за сателитска раст од 6.05%.
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Со оглед на фактот дека Европската комисија го поддржува правилното
функционирање на внатрешниот пазар за електронски комуникации,
истакнувајќи дека правилата ги штитат потрошувачите и поддржуваат
универзална достапност на современи услуги, цениме дека Годишната програма за
работа на Агенцијата за 2020 година, ги следи активностите, целите и задачите за
развојот на електронски комуникации во земјата, согласно Законот.
Согласно доставените податоци, Агенцијата во период од 1.1.2020 година до
31.12.2020 година има реализирано приходи во вкупен износ од 516.415.518 денари,
што споредено со претходната година претставува незначително зголемување од
1.1%. Во структурата на приходи, најзначајно е учеството од надоместок од
користење на радиофреквенции, кој за 2020 година изнесува 405.446.273 денари.
Во делот на расходите, Агенцијата има реализирано износ од 508.818.580 денари,
што споредено со 2019 година претставува зголемување од 39.21%, кое се должи
пред се на повисокиот износ на реализирани расходи за набавка на опрема во 2020
година. Од приложениот преглед на реализирани расходи, може да се согледа дека
значајни износи се реализирани во следните расходни позиции: трошоци за помош
донации и други давачки (126.144.326 денари), трошоци за опрема (73.551.921 денари),
трошоци за плати (143.558.431 денари), трошоци за интелектуални услуги (31.583.456
денари) и пренесени средства на други субјекти (66.818.530 денари), во случајот
средства на финансирање на работењето на Оперативно – техничката агенција,
согласно Законот за следење на комуникации и Законот за оперативно – техничка
агенција.
Исто така, во текот на 2020 година, Агенцијата има реализирано капитални
инвестиции во износ од 76.772.924 денари, што претставува 15.09% од вкупниот
износ на расходи.
Врз основа на презентираните показатели за работењето на Агенцијата во 2020
година, може да се согледа дека има прикажано вишок на приходи над расходи во
износ од 7.596.938 денари.
Согласно член 29, став 8 од Законот за електронски комуникации,
нереализираните средства од финансискиот план на Агенцијата од претходната
година, Агенцијата ќе ги пренесе во финансискиот план за наредната година, при
што може да одлучи тие средства, или дел од нив да се користат за развој на
електронски комуникации и информатичко општество, како и за други работи од
значење за Републиката, утврдени со финансискиот план на Агенцијата. Во однос
на наведеното, се укажува на потребата во материјалот да биде содржано
подетално образложение за нереализираните средства, односно да биде
образложено дали наведените средства се вклучени во проектираниот износ на
приходи за 2021 година, како и видот на активности кои е планирано да се
реализираат со истите.
Во прилог на материјалот е доставен Извештај на независен ревизор, во кој е
дадено мислење со резерва, пред се поради забелешки во делот на неизвесноста од
наплата на дел од побарувањата, начинот на признавање и мерење на земјиште
дадено на користење од страна на Владата на Република Северна Македонија, како
начинот на евидентирање и водење на инвестициите во тек.
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Точка 86
Владата го разгледа Статутот на Меѓународниот Универзитет „Визион“ - Гостивар
и притоа го утврди следното мислење:
Согласно член 16 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 82/18), основен акт на високообразовната установа е
статутот.
Во ставот (2) на истиот член е утврдено дека со статутот поблиску се уредуваат
внатрешната организација, начинот на вршење на високообразовната дејност,
овластувањата и начинот на работа и одлучување и други прашања од значење за
вршење на високообразовната дејност.
Според ставот (3) на овој член, на статутот на јавниот универзитет и на јавната
самостојна висока стручна школа, согласност дава Собранието на Република
Северна Македонија, а на приватната високообразовна установа основачот, по
претходно мислење на Владата на Република Северна Македонија.
Согласно член 94 точка 1 од Законот за високото образование, универзитетскиот
сенат, меѓу другото, донесува статут на универзитетот и дава согласност на
статутите на единиците во неговиот состав.
Со статутот на Универзитетот треба да се регулираат само оние прашања на кои
што Законот упатува да се регулираат со статут.
Доколку одредби од Законот за високото образование стануваат составен дел од
Статутот, истите треба во целост да бидат усогласени со Законот за високото
образование, освен во случаите кога Законот дава овластување за дополнително
уредување на истата проблематика со статут на универзитетот.
По однос на текстот на Статутот на Универзитетот „Визион“ - Гостивар, од аспект
на Законот за високото образование, како и од формално правен аспект, се
укажува на следното:
Одредбата од член 65 став (1) од Статутот треба да се усогласи со член 94 точка 5 од
Законот за високо образование, согласно која сенатот на универзитетот одлучува
за основање и престанок на внатрешни организациони единици, организации и
трговски друштва.
Членот 97 став 1 да се доуреди од јазичен аспект.
Во членот 104 став (2) треба соодветно да се преформулира, имајќи предвид дека
овој член од Статутот има само два става.
Во членот 113 став (2) треба во целост да се усогласи со член 100 став (2), согласно кој
сенатот избира за вршител на должноста ректор еден од проректорите на
универзитетот, за период од најмногу шест месеци и едно лице може да биде
избрано за вршител на должноста ректор само еднаш, а согласно став (4) од истиот
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член од Законот, најдоцна 30 дена од денот на изборот на вршителот на должноста
ректор од ставот (2) на овој член, се поведува постапка за избор на ректор.
