НАЦРТ

ЗАПИСНИК
од Седумдесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 18 мај 2021 година

Скопје, мај 2021 година

ЗАПИСНИК
од Седумдесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 18 мај 2021 година

Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку видеоконференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во 12:45 часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев, како и Љупчо Николовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата
и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси.
На седницата учествуваа 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, Фатмир
Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции, м-р Никола Димитров заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија задолжен за европски прашања и 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, Мила Царовска, министер за
образование и наука, д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика,
д-р Ирена Стефоска, министер за култура, Благој Бочварски, министер за транспорт
и врски, д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко општество и администрација
и Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, како и
генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, Мухамед
Зеќири и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, Тахир Хани.
На седницата учествуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата учествуваше и м-р Зоран Димитровски,
заменик на министерот за локална самоуправа како и Калинка Габер, државен
секретар во Секретаријатот за европски прашања.
На седницата учествуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, Муамет Хоџа,
портпарол на Владата на Република Северна Македонија и Марјан Забрчанец,
советник на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.
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На седницата не учествуваа д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи и мр Горан Милевски, министер за локална самоуправа.

*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
-Усвојување на Записникот од 68-та седница
на
Владата
на
Република
Северна
Македонија, одржана на 4 мај 2021 година

•

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 мерките од Планот за борба
против корупција, заклучно со 18.5.2021 година

1. Записник од Триесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб
за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и
ширење на коронавирус (КОВИД-19), одржан на 17 мај 2021 година, со Записник од
состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 17 мај 2021 година
2. Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2020 година, Годишен извештај на ЈПВ
Лисиче-Велес за 2020 година, Извештај на независниот ревизор за финансиските
извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31 декември 2020
година, со предлог - одлуки
3. Годишна сметка и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за
водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година, со Извештај на независниот
ревизор за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
година, со дополнувањето и предлог - одлуки
4. Информација за претстојниот петти круг на евалуација на системот за борба
против перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна
Македонија од страна на комитетот (Манивал) Мoneyval при Советот на Европа, за
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потребата од преземање на подготвителни активности поврзани со истата и
акциски план на активности кои институциите во Република Северна Македонија
треба да ги реализираат со цел позитивен исход од евалуацијата
5. Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за
спроведување постапка за јавна набавка за Ревизија на проектна документација и
урбанистички планови
6. Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина
Кочани (објект - зграда за култура, уметност и информации - 405м2)
7. Барање за пренесување на недвижен имот сопственост на Република Северна
Македонија на Општина Берово, со Предлог-одлука
8. Барање на согласност за префрлање на салдото во износ од 12.100.000,00 денари
од наменска сметка за блок дотации од Буџетот на Република Северна Македонија,
намалено за износот на пријавените неизмирени обврски на јавните установи, на
сметка на основниот буџет за финансирање на надлежностите на општината, со
дополнително образложение
9. 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, со дополнително Известување
10. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Крива Паланка (противпожарна опрема)
11. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Национална
установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Битола)
12. 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)
13. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (ДП
бр.03-111/20 - Битола за КП 8938 КО Битола)
14. 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)
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15. 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)
16. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствар во
корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (ДП
Кочани - 03-348/20)
17. Информација за потреба од пренамена на земјоделско во градежно земјиште
18. Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за
експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за
производство, трговија и услуги Сенд енд стоун ДОО увоз – извоз Кавадарци на
локалитетот „Прчен Камен“, Општина Градско, со Предлог-одлука
19. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација
за изградба на објект со намена А4–времено сместување КО Сопиште-вон град,
Општина Сопиште, со Предлог-одлука
20. 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 супрструктура – градби производство на
електрична енергија (фотоволтаична централа) и намена Е1-комунална
инфраструктура паркинг простор КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со
Предлог-одлука
21. 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 Слупчане-вон
г.р., Општина Липково, со Предлог-одлука
22. 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 Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер
Сандево, со Предлог-одлука
23. 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
24. Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво
за производство, трговија и услуги Винарија Сковин група ДООЕЛ Скопје, со
Предлог-одлука (39-4577/1)
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25. Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво
за производство, трговија и услуги Винарија Сковин група ДООЕЛ Скопје, со
Предлог-одлука (22-17130/1)
26. Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво
за производство, трговија и услуги Винарија Сковин група ДООЕЛ Скопје, со
Предлог-одлука
27. Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија, производство
и услуги „Даг-Трејд“ Дооел увоз-извоз с. Радиовце-Брвеница, со Предлог-одлука
28. Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за одгледување на
овошје, овошни насади, зеленчук, трговија и услуги Агрокултура ДООЕЛ експортимпорт Тетово, со Предлог-одлука
29. Информација за подготовка на Седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за
земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу
Република Северна Македонија и Европската Унија, што ќе се одржи на 18 мај 2021
година
30. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден
со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
31. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, по скратена постапка
32. Предлог закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за поттикнување
и заемна заштита на инвестиции
33. Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Француската Република кој се однесува на
основањето и на активностите на Француската Агенција за развој, на Пропарко и на
Експертиза Франција во Република Северна Македонија
34. Предлог на закон за ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за
заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци
35. Информација за исполнување на обврските врз основа на Спогодбата за заштита
на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското
малцинство во Република Македонија од 13.10.2007 година
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36. Предлог - решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна
Македонија во Италијанска Република со седиште во Милано
37. Информација за иницирање на постапка за пристапување во Центарот за
координација на движење Европа (MCCE)
38. Информација за плановите за придонес на Република Северна Македонија во
НАТО мисијата во Ирак (НМИ) во 2021 година
39. Информација со анализа за состојбите настанати од примената на пресудата на
Европскиот суд за човекови права во случајот Анев и Најдовски против Република
Северна Македонија (апликации бр.17807/15 и 17893/15) од 3 септември 2020 година
40. Информација за можноста и условите за спогодбено решавање на предметот
пред Европскиот суд за човекови права во случајот Мукоски против Република
Северна Македонија, А. бр.16376/18
41. Информација за Меморандум за разбирање за техничка помош за превенција,
подготвеност, одговор и закрепнување од сајбер заканите за критичната
инфраструктура и клучните ресурси во Република Северна Македонија
42. Информација за наплата на побарувањата по основ на асистенција на
Министерството за внатрешни работи кон буџетските корисници
43. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2020/1651 на Советот од 6 ноември 2020 година за
спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
44. Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2020/1699 на Советот од 12 ноември 2020 година за изменување на Одлуката
2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран
45. Информација за проектот / програмата „Енергетски ефикасна рехабилитација
на студентските домови во Република Северна Македонија“
46. Предлог-одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од
втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот
во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички
науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во
Скопје во академската 2021/2022 година
47. Предлог-одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од
трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот
во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2021/2022 година