Во членот 114 став (1) треба да се допрецизира согласно член 97 став (5) од Законот
за високото образование, согласно кој ректорот се избира на слободни, непосредни
и тајни избори од страна на членовите на наставно-научните, научните и
наставничките совети на единиците.
Членот 128 треба во целост да се усогласи со член 100 став (1) од Законот.
Членот 129 треба да се усогласи со член 100 став (2) од Законот.
Во членот 137, ставот (1) треба да се усогласи со член 102 став (3), согласно кој
организацијата и начинот на работата на ректорската управа, како и бројот на
претставниците на студентите, поблиску се утврдуваат со статутот на
универзитетот, при што истата материја соодветно да се уреди во овој статут.
Членот 157 треба да се регулира согласно член 116 ставови (2), (3), (4) и (5) од Законот.
Членовите 178 и 179 од Статутот треба да се спојат во еден член.
Членот 252 треба да се усогласи со член 31 од Законот за високото образование,
согласно кој на секој универзитет се избира студентски правобранител, од редот на
редовните студенти на универзитетот, без притоа да се прецизира видот на студии
на кој е запишан кандидатот за избор на студентски правобранител.
Во членот 264, зборот „универзитетското“, треба да се замени со зборот
„факултетското“.
Членот 290 треба да се исправи од технички и јазичен аспект.
Зборовите „Критериуми и постапка за избор“ од поднасловот на член 293 да се
заменат со зборовите „Критериуми за избор во звање“, од причина што во овој член
не се третира постапката за избор.
Во членот 293 зборот „критериуми“ да се замени со зборот „услови“ со цел
усогласување на јазичното изразување со Законот за високото образование.
Членот 298 треба да се претвори во став (2) од член 297, од причина што членот 297
сам по себе не се вклопува со содржината на поднасловот „Предвремен престанок
на избор“, а со цел постигнување на една мисловна целина, помеѓу двата члена.
Членот 298 во целост да се усогласи со член 178 став (2) од Законот.
Текстот на Статутот да се подобри од јазичен и номотехнички аспект.
По усвојувањето на дадените забелешки да се изврши соодветна пренумерација на
членовите на Статутот.
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Точка 87
Владата ја разгледа Иницијативата до Уставниот суд на Република Северна
Македонија под У.бр.39/2021 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 344 став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015,
55/2016, 11/2018, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.302/2020), поднесена од Трајанка Елим Илиеска од Прилеп и притоа го утврди
следново мислење:
Со Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија
бр.96/19) се уредуваат општите услови за пропишување на прекршоците и
прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната
одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се
пропишуваат прекршочните постапки.
Во член 71 од наведениот Закон, предвидено е дека со закон може да се овластат
службените лица во органите на државната управа или организации и други
органи што вршат јавни овластувања на надзор над спроведување на законите,
привремено да ги одземат предметите од членот 40 од овој закон кога во вршењето
на службената должност ќе дознаат за прекршокот и истите да ги предадат на
Агенцијата за управување со одземен имот.
Согласно член 344 ставови (1), (2) и (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата, кој преставува посебен закон („lex specijalis’’), а кој произлегува и е
усогласен со Законот за прекршоци, кој преставува „lex generalis“, предвидена е
можност полицискиот службеник да го исклучи од сообраќај возилото кое не е
регистрирано, за кое не е продолжен рокот на важноста на сообраќајната дозвола,
за кое е утврдена техничка неисправност или кое нема пропишани регистарски
таблици. Во истиот член се предвидува и можноста полициски службеник да
исклучи возило од сообраќај и привремено да го одземе возилото до утврдување на
техничка исправност, но не подолго од три работни дена, а доколку биде утврдена
техничка неисправност на возилото од ставот (2) на овој член, која се однесува на
предизвикување на голема бучава или во случај кога сообраќајната дозвола за
возилото е со изминат рок на важност од шест или повеќе месеци, возилото се
одзема во времетраење од 90 дена.
Согласно горенаведенитe законски одредби, јасно може да се заклучи дека
одредбите од членот 344 ставови (2) и (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата, произлегуваат и се усогласени со Законот за прекршоците и не се во
спротивност со членот 15 од Уставот на Република Северна Македонија, бидејќи
ограничувањето на правото на сопственост кое е загарантирано со Уставот не е
прекршено, односно во конкретниот случај јавниот интерес на граѓаните –
безбедноста на сообраќајот е загарантирана со закон.
Следствено на наведеното, се смета дека Иницијативата за поведување постапка за
оценување на уставноста на членот 344 ставови (2) и (3) од Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата поднесена од Трајанка Елим Илиеска од Прилеп, е
неоснована, и Владата на Република Северна Македонија му предлага на
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Уставниот суд на Република Северна Македонија да не поведе постапка за
оценување на уставноста на наведените законски одредби, со оглед на фактот што
истите се во согласност со Уставот на Република Северна Македонија.
Точка 88
Владата ja разгледа Иницијативата поднесена од Николче Мушаревски од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.57/21 за
поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Гранскиот
колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на
Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства,
казнено - поправните и воспитно - поправните установи, Државното
правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје,
агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република
Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/20)
и притоа го утврди следното мислење:
Наводите изнесени во Иницијативата за започнување на постапка за оценување на
уставноста и законитоста на член 1 став (2) од Гранскиот колективен договор за
органите на државна управа, стручните служби на Владата на Република Северна
Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно поправните установи, Државното правобранителство, општините, Градот Скопје и
општините во Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од
Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.51/20), се неосновани.
Со поднесената Иницијатива, подносителот ја оспорува уставноста и законитоста
на наведената одредба од Гранскиот колективен договор, дека истата е
дискриминирачка и не е во согласност со Законот за вработените во јавниот
сектор, Законот за административни службеници, Законот за работните односи,
принципите на меѓународните акти во поглед на ползување на правата, со членот 7
од Меѓународниот пакт за економските, социјалните и културните права од 1966
година, членот 1 од Конвенцијата за еднакво наградување од 1951 година, членот 4
од Европската социјална повелба од 1966 година донесена од Советот на Европа,
членот 14 од Европската конвенција за заштита на човекови права и членот 1 од
Протоколот бр.12 кон Европската конвенција за заштита на човекови права.
Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, како
темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија, меѓу
другото, е утврдено владеењето на правото.
Согласно член 9 од Уставот на Република Северна Македонија граѓаните се
еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување;
имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се
еднакви.
Согласно член 51 од Уставот на Република Северна Македонија законите мораат да
бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е
должен да ги почитува Уставот и законите.
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Со Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19) се уредуваат
организацијата, надлежностите и работата на органите на државната управа.
Органите на државната управа, како дел од извршната власт, се основаат во
областите и подрачјата кои се од значење за вршење на функциите на државата и
за ефикасно остварување на правата и должностите на граѓаните и правните лица.
Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20) е рамковен закон со кој се воспоставуваат
основните начела за вработување во јавниот сектор. Целта на овој закон е на
систематски начин да се уредат општите начела, класификацијата на работните
места, евиденцијата, видовите на вработувања, општите права, должности и
одговорности, мобилноста, како и други општи прашања за вработените во јавниот
сектор.
Со ставот (1) од членот 2 од Законот за вработените во јавниот сектор се регулира
опфатот и поимот работодавачи во јавниот сектор, и истите се систематизирани на
следниов начин:
- органите на државната и на локалната власт и други државни органи основани
согласно со Уставот и со закон и
- институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката,
здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето,
спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а
организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија
основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од
општините во градот Скопје.
Во ставот (2) од истиот член законодавецот утврдил дека вработени во јавниот
сектор се лицата кои засновале работен однос кај некој од работодавачите од
ставот (1) на овој член.
За вработените во јавниот сектор се применуваат одредбите од овој закон,
одредбите од посебните закони, прописите донесени врз основа на овој закон и
посебните закони и со колективните договори.
Во членот 14 од Законот за вработените во јавниот сектор е утврдена
класификација на работните места во јавниот сектор, и истите се групирани во
четири групи:
групa I - работни места на административни службеници, односно лица кои
засновале работен однос во институциите на јавниот сектор заради вршење на
работи од административна природа,
групa II - работни места на службени лица со посебни овластувања, односно
лица кои засновале работен однос во институциите на јавниот сектор од областа на
безбедноста, одбраната и разузнавањето заради извршување на посебни
овластувања,
група III - работни места на даватели на јавни услуги, односно лица кои
засновале работен однос во институциите на јавниот сектор заради вршење на
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работи поврзани со дејностите од јавен интерес согласно со закон, кои не се од
административна природа и
група IV - работни места на помошно-технички лица, односно лица кои
засновале работен однос во институциите на јавниот сектор заради одржување,
обезбедување, вршење на превоз, како и други помошни и технички работи со кои
се обезбедува непречено функционирање на институциите.
Во рамките на секоја група се утврдуваат една или повеќе подгрупи на работни
места. Во рамките на секоја категорија на работните места се утврдува едно или
повеќе нивоа на работните места. Нивоата на работните места се опишуваат со
звања, односно со стручен или со научен назив, при што најниско ниво во
категоријата е влезното ниво. Категориите и нивоата се утврдуваат во посебните
закони и со колективните договори согласно со видот на потребните стручни
квалификации и работните компетенции, одговорноста, видот и сложеноста на
работите и на работните задачи, како и согласно со други критериуми од значење
за работното место.
Со Закон за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.275/2019 и 14/20), се воспоставува целосен и
синхронизиран систем на администрација базиран на знаење, односно воведување
на целосно нов модерен пристап кон управувањето со човечките ресурси, со
елементи на корпоративно управување, согласно со најдобрите светски практики
за управување базирано на компетенции преку уредување на статусот,
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и
оспособувањето, мерењето на учинокот и други прашања во врска со работниот
однос на административните службеници.
Предмет на Законот за административни службеници се статусот,
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и
оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос
на административните службеници. Член 3 од Законот за административни
службеници го дефинирал административниот службеник, и согласно став (1)
административен службеник е лице кое засновало работен однос заради вршење
на административни работи во некоја од следниве институции: органите на
државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со
Уставот и со закон и институциите кои вршат дејности од областа на
образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и
заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со
закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни
претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од Градот
Скопје, како и од општините во Градот Скопје. Со став (2) се предвидени видовите
административни службеници, па така, во зависност од институцијата во која е
вработен, административниот службеник може да биде: државен службеник,
односно друг вид на службеник утврден со посебен закон или јавен службеник.
Согласно член 203 од Законот за работни односи, колективен договор се склучува
како општ на ниво на Република, посебен на ниво на гранка односно оддел,
согласно со Националната класификација на дејности и поединечен на ниво на
работодавач.