7

48. Предлог-одлука за одобрение за вршење на високообразовна дејност на странска
високообразовна установа - Великотрновски универзитет „Св. Св. Кирил и Методиј“
од Велико Трново, Република Бугарија, на територијата на Република Северна
Македонија
49. Информација за исплата на пензии, за мај 2021 година
50. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни
ствари на Јавна установа Специјален завод Демир Капија
51. Информација за состојбата со документарниот и архивскиот материјал во
Министерството за култура
52. 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
53. Предлог на закон за изменување на Законот за пратениците, по скратена
постапка, поднесен од група пратеници
54. Предлог на закон за дополнување на Законот за здравствената заштита, по
скратена постапка, поднесен од група пратеници
55. Годишен извештај за работењето на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија во 2020 година
56. Годишен извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до
информациите од јавен карактер за 2020 година
57. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на
корупцијата за 2020 година
58. Иницијатива поднесена од адвокат Елизабета Цветковска од Куманово,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.53/2021 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 244-а став 1 од
Кривичниот законик
59. Иницијатива поднесена од Гордана Богоевска од Скопје, доставена до Уставниот
суд на Република Северна Македонија под У.бр.40/2021 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 8 став 2 од Законот за објавување на законите и
другите прописи и акти во Службен весник на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.56/99 и 43/2002 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.84/2020 и 21/2021)
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60. Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.689, за КО Маркова Сушица, на КП бр.184/1, викано место/улица
Перковец
61. Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на недвижен имот
евидентиран во Имотен лист бр. 4822 и 4823, идеален дел од КП бр. 5076, КО
Кавадарци-вон град
62. Понуда од нотар Џеват Бучи за купопродажба на недвижен имот со КП 4146, дел
1 и КП 4146, дел 16, запишани во Имотен лист бр.23446 за КО Сингелиќ 1 и КП 4146,
дел 2 запишано во Имотен лист бр.23445 за КО Сингелиќ 1
63. Известување од извршител Моника Муча од Скопје, доставено под И.бр.194/17, за
Налог за извршување врз недвижност, запишана на Имотен лист бр.510, за КО
Кучково
64. Известување од извршител Магдалена Симовска-Давидовиќ од Скопје, доставен
под И.бр.974/18, за Налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист
бр.483, за КО Долно Водно, Имотен лист бр.981 за КО Долно Водно и Имотен лист
бр.2784 за КО Карпош
65. Кадровски прашања
66. Прашања и предлози
67. Тромесечен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за
водостопанство „Лисиче“ - Велес, за период јануари-март 2021 година
68. Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јули
2020 година до 30 септември 2020 година
69. Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1
октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
70. Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат
по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во
периодот од 1 јануари до 31 март 2021 година
71. Извештај за работата на Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија за 2020 година
72. Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија за 2020 година
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73. Програма за работа на Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија за 2021 година
74. Извештај за реализација на Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2020 година
75. Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на
Република Северна Македонија за 2020 година
76. Информација за формирање на работна група за подготовка на измени и
дополнувања на законодавството за декриминализација, легализација и
искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на
канабисот, составена од институции, здруженија и граѓански организации, врз
основа на доставени барања и предлози до Канцеларијата на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија
77. Информација во врска со потребата од раскинување на Договорот за групна
набавка бр.4606-727/2 од 28.2.2020 година и Договорот за набавка на услуги за
полагање испити склучен со Инвока гроуп ДООЕЛ Скопје бр.4606-3939/10 од
11.8.2020 година
78. Информација за утврдената фактичка состојба од извршен преглед и контрола
на проекти избрани на годишните конкурси за финансирање на проекти од
национален интерес од областа на фолклорот, музичката и музичко – сценската
дејност и интердисциплинарните проекти за 2020 година
79. Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на
недвижни ствари без надомест на Министерството за правда, со предлог - одлуки
80. Информација за потреба од набавка на моторни возила од страна на Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
81. Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на
недвижни ствари без надомест на Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција, Институтот за национална историја - Скопје и
Државниот архив на Република Северна Македонија по барање на Министерството
за правда, со предлог - одлуки
82. Предлог-одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за
замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo,
неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo
саламура, сушени или чадени

*
*

*
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Владата без забелешки го усвои Записникот од 68-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 4 мај 2021 година

*
*

*

Пред преминување на Дневен ред:
• Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на
преговорите за членство во Европската Унија
-

Агенда Европа дома

Владата ја разгледа Агендата Европа дома (статус 18.5.2021 година) и притоа заклучи:
-се задолжуваат заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за европски прашања, м-р Никола Димитров и Калинка
Габер, државен секретар во Секретаријатот за европски прашања да остварат
комуникација со носителите на функции во институциите кои се носители на
обврските и активностите содржани во материјалот Агенда Европа дома, особено за
обврските и активностите, кај кои постои доцнење и поместување на роковите за
завршување на обврските и активностите и врз основа на добиените сознанија да се
подготви сублимиран материјал, кој да се достави до претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, Зоран Заев.
•

Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба
против корупција, заклучно со 18.5.2021 година

Владата ја разгледа Информацијата за степенот на реализација на мерките од
Планот за борба против корупција, заклучно со 18.5.2021 година, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за економија, Министерството за
труд и социјална политика, Фондот за иновации и технолошки развој, Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот и Комисијата за заштита на конкуренцијата, во
најкус можен рок до Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата
задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и
инвестиции, да достават номинации за формирање на работната група за
подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за
контрола на државната помош, согласно задолжението по точка 83, Заклучок под
број 32, од Нацрт - записникот од Педесеттата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 2 март 2021 година.
*
*

*
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По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа Записникот од Триесет и седмиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус (КОВИД-19), одржан на 17 мај
2021 година и Записникот од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан
на 17 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 седмиот состанок на Главниот координативен
кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на
внесување и ширење на коронавирус (КОВИД-19), одржан на 17 мај 2021 година.
2. Го прифати предлогот на Комисијата за заразни болести 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 18 мај 2021 година (вторник) и истите
да продолжат да важат до 1 јуни 2021 година (вторник).
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 по Годишната сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2020 година, Годишниот
извештај на ЈПВ Лисиче-Велес за 2020 година, Извештајот на независниот ревизор
за финансиските извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31
декември 2020 година, со предлог-одлуки ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за
работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2020 година, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по
Годишната сметка за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес, во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи предлагачот да ги има предвид мислењата на:
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со укажување дека
ЈПВ Лисиче-Велес нема постапено по препораките на независниот ревизор во однос
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на Извештајот за работењето за 2019 година, а кои се однесуваат на отплатите по
долгорочниот кредит од странство кои за сметка на претпријатието ги има платено
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и наместо обврски
спрема Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
претпријатието ги има прикажено како приходи од Буџет на Република Северна
Македонија, па ваквото прикажување не е во согласност со сметководствените
стандарди прифатени во Република Северна Македонија, а истата препорака на
независниот ревизор се однесува и на Годишниот извештај на ЈПВ Лисиче-Велес за
2020 (за што предлагачот доставил одговор);
- Министерството за финансии со кое се упатува на потребата надлежните органи
на претпријатието да ја информираат Владата на Република Северна Македонија за
преземените активности во однос на забелешката на ревизорот и
- Министерството за животна средина и просторно планирање со укажување да се
преземат мерки за надминување (покривање) на загубата, подмирување на
обврските и подобрување на наплатата на побарувањата.
Точка 3
Владата по Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие
за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година, со Извештај на независниот
ревизор за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
година, со дополнувањето и предлог – одлуки го донесе новиот текст на Одлуката за
давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа за 2020 година на
Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, во предложениот
текст.
Истовремено, предлагачот да го има предвид Мислењето на Министерството за
животна средина и просторно планирање кое укажува да се преземат мерки за
надминување (покривање) на загубата, подмирување на обврските и подобрување
на наплатата на побарувањата.
Точка 4
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за претстојниот петти круг на
евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам
на Република Северна Македонија од страна на Kомитетот (Манивал) Мoneyval при
Советот на Европа, за потребата од преземање на подготвителни активности
поврзани со истата и акциски план на активности кои институциите во Република
Северна Македонија треба да ги реализираат со цел позитивен исход од
евалуацијата и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање,
како орган кој ги врши административно-техничките работи на Советот за борба
против перење пари и финансирање на тероризам, во рок од десет дена да формира
работна група за подготовка и спроведување на петтиот круг на евалуација
составена од 34 члена, претставници од Министерството за финансии - Управа за
финансиско разузнавање, Министерството за внатрешни работи, Министерството
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за финансии, Министерството за правда, Основното јавно обвинителство за гонење
на организиран криминал и корупција, Министерството за финансии - Управа за
финансиска полиција, Министерството за финансии - Царинска управа, Народната
банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии - Управа за
јавни приходи, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на
осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување, Агенцијата за пошти, Адвокатската комора на Република Северна
Македонија, Нотарската комора на Република Северна Македонија, Институтот на
овластени ревизори на Република Северна Македонија и Институтот на
сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија.
2. Се задолжува Министерството за внатрешни работи, Министерството за
финансии - Управа за финансиска полиција, Министерството за финансии Царинска управа, а се укажува на Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата за
пошти, Адвокатската комора на Република Северна Македонија, Институтот на
овластени ревизори на Република Северна Македонија и Институтот на
сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија во
рок од пет дена до Министерството за финансии - Управа за финансиско
разузнавање да достават номинација на по двајца претставници кои имаат стручни
знаења и искуство поврзани со областа на спречување перење пари и финансирање
на тероризам за членови на работната група за подготовка и спроведување на
петтиот круг на евалуација.
3. Се задолжува Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам
во рок од еден месец да подготви и до Владата да достави Акциски план за
подготовка на системот против перење пари и финансирање на тероризам на
Република Северна Македонија за петтиот круг на евалуација од страна на
Комитетот Манивал (Moneyval).
4. Се задолжува Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам
редовно, а најмалку еднаш на два месеца да ја информира Владата за текот на
подготовките на системот против перење пари и финансирање на тероризам на
Република Северна Македонија за петтиот круг на евалуација од страна на
Комитетот Манивал (Moneyval).
Точка 5
Владата ja разгледа Информацијата за обезбедување на финансиски средства во
наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за Ревизија на проектна
документација и урбанистички планови и ja усвои, со следниве заклучоци:
1. Даде согласност за повеќегодишно финансирање за спроведување на постапка за
Ревизија на проектна документација и урбанистички планови.
2. Се задолжува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да ги
обезбеди потребните финансиски средства во висина од 3.540.000,00 денари за
спроведување на постапка за ревизија на проектна документација и урбанистички
планови, со следниот начин и динамика:
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-

1.652.000,00 денари во 2021 година,
1.652.000,00 денари во 2022 година и
236.000,00 денари во 2023 година.