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Во членот 217 од истиот закон е утврдено дека посебниот колективен договор за
гранката, односно одделот го склучуваат репрезентативниот синдикат и
репрезентативното здружение на работодавачите на ниво на гранка, односно
оддел, а во членовите 226 и 227 законодавецот утврдил дека колективен договор
може да се склучи на определено време за период од две години, со можност за
продолжување, со писмена согласност на страните на договорот, а колективен
договор склучен на определено време престанува да важи со истекот на времето за
кое е склучен и со спогодба на сите учесници или со откажување, на начинот
утврден со колективниот договор.
Гранскиот колективен договор („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.51/20) е склучен од Министерството за информатичко општество и
администрација надлежно за вработените во областа на државната
администрација, од една страна и Синдикатот на работниците од управата,
правосудните органи, здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ), од
друга страна.
Овој Грански колективен договор се однесува на вработените во органите на
државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна
Македонија, судовите, јавни обвинителства, казнено - поправните и воспитно поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и
општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и други органи основани од
Собранието на Република Северна Македонија. Односно истиот не се однесува на
вработените во областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето, здравството,
образованието и науката, културата, трудот и заштитата на децата, јавното
информирање, комуналните и други дејности заради кои се основани јавните
претпријатија.
Имено, со ставот (1) од член 1 од предметниот Грански колективен договор се
уредуваат правата, обврските и одговорностите и други прашања во врска со
работниот однос на вработените во органите на државната управа, судовите,
јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно - поправните установи,
државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот
Скопје, агенциите, фондовите и други органи основани од Собранието на
Република Северна Македонија.
Во ставот (2) од истиот член, кој е оспорен од подносителот на иницијативата, е
утврден исклучокот, односно дека овој колективен договор не се однесува на
вработените во областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето, здравството,
образованието и науката, културата, трудот и заштитата на децата, јавното
информирање, комуналните и други дејности заради кои се основани јавните
претпријатија.
Ставот 1 од членот 2 од Грански колективен договор предвидува дека
Работодавачи во смисла на овој колективен договор се органите на државната
управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите,
јавни обвинителства, казнено - поправните и воспитно-поправните установи,
државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот
Скопје, агенциите, фондовите и други органи основани од Собранието на
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Република Северна Македонија (во натамошниот текст работодавачот), а ставот (2)
Вработени во смисла на овој колективен договор се вработените кои засновале
работен однос кај работодавачот од ставот (1) на овој член.
Со членот 14 од Законот за вработените во јавниот сектор, законодавецот не
случајно ја направил класификација на работни места, токму поради фактот дека
истите имаат различен статус и извршуваат различни работни задачи. Во Група II работни места на службени лица со посебни овластувања, односно лица кои
засновале работен однос во институциите на јавниот сектор од областа на
безбедноста, одбраната и разузнавањето заради извршување на посебни
овластувања, утврдени се единаесет подгрупи, кои на јасен начин утврдуваат кои
се вработени со посебни овластувања во областа на безбедноста, одбраната и
разузнавањето и за истите овој Грански колективен договор не се применува. Во
Група III - работни места на даватели на јавни услуги во јавните установи, јавните
претпријатија основани од Република Северна Македонија, од општините, од
градот Скопје или од општините во градот Скопје, се утврдени пет подгрупи на
вработени кои се од областа на здравството, на образованието и на науката,
даватели на јавни услуги во областа на трудот, социјалните работи и заштитата на
децата, даватели на јавни услуги во областа на културата и на јавното
информирање, даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и на
други дејности заради кои се основани јавните претпријатија.
Самата класификација, која е појдовна основа за тоа на кои вработени ќе се
однесува самиот Грански колективен договор, сама по себе не е дискриминирачка.
Подносителот на Иницијативата, ги наведува вработените во Министерство за
внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерство за економија и
Министерството за здравство, Министерството за образование и наука како органи
на државна управа во кои има вработени административни службеници и за кои
овој Грански колективен договор не се применува. За Министерството за
внатрешни работи и органот во состав на Министерството за внатрешни работи –
Бирото за јавна безбедност, согласно член 3, став (3) од Законот за вработените во
јавниот сектор, се применуваат само главите III и IV од овој закон, односно правата
и обврските на овие вработени се регулираат во нивниот материјален закон.
Вработените во Министерството за внатрешни работи имаат статус на овластени
службени лица, а во поглед на остварувањето на нивните права и обврски се
применуваат нивните материјални закони и колективниот договор на ниво на
работодавач. Во однос на наводот дека овој Грански колективен договор не се
применува на вработените во Министерството за одбрана, Министерство за
економија и Министерството за здравство, Министерството за образование и
наука, се смета дека истиот е неоснован, од причина што овој колективен договор
се применува на вработените во министерства и други органи на управата и
организации утврдени со закон, а за вработените во областа на безбедноста,
одбраната и разузнавањето, здравството, образованието и науката, културата,
трудот и заштитата на децата, јавното информирање, комуналните и други
дејности заради кои се основани јавните претпријатија, кои во суштина имаат
статус на даватели на јавни услуги и овластени службени лица, се применуваат
посебните закони и колективните договори кои ги имаат склучено на ниво на
дејност односно на работодавач.
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Имајќи ги во предвид претходно цитираните одредби, Владата на Република
Северна Македонија смета дека оспорениот член 1 став (2) од Гранскиот
колективен договор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/20)
е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, Законот за
вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници, Законот
за работни односи и не се повредуваат принципите содржани во членот 8 став 1
алинеја 3, членот 9, членот 51 и членот 95 од Уставот на Република Северна
Македонија, како и со членот 7 од Меѓународниот пакт за економските,
социјалните и културните права од 1966 година, членот 1 од Конвенцијата за
еднакво наградување од 1951 година, членот 4 од Европската социјална повелба од
1966 година донесена од Советот на Европа, членот 14 од Европската конвенција за
заштита на човекови права и членот 1 од Протоколот бр.12 кон Европската
конвенција за заштита на човекови права. Со гранскиот колективен договор,
согласно одредбите од Уставот, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот
за административните службеници и Законот за работните односи, на
експлицитен начин се уредува опфатот на вработените согласно нивниот статус за
кој се применува, а со исклучокот се опфатени вработените кои се со статус на
овластени службени лица и даватели на услуги и се вработени во областа на
безбедноста, одбраната и разузнавањето, здравството, образованието и науката,
културата, трудот и заштитата на децата, јавното информирање, комуналните и
други дејности заради кои се основани јавните претпријатија, и за истите се
склучени и се применуваат колективни договори на ниво на дејност, односно на
ниво на работодавач.
Оттука, 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 и законитоста на оспорениот член од
Гранскиот колективен договор за органи на државната управа, стручните служби
на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства,
казнено - поправните и воспитно - поправните установи, Државното
правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје,
агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република
Северна Македонија.
Точка 89
Владата ја разгледа Понудата од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.11281 за КО Центар 1 на КП бр. 1576 и не ја
прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 90
Владата ја разгледа Понудата од нотар Махир Зибери од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.1729 за КО Глуво Бразда на КП бр.3005, дел 1,
викано место/улица Парајница и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид
негативното Мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
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Точка 91
Владата ја разгледа Понудата од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.34173 за КО Прилеп на КП бр.23379/1, во м.в.
Крбла и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на
Министерството за транспорт и врски.
Точка 92
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр.93570 за КО Чаир на КП бр.1472/3, 1474, 1475/3
и 1476/3 и по Понудата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и
врски и негативното Мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Точка 93
Владата ја разгледа Понудата од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на
идеален дел на недвижности со Имотен лист бр. 22905 за КО Штип-6 и не ја
прифати Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за
транспорт и врски.
Точка 94
Владата го разгледа Известувањето од извршител Андреја Буневски од Скопје за
Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на ден 12 мај 2021 година,
доставено под И.бр.2986/2020 од 22 април 2021 година и по истото го усвои новото
Известување на Министерството за транспорт и врски.

Точка 95
1. Владата на предлог на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки
развој го именува Костадин Петров, досегашен вршител на должноста директор на
Фондот за иновации и технолошки развој за вршител на должноста директор на
Фондот за иновации и технолошки развој и истовремено му утврди коефициент за
пресметување на плата.
2. Владата ја именува Елизабета Наумовска, досегашен вршител на должноста
директор на Државниот испитен центар за директор на Државниот испитен
центар.
3. Владата го именува Беким Максути, досегашен вршител на должноста директор
на Дирекцијата за заштита и спасување за директор на Дирекцијата за заштита и
спасување и истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
4. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Република Северна
Македонија за претседател и членови на Регулаторната комисија за домување да
ги именува:
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а) за претседател:
- Зоран Маџовски
б) за членови:
- м-р Башким Алили
- Сеад Личина и
- Зоран Павловски.
5. Владата од должноста членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување на
деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведениe ги разреши:
- Душан Стојановски
- Сања Петровска и
- Зоран Костадинов.
5.1 Владата за членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување на деца со
воспитно - социјални проблеми и нарушено поведениe ги именува:
- Асип Селим
- Ферик Сулејманов и
- Жанета Ќосе.
6. Владата го разреши Бесим Зеќири од должноста член на Управниот одбор –
претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје,
поради постоење на состојба на судир на интереси.
7. Владата го разреши проф. д-р. Димитрије Бужаровски од должноста член на
Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија, на негово
барање.
7.1 Владата ја именува м-р Бранка Марковиќ етномузиколог, уметнички
раководител на НУ Ансамбл на народни игри и песни на Република Северна
Македонија „Танец“ – Скопје за член на Националната комисија за УНЕСКО на
Република Северна Македонија.
8. Владата ја разреши Гала Николиќ од должноста член на Управниот одбор
Јавната установа Центар за образование на возрасните.
8.1 Владата го именува Нуман Салаи за член на Управниот одбор на Јавната
установа Центар за образование на возрасните, претставник од Министерството за
образование и наука.
9. Владата го разреши Фљорентин Муртези од должноста член на Советот за
образование на возрасните.
9.1 Владата ја именува Гала Кузмановски за член на Советот за образование на
возрасните.
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10.
Владата го разреши Сали Салиевски од должноста член на Надзорниот
одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна
Македонија – Скопје.
10.1 Владата ја именува Бесмира Ејупи за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.
11. Владата го разреши Орхан Баров од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ – Велес.
11.1 Владата го именува Ивица Лазаров за член на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство
„Лисиче“ – Велес.
12. Владата го разреши Ерхан Баки од должноста член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за
берзанско работење „Агро – Берза“ – Скопје.
12.1 Владата го именува Фазлија Мустафи за член на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за
берзанско работење „Агро – Берза“ – Скопје.
13. Владата ја разреши Фарије Мемедова од должноста член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.