3. Се задолжува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони средствата
во висина од 3.540.000,00 денари за 2021, 2022 и 2023 година да ги прикаже во
буџетските циркулари за истите години, а Министерството за финансии да ги има
во предвид при утврдување на Буџетот на Република Северна Македонија за
соодветните фискални години.
Точка 6
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за пренесување на недвижна ствар во
сопственост на Општина Кочани (објект - зграда за култура, уметност и информации
- 405м2), во предложениот текст.
Точка 7
Владата по Барањето за пренесување на недвижен имот сопственост на Република
Северна Македонија на Општина Берово, со Предлог-одлука, го донесе новиот текст
на Одлуката за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина
Берово, во предложениот текст.
Точка 8
Владата на Република Северна Македонија го одложи од разгледување Барањето на
согласност за префрлање на салдото во износ од 12.100.000,00 денари од наменска
сметка за блок дотации од Буџетот на Република Северна Македонија, намалено за
износот на пријавените неизмирени обврски на јавните установи, на сметка на
основниот буџет за финансирање на надлежностите на општината, со
дополнително образложение за наредната седница на Владата, поради потребата да
се разгледа дополнително доставеното образложение кон Барањето и да се усогласи
со мислењата на Министерството за финансии, Министерството за образование и
наука и Министерството за труд и социјална политика.
Исто така, материјалот да се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика и Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој.
Точка 9
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, со дополнително
Известување, за наредната седница на Владата, поради потребата предлагачот
преку соодветна одлука на Советот на Општина Куманово, да го дополни
материјалот со тоа што ќе даде конкретен предлог за исклучиво наменски и
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суштински проекти во училиштата, нивно техничко опремување за почеток со
новата концепција за I и IV одделение (смарт табли, компјутери и сл.), откако
претходно ќе ги завршат сите инфраструктурни потреби за училиштата, а доколку
има остаток на финансиски средства по овие преземени активности, истите да се
пренаменат за работи кои се од несуштинско значење за образованието.
По постапување по претходно наведеното и по извршено усогласување со
Министерството за образование и наука материјалот да се разгледа на седниците на
Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој и Комисијата за економски систем
и тековна економска политика.
Точка 10
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Општина Крива Паланка (противпожарна опрема),
во предложениот текст.
Точка 11
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на
отпад, во предложениот текст.
Точка 12
Владата ја донесе 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 најнов текст-17.5.2021 година), во предложениот текст.
Точка 13
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности (ДП бр.03-111/20 – Битола за КП 8938 КО Битола), во
предложениот текст.
Точка 14
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 бр.03-05/20 за КП.бр.946/1 во КО Кременица), во
предложениот текст.
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Точка 15
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности (ДП бр.03-04/20 за КП.бр.526 во КО Кажани), во
предложениот текст.
Точка 16
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на
сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности (ДП бр.03-348/20 – Кочани), во предложениот текст.

Точка 17
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, ја усвои Информацијата и го задолжи АД Аеродроми на
Република Северна Македонија Скопје да отпочне постапка за пренамена на
земјоделско земјиште во градежно земјиште за следните КП:
РЕГИОН ШТИП
Р.Б.

Општина

Катастарска
општина

Катастарска
парцела

Култура

Површина

1

Штип

Три чешми

307

Пасиште

123380

2

Штип

Три чешми

303/1

Пасиште

151652

3

Штип

Три чешми

362/1

Пасиште

30789

4

Штип

Три чешми

309

Нива

36433

5

Штип

Три чешми

308/1

Овоштарник

267940

6

Штип

Три чешми

307

Пасиште

123380

7

Штип

Штип

1295/1

Нива

11793

8

Штип

Штип

1294/2

Нива

15808

9

Штип

Штип

1294/3

Нива

5367

10

Штип

Штип

1293

Нива

6000

11

Штип

Штип

2/1

Нива

41072

12

Штип

Штип

1/1

Овоштарник

269869

Вкупно површина

1083483 m2
108.3483 ha

Точка 18
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата во врска со Предлогодлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина –
песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги Сенд енд стоун ДОО
увоз – извоз Кавадарци на локалитетот „Прчен Камен“, Општина Градско, со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката
за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и
чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги Сенд енд стоун ДОО увоз –
извоз Кавадарци на локалитетот „Прчен Камен“, Општина Градско, во
предложениот текст.
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Истовремено, Владата заклучи предлагачот да го има предвид позитивното
Мислење на Општина Градско, со укажување да не се користи мостот на реката
Вардар до селото Уланци и мостот на реката Вардар до селото Ногаевци.
Точка 19
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 А4–времено
сместување КО Сопиште-вон град, Општина Сопиште, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална
урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4–времено
сместување КО Сопиште-вон град, Општина Сопиште, во предложениот текст.
Точка 20
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за изградба на објекти на намена Е2-комунална супрструктура –
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 новиот 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 супрструктура – градби производство на електрична енергија
(фотоволтаична централа) и намена Е1-комунална инфраструктура паркинг
простор КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, во предложениот текст.
Точка 21
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 Слупчане-вон г.р., Општина Липково, со Предлог-одлука,
ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена
Б3-големи угостителски единици, КО Слупчане-вон г.р., Општина Липково, во
предложениот текст.
Точка 22
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 Г4стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука, ја усвои
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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 намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер
Сандево, во предложениот текст.
Точка 23
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 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 намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда,
Општина Чучер Сандево, во предложениот текст.
Точка 24
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштвото за производство, трговија и услуги Винарија Сковин група ДООЕЛ
Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 25
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштвото за производство, трговија и услуги Винарија Сковин група ДООЕЛ
Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање
согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба, во предложениот текст.
Точка 26
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштвото за производство, трговија и услуги Винарија Сковин група ДООЕЛ
Скопје, 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.
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Точка 27
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за добивање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштво за трговија, производство и услуги „Даг-Трејд“ Дооел увоз-извоз
с.Радиовце-Брвеница, 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 28
Владата го разгледа најновиот текст на Информацијата за дaвање согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со
Друштвото за одгледување на овошје, овошни насади, зеленчук, трговија и услуги
Агрокултура ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и го донесе најновиот текст на Одлуката 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 подготовка на Седумнаесеттиот состанок на
Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и
асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, што ќе се
одржи на 18 мај 2021 година, ја усвои и го назначи Живко Брајковски од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за копретседавач на
Поткомитетот за земјоделство и рибарство.
Точка 30
Владата ја донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел
утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (20.000.000
денари, во Министерство за одбрана, со цел набавка на мебел и друга опрема за
касарните во Армијата), во предложениот текст.
Точка 31
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.
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Точка 32
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за ратификација на
Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Обединетите Арапски Емирати за поттикнување и заемна заштита на инвестиции,
го утврди и заклучи согласно член 188 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија да го достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, д-р Фатмир Бесими,
министер за финансии, м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни
работи и д-р Димитар Ковачевски, заменик на министерот за финансии, а за
повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и
Наташа Дескоска, помошник директор во Министерството за надворешни работи.
Точка 33
Владата на предлог на Министерството за надворешни работи го одложи од
разгледување Предлогот на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на
Република Северна Македонија и Владата на Француската Република кој се
однесува на основањето и на активностите на Француската Агенција за развој, на
Пропарко и на Експертиза Франција во Република Северна Македонија за
наредната седница на Владата.