13.1 Владата за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ – Велес ги именува:
- Ерхан Баки и
- Наил Мефаилоски.
14.Владата го разреши Тони Демјанов од должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.
14.1 Владата го именува Орхан Баров за член на Управниот одбор на Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија.
15. Владата го разреши Емин Џумкар од должноста член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк
Галичица, Охрид.
15.1 Владата го именува Неџип Ајдар за член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк
Галичица, Охрид.
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16. Владата ја разреши Розита Талевска Христовска од должноста член на
Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република
Северна Македонија.
16.1 Владата го именува Емин Џумкар за член на Управниот одбор на Агенцијата за
поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.
17. Владата ја разреши Шенај Османова од должноста член на Управниот одбор на
ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.
17.1 Владата го именува Селајдин Сулејманов за член на Управниот одбор на ЈП за
извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.
18. Владата ја разреши Лидија Митревска од должноста член на Надзорниот одбор
за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта – Скопје.
18.1 Владата ја именува Ваљбоне Фазлија за член на Надзорниот одбор за контрола
на
материјално-финансиското
работење
на
Јавното
претпријатие
за
стопанисување со пасишта – Скопје.
19. Владата го разреши Петар Петровски од должноста член на Одборот за
контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
19.1 Владата ја именува Илвије Јашари за член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
20. Владата ја разреши Живка Ѓуфтева од должноста член на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје.
20.1 Владата го именува Аљи Алили за член на Управниот одбор на Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје.
21. Владата го разреши Зоран Ивковиќ од должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен имот.
21.1 Владата го именува Неби Џемали за член на Управниот одбор на Агенцијата за
управување со одземен имот.
22. Владата го именува Омер Ќазимовски за член на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Институтот за стандардизација на
Република Северна Македонија.
23. Владата го разреши Каин Џемаили од должноста член на Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
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23.1 Владата го именува Џелил Ахмед за член на Управниот одбор на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони.
24. Владата заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на Акционерско
друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје да го разреши Данчо Стојановски од должноста член на
Управен одбор и директор за информатичка технологија, на негово барање, а за
член на Управниот одбор на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта
на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје да го избере Дино
Дрпљанин.
25. Владата заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на АД за производство
на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост,
Скопје, од должноста членови на Управниот одбор да ги отповика Ѓорѓи Михаилов,
Марјанчо Николов и Фатмир Лимани, а за членови да ги избере Имер Зенку и
Данчо Стојановски.
26. Владата заклучи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да објави јавен оглас во најмалку три дневни весници, кои се издаваат
на целата територија на Република Северна Македонија од кои еден од весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, за именување на
директор на КПУ Затвор – Скопје.
27. Владата го одложи од разгледување за наредната седница на Владата
предлогот за разрешување на Ирфан Буќи од должноста заменик на директорот на
Царинската управа на Република Северна Македонија.
Точка 96
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за постоење на
кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради
висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ
територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното
здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од
Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од
негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на
населението, за периодот од 29 април 2021 до 5 мај 2021 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 по Барањето од Министерството за финансии за изменување на
Заклучок по Информацијата за унапредување на процесот на фискална
децентрализација усвоена на Педесет и четвртата седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 16 март 2021 година, Точка 14, заклучи,
заклучоците број два и три да се изменат и да гласат:
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„2. Се задолжува Министерството за финансии во периодот мај-јуни 2021 година да
одржи јавна расправа по утврдените приоритети за унапредување на процесот на
фискална децентрализација со единиците на локална самоуправа, Заедницата на
единиците на локалната самоуправа и другите заинтересирани страни.
3. Се задолжува Министерството за финансии до крајот на јуни до Владата да
достави Предлог-законски решенија согласно утврдените приоритети.“.
3. Владата го донесе Решението за формирање на Комисија за разгледување на
барањата поднесени од страна на правни субјекти а во врска со јавниот повик за
финансиска поддршка на угостителите регистрирани со приоритетна дејност:
56.10, 56.29, 56.30, во предложениот текст.
4. Владата заклучи:
1) Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија,
„Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје да изработи
студија за оправданост и сите потребни технички и финансиско економски
анализи со цел изградба на фотонапонска електрана од 300 MW до 350 MW, на
локација во непосредна близина на Штип.
2) Се задолжува Акционерското друштво за производство на електрична енергија,
„Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје да ангажира
консултант за подготовка на тендерска документација и помош при спроведување
на постапката за изградба на фотонапонска електрана од 300 MW до 350MW во
процедура со договор за изградба клуч на рака со обезбедување на потребните
финансиски средства од страна на изведувачот согласно меѓународните искуства
за ваков тип на проекти.
5. Министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими ги информираше членовите на
Владата дека задолжението по заклучокот од Шеесет и седмата седница на
Владата за Работната група за подготовка на методологија за процена на штети од
елементарни непогоди и други непогоди е реализирано, односно Методологијата е
подготвена и ќе биде доставена во редовна владина постапка.
6. Владата во врска со имплементација на Европскиот број за итни повици Е-112,
заклучи:
- Се задолжува Министерството за финансии да даде согласност за вработување
на 15 нови лица во Центарот за управување со кризи, кои ќе работат на системот Е112 и соодветно на ова да се обезбедат финансиски средства при првото наредно
буџетирање, со цел ставање во функција на системот за итни повици.