Точка 34
Владата го разгледа новиот текст на Предлогот на закон за ратификација на
Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска
обработка на лични податоци, го утврди и заклучи согласно член 188 од Деловникот
на Собранието на Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се
определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, м-р Бојан Маричиќ,
министер за правда, м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни
работи и д-р Агим Нухиу, заменик на министерот за правда, а за повереници Пајо
Авировиќ, директор во Министерството за надворешни работи, Наташа Дескоска,
помошник директор во Министерството за надворешни работи и Никола
Прокопенко, државен советник во Министерството за правда.
Точка 35
Владата ја разгледа Информацијата за исполнување на обврските врз основа на
Спогодбата за заштита на правата на македонското малцинство во Република
Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија од 13.10.2007 година и
ја усвои Информацијата следниве заклучоци:
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1. Се задолжува Министерството за надворешни работи како надлежен орган за
спроведување на Спогодбата, да го организира следниот состанок на
Меѓувладината мешовита комисија во текот на 2021 година во Република Северна
Македонија.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи во рамките на сопствениот
буџет за 2021 година да предвиди дополнителни финансиски средства во програма
30 - Иселеништво, ставка 425 - договорни услуги во износ од 1.232.200,00 денари, кои
ќе бидат употребени за поддршка на Заедницата на Хрватите во Република Северна
Македонија.
3. Се задолжува Агенцијата за остварување на правата на заедниците при
подготовка на буџетското барање за 2022 година да планираат 12.500.000,00 денари,
кои ќе се употребат за поддршка на проектни активности на невладините
организации на помалубројните етнички заедници во Република Северна
Македонија.
Точка 36
Владата го донесе новиот текст на Решението за отповикување на Почесниот конзул
на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во
Милано, во предложениот текст.
Точка 37
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за иницирање на постапка за
пристапување во Центарот за координација на движење Европа (MCCE) и го усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за одбрана да иницира постапка и да ги испита
условите за пристапување во Центарот за координација на движење Европа (MCCE)
најдоцна до октомври 2021 година.
2. Се задолжува Министерството за одбрана, најдоцна до ноември 2021 година, да ја
извести Владата за постигнатиот напредок во однос на преземените активности за
иницирање и испитување на условите за пристапување на Република Северна
Македонија во Центарот за координација на движење Европа (MCCE).
Точка 38
Владата ја разгледа Информацијата за плановите за придонес на Република
Северна Македонија во НАТО мисијата во Ирак (НМИ) во 2021 година и ја усвои со
следниот заклучок:
- Се задолжува Министерството за одбрана да преземе потребни мерки за
подготовка и да ги регулира сите прашања со надлежните институции на НАТО, за
распоредување на вкупно 4 (четири) припадници на Армијата на Република Северна
Македонија и цивилни експерти во НАТО мисијата во Ирак (НМИ), почнувајќи од
втората половина од 2021 година, на шестмесечна ротација.

22

Точка 39
Владата ја одложи од разгледување Информација со анализа за состојбите
настанати од примената на пресудата на Европскиот суд за човекови права во
случајот Анев и Најдовски против Република Северна Македонија (апликации
бр.17807/15 и 17893/15) од 3 септември 2020 година, за наредната седница на Владата,
поради потребата предлагачот да одржи состанок со Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство-Сектор за шумска полиција.
Точка 40
Владата ја разгледа Информацијата за можноста и условите за спогодбено
решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права во случајот Мукоски
против Република Северна Македонија, А. бр.16376/18 и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1.
Не го прифати спогодбеното решавање на предметот пред Европскиот суд за
човекови права во случајот Мукоски против Република Северна Македонија, А.
бр.16376/18 и го задолжи Бирото за застапување за ова да го извести Европскиот суд
за човекови права најдоцна до 20 мај 2021 година.
2.
Се задолжува Бирото за застапување пред Европскиот суд за човекови права
да достави одбрана на државата во случајот Мукоски против Република Северна
Македонија, А. бр.16376/18, за целите на донесување на мериторна одлука од страна
на Европскиот суд за човекови права по наводите на апликантот за повреда на
Европската конвенција за човекови права.
Точка 41
Владата ја разгледа Информацијата за Меморандум за разбирање за техничка
помош за превенција, подготвеност, одговор и закрепнување од сајбер заканите за
критичната инфраструктура и клучните ресурси во Република Северна Македонија,
со текст на Меморандум и ја усвои Информацијата со следните заклучоци:
1. Го прифати усогласениот текст на Меморандум за разбирање за техничка помош
за превенција, подготвеност, одговор и закрепнување од сајбер заканите за
критичната инфраструктура и клучните ресурси во Република Северна Македонија.
2. Се овластува д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко општество и
администрација, да го потпише Меморандумот за разбирање за техничка помош за
превенција, подготвеност, одговор и закрепнување од сајбер заканите за
критичната инфраструктура и клучните ресурси во Република Северна Македонија.
Се задолжуваат Министерството за одбрана, Генералштабот на Армијата на
Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за надворешни работи, Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации, Секретаријатот за европски прашања и Центарот за
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управување со кризи, а се препорачува на Агенцијата за електронски комуникации,
во рок од 7 дена да достават до Министерството за информатичко општество и
администрација номинација на член и заменик-член на работната група за сајбер
безбедност на критична инфраструктура.
Точка 42
Владата ја разгледа Информацијата за наплата на побарувањата по основ на
асистенција на Министерството за внатрешни работи кон буџетските корисници и
притоа ги донесе следниве заклучоци
1. Ја усвои Информацијата за наплата на побарувањата по основ на асистенција на
Министерството за внатрешни работи кон буџетските корисници.
2. Се задолжуваат буџетските корисници и тоа:
Реден
број
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Комитент

Година

КПУ Затвор Скопје

КПУ Затвор Прилеп
Министерство за економија
КПУ Затвор Битола

Основен суд Радовиш
Основен суд Скопје 1

Основен суд Тетово
Основен суд Куманово

КПУ Идризово

Министерство за финансии-Управа за јавни
приходи

11.

Основен Суд Штип

12.

Министерство за финансии - Управа за
имотно-правни работи

СПОГОДБА

Долг
33.067,00

2017

16.240.034,00

2018

5.321.899,00

2019

5.671.789,00

2020

3.584.391,00

ВКУПНО

30.851.180,00

2017

5.973.184,00

ВКУПНО

5.973.184,00

2018

9.416,00

ВКУПНО

9.416,00

2017

7.512.520,00

2018

754.373,00

ВКУПНО

8.266.893,00

2017

5.522,00

ВКУПНО

5.522,00

2017

773.207,00

2018

342.743,00

ВКУПНО

1.115.950,00

2017

60.827,00

ВКУПНО

60.825,00

2017

268.545,00

2018

44.604,00

ВКУПНО

313.149,00

2018

597.764,00

2019

890.315,00

2020

709.881,00

ВКУПНО

2.197.960,00

2019

13.169,00

2020

1.841,00

ВКУПНО

15.010,00

2017

13.665,00

ВКУПНО

13.665,00

2017

7.788,00

ВКУПНО

7.788,00
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по чии барања за асистенција се постапува согласно законските основи, односно по
чии барања веќе е постапено во изминатиот период, да ги надоместат трошоците 15
дена од денот на усвојувањето на информацијата, за дадена асистенција на
Министерството за внатрешни работи, врз основа на претходно доставени фактури.
Точка 43
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно
Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1651 на Советот од 6 ноември 2020 година за
спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во
предложениот текст.
Точка 44
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно
Одлуката (ЗНБП) 2020/1699 на Советот од 12 ноември 2020 година за изменување на
Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран, во предложениот
текст.
Точка 45
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за проектот/програмата
„Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република
Северна Македонија“ и ја усвои Информацијата со заклучок да се даде согласност за
преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства
во наредните години на Министерството за образование и наука за консултант за
имплементација и тоа:
-4.578.543,00 денари од сметка 637 – расходи од основен буџет во 2021 година,
14.934.000,00 од сметка 785 – расходи од донации во 2021 година и 25.436.349,00 од
сметка 786 – расходи од заем во 2021 година
-12.716.660,00 денари од сметка 637 – расходи од основен буџет во 2022 година и
70.648.111,00 денари од сметка 786 – расходи од заем во 2022 година
-4.541.664,00 денари од сметка 637 – расходи од основен буџет во 2023 година и
25.231.468,00 денари од сметка 786 – расходи од заем во 2023 година
-4.541.664,00 денари од сметка 637 – расходи од основен буџет во 2024 година и
25.231.469,00 денари од сметка 786 – расходи од заем во 2024 година
-4.916.640,00 денари од сметка 637 – расходи од основен буџет во 2025 година,
38.287.154,00 од сметка 785 – расходи од донации во 2025 година и 27.314.664,00 од
сметка 786 – расходи од заем во 2025 година.
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Истовремено, предлагачот да го има предвид укажувањето изнесено во мислењето
на Министерството за финансии, во насока потребните средства за
последователните години да се имаат предвид при подготовка на предлогбуџетските барања на Министерството за образование и наука за соодветната
фискална година и да се планираат во рамки на утврдените максимални износи на
расходи.
Точка 46
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“
Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2021/2022 година,
во предложениот текст.
Точка 47
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во академската 2021/2022 година, во предложениот текст.
Точка 48
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за одобрение за вршење на
високообразовна дејност на странска високообразовна установа - Великотрновски
универзитет „Св. Св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново, Република Бугарија, на
територијата на Република Северна Македонија, во предложениот текст.
Точка 49
Владата ja разгледа Информацијата за исплата на пензии за мај 2021 година и ja
усвои, со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до
25.5.2021 година.
2. Се препорачува на деловните банки да обезбедат пензионерите да може да
располагаат со мајските пензии преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа
од 26.5.2021 година.
3. Се препорачува на деловните банки преку филијалите и експозитурите на
банките да обезбедат готовинска исплата на пензии за клиентите кои не користат
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картички, во четири групи според следниот распоред составен според висината на
пензијата:
- За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 26.5.2021 година
(среда);
- За пензии со висина 11.001-14.000 денари, исплатата да се изврши на 27.5.2021
година (четврток);
- За пензии со висина 14.001-18.000 денари, исплатата да се изврши на 28.5.2021
година (петок); и
- За пензии со висина над 18.001 денари, исплата да се изврши на 31.5.2021 година
(понеделник).
Точка 50
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Јавната установа Специјален завод Демир Капија (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 51
Владата ја разгледа Информацијата за состојбата со документарниот и архивскиот
материјал во Министерството за култура и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваaт Министерството за култура и Државниот архив на Република
Северна Македонија да склучат договор за меѓусебно регулирање на односите во
насока на извршување на работите што се предвидени согласно член 36 став 1
алинеја 19 од Законот за архивски материјал („Службен весник на Република
Македонија” бр.95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15, 53/16 и 11/18).
2. Се задолжува Државниот архив на Република Северна Македонија одбирањето,
средувањето, обработката, евиденцијата и изготвувањето на сумарен опис и попис
на јавниот архивски материјал, издвојувањето на документарниот материјал кој е со
истечен рок за уништување кај Министерството за култура, да го регулира согласно
новото доставено мислење, под број 15-1538/4 од 12.5.2021 година, во насока дека
Државниот архив на Република Северна Македонија е на располагање на
Министерството за култура да му овозможи консултантски услуги и обука што ќе
траат од седум до десет работни дена, од страна на извршител од одделението за
стручен надзор и стручна помош кај имателите.
Точка 52
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 Предлог-
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одлуката 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 53
Владата го разгледа Предлогот на закон за изменување на Законот за пратениците,
по скратена постапка, поднесен од група пратеници и притоа го утврди следното
мислење:
Со доставениот Предлог на закон се уредува законското решение за надоместок за
користење на автомобили во лична сопственост за службени цели на пратениците,
при што се предлага наместо досега утврдените 20% надомест од продажната цена
на еден литар гориво, според изминатиот километар за возилото кое се користи,
пратениците да добиваат надомест во висина од 5%.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Северна Македонија нема
забелешки од фискален аспект по однос на доставениот материјал.
Точка 54