7. По повод Барањето на Министерството за финансии за измена на Заклучок,
доставено под архивски број 13-4017/1 од 27 април 2021 година, а во врска со
Заклучокот број 2 од Нацрт-записникот од 66-та седница на Владата, одржана на 20
април 2021 година, Точка 96 Прашања и предлози, Информација за шести сет
економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19,
Владата заклучи истиот да се измени и да гласи:
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„2. Се задолжуваат Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје и
Министерството за финансии, во соработка со Македонската банкарска
асоцијација да изработат предлог за операционализирање на мерката број 2 за
субвенционирање на каматни стапки за поддршка на ликвидност на деловни
субјекти кои оствариле и ја реинвестирале добивката за 2020 година.“.
8. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување
на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територија на
Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на
постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од
заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради
спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на
здравјето на населението за период од 1 мај 2021 година до 7 мај 2021 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. Владата по Барањето за изменување на Заклучок од 64-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 6 април 2021 година во однос на
Информацијата за имплементација на петтиот сет економски мерки за
ревитализација на економијата во услови на КОВИД-19 заклучи Заклучокот за
Мерката 22 да се измени и гласи:
„Бришење
на
камати
по
долгови
на
граѓаните
спрема
јавни
институции/претпријатија и за даночни долгови, се задолжуваат Министерството
за правда и Министерството за финансии, во соработка со Министерството за
локална самоуправа, Министерството за транспорт и врски, Министерството за
правда, Управата за јавни приходи и ЗЕЛС да ја операционализираат мерката и до
Владата да достават Предлог на закон за репрограмирање на даночните долгови на
физичките лица со право на отпишување на камата.“
10. Владата го разгледа и прифати Барањето за изменување на заклучок број 25 од
точка 83 од Педесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 2 март 2021 година, а во врска со Информацијата за преземање на
мерки за борба против корупцијата, истиот да се измени и да гласи:
„25. Се задолжуваат сите органи на државната управа, им се укажува на
институциите кои немаат статус на органи на државна управа и им се препорачува
на единиците на локалната самоуправа во рок од 90 дена од денот на усвојувањето
на оваа Информација да изготват и јавно да го објават на своите веб страни
годишниот план за спречување на корупцијата соодветен на нивната надлежност,
согласно насоките во Прилог 1 “.
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11. Владата ги разгледа:
- Јавниот повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници;
- Јавниот повик за доделување на финансиска поддршка за туристички водичи;
- Јавниот повик за доделување на финансиска поддршка за компании - оператори
од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и
други;
- Јавниот повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки
и приватни детски одморалишта;
- Јавниот повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани
вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на
отворен простор;
- Јавниот повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани и
категоризирани ресторани за свадби и
- Јавниот повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички агенции,
ги усвои и го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да ги објави истите.
12. Владата го разгледа Известувањето од Министерството за финансии за
подготвителни активности за претстојната тематска седница на Владата, што ќе се
одржи на 17 мај 2021 година (понеделник), со листа на институции кои треба да
бидат поканети на седницата на Владата и да достават навремено одговор до
Министерството за финансии и притоа заклучи:
1) Се задолжуваат сите министерства и останати институции од табелите Прилог 1
и Прилог 2 во најкраток можен рок да го информираат Министерството за
финансии за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите и
статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски
институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и
инвестициските грантови за истите.
2) Се задолжуваат сите министерства и останати институции од табелите во
Прилог 1 и Прилог 2 да присуствуваат на претстојната тематска седница на
Владата, што ќе се одржи на 17 мај 2021 година (понеделник), со цел презентирање
на проектите кои ги имплементираат.
Точка 97
Владата го разгледа Извештајот за материјално финансиско работење на ЈП за
водоснабдување „Студенчица" Кичево за првиот квартал на 2021 година, како
материјал за информирање.
Точка 98
Владата го разгледа Извештајот за работата на Јавно претпријатие Хидросистем
„Злетовица“ Пробиштип, за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021
година, како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата ги задолжи органите на управување на Јавното
претпријатие Хидросистем „Злетовица“ Пробиштип да преземат мерки за
надминување на загубата, наплата на побарувањата и подмирување на обврските
на Јавното претпријатие.
Точка 99
Владата ја разгледа Информацијата за финансиското работење на Акционерското
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје за периодот од 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 година,
како материјал за информирање.
Истовремено, надлежните органи да преземат мерки во насока на подобрување на
ликвидноста на Друштвото, наплатата на своите побарувања и навремено
сервисирање на обврските.
Точка 100
Владата го разгледа Извештајот за постапка за субвенционирање на граѓаните на
Општина Тетово за набавка и монтирање на инвертер клима уреди, како материјал
за информирање.
Точка 101
Владата ја разгледа Информацијата за Годишна сметка за 2020 година на Јавната
установа Центар за образование на возрасните – Скопје, како материјал за
информирање.
Точка 102
Владата го разгледа Годишниот финансиски извештај за 2020 година на
Здружението за заштита на авторски музички права - ЗАМП, како материјал за
информирање.
Точка 103
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, со дополнување кон материјалот, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата заклучи да се има предвид Мислењето на Министерството
за финансии, во кое се укажува Адвокатското друштво да достави договор за
застапување, кој ќе го склучи со Република Северна Македонија – Министерството
за финансии, како и со Државното правобранителство на Република Северна
Македонија, како втор овластен потписник, кој треба да се додаде, согласно член 5
од Законот за Државното правобранителство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.83/09...104/15), според кој „Државниот правобранител и државните
правобранители ги штитат имотните права и интереси на Република Македонија и
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на државните органи основани со закон, пред судовите и другите органи во земјата
и странство, со оглед на тоа што се работи за судска постапка во Република
Бугарија“.