Владата го разгледа Предлогот на закон за дополнување на Законот за
здравствената заштита, по скратена постапка, поднесен од група пратеници и
притоа го утврди следното мислење:
Предлогот на закон има 4 (четири) члена. Со член 1 се додаваат два нови члена 281-в
и 281-г, на кој начин се врши дополнување на Главата XIV. ВРШЕЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО ВОНРЕДНИ УСЛОВИ, КРИЗНИ СОСТОЈБИ И ВО
УСЛОВИ НА ШТРАЈК. Со членот 2 се дополнува членот 312 во Главата XVII.
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ со четири нови става и глоби поврзани со
новопредложените одредби. Членот 3 содржи законски одредби наменети за
преоден режим. Членот 4 содржи завршна одредба и пропишува влегување во сила
на законот.
Со ставовите (1), (2) и (5) од новопредложениот член 281-а од Предлогот на закон, се
предлага на пациентите кои се лекуваат од КОВИД-19 да им се овозможи користење
на здравствени услуги во приватните здравствени установи (во натамошниот текст:
ПЗУ) „во ист износ како здравствените услуги во јавните здравствени установи“, во
случај кога Министерството за здравство тоа ќе го побара од ПЗУ-та врз основа на
претходно донесена одлука на Владата на Република Северна Македонија, со која ќе
се уреди начинот, видот, условите и износот на лекувањето на пациентите во ПЗУта.
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Со овој Предлог на закон се предлага лекување од КОВИД-19 во ПЗУ-а кое нема да
биде на товар на пациентот, туку на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија 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 индивидуално плаќање при
добивање на услугата, плаќање преку здравствено осигурување на осигуреното
лице и финансирање од страна на Владата преку социјалната заштита или
даночниот систем. Со Предлогот на закон се предвидува плаќање на приватните
здравствени установи за лекување 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 ПЗУ 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 Предлогот на закон произлегува дека:
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 здравствена заштита во
универзитетските
клиники
во
Скопје
со
упат
од
лекарот
специјалист/супспецијалист. На овој начин се намалуваат несаканите ефекти како
што се: преоптеретување на универзитетските клиники, зголемени трошоци за
осигурениците, трошоци за здравствениот систем, неискористеност на
капацитетите.
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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 ПЗУ. Пациентот самоиницијативно и по
сопствена проценка оди во ПЗУ 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.66/2004, 139/2008, 99/2009, 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 коронавирус (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 коронавирус (КОВИД-19) задолжително се лекуваат во јавни
здравствени установи.
По исклучок од ставот 3 на овој член, лицата заболени од коронавирус (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 коронавирус (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 коронавирус (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.“
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.77/2021) 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
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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.
За лекување на пациенти заболени од КОВИД-19, Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија 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.“
Капацитетите на ПЗУ-та 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
оптеретување само на делови од здравствениот систем.
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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
Предлог на закон за дополнување на Законот за здравствената заштита е на дневен
ред на Триесет и деветтата пленарна седница на Собранието на Република Северна
Македонија. 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 ПЗУ 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, Фондот за здравствени осигурување на Република Северна
Македонија нема да биде изложен на дополнителни нерационални и неоправдани
трошоци.
***
Со ставот (3) од новопредложениот член 281-а од Предлогот на закон, се предлага
пациентите кои не се заразени или заболени од КОВИД-19, туку од некоја друга
болест, да се лекуваат во приватни здравствени установи под услови и начин
утврдени со овој предлог на закон (што значи на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија), во случај кога повеќе од 60 дена не
можат да добијат здравствена услуга за соодветна здравствена заштита во јавните
здравствени установи.
Владата не се согласува со ставот (3) во новопредложениот член 281-а од Предлогот
на закон, поради тоа што по правило и без исклучок цитираните здравствени услуги
се обезбедуваат од страна на ЈЗУ-та.
Така, на ЈЗУ-та кои со Наредбата, бр.17-8060/1 од 24.11.2020 година, согласно која ЈЗУта добија посебни задачи да лекуваат пациенти заболени од КОВИД-19 во услови на
прогласена пандемија на КОВИД-19, им беше испратено Укажување, бр.17-2700/1 од
25.3.2021 година, во кое беше наведено следното:
„Покрај посебните задачи од Наредбата, здравствените установи и здравствените
работници и здравствените соработници во здравствените установи определени да
бидат КОВИД центри, да даваат здравствени услуги кои во редовни услови се нивна
дејност, односно задача и се итни и нивно неизвршување за кусо време би можело
да предизвика непоправливо и тешко оштетување на здравјето на пациентот или
негова смрт (животозагрозувачки состојби). Овие здравствени услуги можат да ги
одложат само доколку според проценка на стручниот колегиум на здравствената
установа одложувањето нема да предизвика влошување на здравствената состојба
на пациентот.
Здравствените установи кои немаат обврска да спроведуваат здравствен третман на
пациентите болни од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-
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COV-2 задолжително да даваат здравствени услуги на пациентите кои се упатени од
здравствените установи определени да бидат КОВИД центри доколку согласно
Статутот вршат иста или слична здравствена дејност.“
Оттука, за сите итни случаи (дефинирани како итни според медицина базирана на
докази, клинички упатства и медицински протоколи на лекување) се обезбедени
здравствени услуги. Се одлагаат само здравствени услуги кои можат да бидат
одложени според проценка на стручниот колегиум на здравствената установа кој
утврдил дека одложувањето нема да предизвика влошување на здравствената
состојба на пациентот.
Исто така, важно е да се каже дека во случај да се исполнат капацитетите на ЈЗУ, се
користат капацитетите на ПЗУ-та. Тоа значи дека во тој случај ПЗУ-то нема да може
да ги преземе овие здравствени услуги бидејќи и ПЗУ-то ќе работи само на лекување
на пациенти од КОВИД-19.
***
Со ставот (1) и (3) од новопредложениот член 281-г од Предлогот на закон, се предлага
за пациентите кои се лекуваат од КОВИД-19 цената за препишаната терапија од
доктор на медицина потребна за лекување во лекови и витаминската терапија
односно терапијата на имунолошки производи за справување со SARS-COV-2 да е во