Точка 104
Владата го разгледа Извештајот за работа на Агенцијата за остварување на правата
на заедниците за 2020 година, како материјал за информирање.
Точка 105
Владата ја разгледа Информацијата за резултатите на работната група за
спроведување на акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020
година со финален извештај за самооценување, како материјал за информирање.
Точка 106
Владата разгледа Поканата за учество на подготвителна седница на Уставниот суд
на Република Северна Македонија по предметот У.бр.14/2020, У.бр.36/2020 и
У.бр.192/2020, со прилог реферат за подготвителната седница, во врска со
поднесените иницијативи до Уставниот суд на Република Северна Македонија за
оценување на уставноста на: Указот за прогласување на Законот за јавното
обвинителство бр.08-1411/1 од 16 февруари 2020 година и Законот за јавното
обвинителство (двата акти објавени во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.42/2020) во целина и посебно член 4 став 2, член 29 ставови 2 и 3,
член 110 ставови 1, 2 и 3 и член 113 од означениот закон и формираниот предмет:
У.бр.14/2020, У.бр.36/2020 и У.бр.192/2020 и согласно член 29 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија, заклучи да го извести Уставниот
суд на Република Северна Македонија дека за претставник на Владата на
подготвителната седница на Уставниот суд, што ќе се одржи на 18 мај 2021 година
(вторник), во 10:00 часот во просториите на Уставниот суд на Република Северна
Македонија е определен Никола Прокопенко, државен советник во
Министерството за правда.
Точка 107
Владата година ја разгледа Поканата за учество на јавна расправа на Уставниот суд
на Република Северна Македонија, по предметот У.бр.171/2020, со прилог реферат
за јавната расправа, во врска со поднесеното барање од Влатко Сајковски од
Кичево за заштита на слободите и правата утврдени со член 110 алинеја 3 од
Уставот на Република Северна Македонија, а кои се однесуваат на заштита од
дискриминација по основ на политичка припадност, повредени со Одлука на
Собранието на Република Македонија бр.08-4480/1 од 23.7.2018 година, со Пресуда
РО.бр.463/18 од 25.12.2018 година донесена од Основниот суд Кичево и Пресуда
РОЖ бр.199/19 од 3.2.2020 година, донесена од Апелациониот суд Гостивар и
заклучи да го извести Уставниот суд на Република Северна Македонија дека за
претставник на Владата кој ќе учествува на јавната расправа, која ќе се одржи на
20 мај 2021 година (четврток), со почеток во 10:00 часот во просториите на
Уставниот суд на Република Северна Македонија е определенa Фросина Тасевска,
државен секретар во Министерството за правда.
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Точка 108
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Отвореното писмо бр.ECS-7/21 од
страна на Секретаријатот на Енергетска заедница и ја усвои Информацијата со
следниве заклучоци:
1. Го одобри одговорот по Отвореното писмо бр. ECS-7/21.
2. Го задолжи м-р Крешник Бектеши, министер за економија, да го достави
одговорот на Отвореното писмо бр. ECS-7/21 до Секретаријатот на Енергетска
заедница.
Точка 109
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за престанок на важење
на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Министерството за информатичко општество и администрација и Предлогодлуката за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на недвижни ствари на Министерството за локална самоуправа за
наредната седница на Владата поради потребата Министерството за култура да се
усогласи со Министерството за информатичко општество и администрација и
Министерството за локална самоуправа.
Точка 110
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на регионални центри за
КОВИД-19 вакцинација во Струмица, Велес и Прилеп и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за здравство, во соработка со општините
Струмица, Прилеп и Велес, да го координира спроведувањето на неопходните
активности за формирање на регионални вакцинални пунктови за масовна
вакцинација против КОВИД-19 во градовите Струмица, Прилеп и Велес.
2. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи и Министерството за
одбрана да организираат физичко обезбедување на објектите во кои се сместени
регионалните центри во градовите Струмица, Прилеп и Велес.
3. Им се препорачува на општините Струмица, Прилеп и Велес во рок од три
работни дена од денот на усвојувањето на Информацијата, да подготват и до
Владата да достават одлуки за престанок и давање на времено користење
недвижни ствари без надоместок на јавните здравствени установи, здравствени
домови/општи болници со проширена надлежност во градовите Струмица, Прилеп
и Велес и спортските сали, кои ќе се користат како простор за формирање на
регионални вакцинални пунктови за масовна вакцинација против КОВИД-19 во
градовите Струмица, Прилеп и Велес, согласно Планот за отворање на регионални
пунктови за вакцинација против КОВИД-19 од масовен карактер.
4. Им се препорачува на општините Струмица, Прилеп и Велес да учествуваат во
уредување на вакциналниот пункт во соодветните сали и тоа со поставување на
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пунктови за вакцинација, поставување на мебел (маси и столици и други
пропратни содржини околу пунктовите за вакцинација), соодветна компјутерска
опрема (компјутери, печатачи, мрежно поврзување и интернет конекција),
соодветни агрегати за електрична енергија за потребите на фрижидерите за
чување на вакцини, соодветно означување и насоки за движење кон и од
пунктовите, како и во рамките на пунктовите, обезбедување на административни
лица за работа во пунктовите и др.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 14:00 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРВ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

Artan Grubi
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