максимален износ на референтна цена која Фондот за здравствено осигурување ќе
ја утврди со општ акт.
Владата не се согласува со предложеното поради тоа што целата терапија потребна
за лекување на хоспитализирани пациенти болни од КОВИД-19 е дел од лекувањето
по референтна цена утврдена од Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија, независно од тоа дали се лекуваат во ЈЗУ или во ПЗУ (како што
предвидува Предлогот на закон за дополнување на Законот за здравствена
заштита).
Исто така, терапијата потребна за лекување на пациенти болни од КОВИД-19 во
ДОМАШНИ УСЛОВИ, препорачана од специјалист и пропишана од избран лекар, е
на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија и согласно постојните позитивни прописи. Дополнителната
витаминска и имунолошка терапија која се продава во аптеките е регистрирана како
додаток на исхрана, а не како лек, па оттука истата не може да биде на товар на
средствата на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија, според листата на лекови согласно Законот за здравствено
осигурување.
***
Со ставот (2) од новопредложениот член 281-г од Предлогот на закон, се предлага
здравствените 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) во јавните и приватните здравствени установи во
периодот на траење на вонредните услови за пациентите да бидат бесплатни.
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Мора да се нагласи дека детекцијата на заразни болести со различните методи се на
товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
(односно се бесплатни за пациентите, што значи дека не плаќаат партиципација)
доколку се вршат според протоколите на Комисијата за заразни болести и
Министерството за здравство, а не по барање и сопствена проценка на пациентите.
Се укажува дека 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:
„(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, се укажува дека 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.
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.
***
Со ставот (2) од членот 3 од Предлогот на закон, се предлага лицата кои од почетокот
на пандемијата односно од настанувањето на вонредни услови и кризната состојби
до денот на влегување во сила на законот се лекувале во приватните здравствени
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установи од КОВИД-19 да имаат право на рефундирање на финансиските
средствата кои ги потрошиле за лекување под услови и на начин утврдени со
Методологија која Фондот за здравствено осигурување ќе ја донесе во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон по претходна согласност на
министерот за здравство.
Не постои начин да се утврди дали лекувањето во ПЗУ било на барање на
пациентите по сопствена проценка или било поради исполнување на условите од
Законот за заштита на населението од заразни болести (немање на капацитетите во
ЈЗУ). Никој не е вратен од ЈЗУ заради немање на слободни болнички кревети. Постои
организациски систем што овозможува секој да биде навреме згрижен (во болнички
услови, амбулантски услови или домашно лекување под надзор на матичен лекар)
во зависност од клиничката слика, тежината на болеста и соодветната стручна
проценка на докторите. Тоа овозможи никој да не биде одбиен да му биде дадена
здравствена услуга за пациентот од тие причини самоиницијативно се упати во ПЗУ.
Доколку се воведе рефундирањето ќе се создаде основ за дискриминација во однос
на пациентите кои се лекувале во ЈЗУ и пациентите кои самоиницијативно одлучиле
да се лекуваат во ПЗУ, независно од тоа што ЈЗУ на сите пациенти им нуди
подеднакви услови за лекување.
***
Со ставот (3) од членот 3 од Предлогот на закон, се предлага Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на
влегување во сила на законот да формира работна група која ќе ја следи работата на
приватните и јавните здравствени установи согласно одредбите од овој закон во
вонредни услови и кризни состојби.
Владата смета дека не е потребно да се формира работна група, бидејќи во состав на
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија постои
посебен сектор за контрола чија основна задача е да го контролира работењето на
здравствените установи кои имаат договор со Фондот за здравствено осигурување
на Република Северна Македонија.
***
Врз основа на претходно изнесеното, Владата на Република Северна Македонија
смета дека не треба да се прифати Предлогот на закон за дополнување на Законот
за заштита на населението од заразни болести, по скратена постапка, поднесен од
група пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.
Точка 55
Владата го одложи разгледувањето на Годишниот извештај за работењето на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија во 2020 година, за наредната седница на Владата, откако претходно ќе
се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска
политика, поради потребата Министерството за економија во соработка со
Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за
економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции и
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Секретаријатот за законодавство, да подготви и до Владата да достави мислење по
предметниот материјал.
Точка 56
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Агенцијата за заштита на
правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2020 година и
притоа го утврди следното мислење:
Извештајот е во функција на отчетност на работата на Агенцијата согласно член 36
став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), според кој Агенцијата
доставува до Собранието на Република Северна Македонија годишен извештај за
својата работа.
Имајќи го предвид информативниот карактер на доставениот материјал, Владата на
Република Северна Македонија нема забелешки по истиот.
Точка 57
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Државната комисија за
спречување на корупцијата за 2020 година и притоа го утврди следново мислење:
Согласно член 19 став (2) од Законот за спречување на корупцијата и судирот на
интереси („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2019):
„Државната комисија за спречување на корупцијата поднесува Годишен извештај за
својата работа до Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до 31
март во тековната година за претходната година. Годишниот извештај Државната
комисија го доставува и до Претседателот на Република Северна Македонија,
Владата на Република Северна Македонија и средствата за јавно информирање.“
Законот содржи одредба (член 19 став (3)) со која е утврдено Годишниот извештај да
содржи:
- статистички податоци за предмети оформени, решени предмети и предмети по кои
постапува согласно со своите надлежности, со анализа,
- број на иницијативи поднесени до јавно обвинителство и други органи,
- информација за институциите кои не постапиле по барањата на Државната
комисија,
- број на предмети за кои е покрената прекршочна постапка,
- оценка на спроведувањето на овој закон и
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- оценка на состојбата со корупција и борбата против корупцијата во државата.
Предметниот Годишен извештај го исполнува горенаведеното барање за
задолжителна содржина на Годишниот извештај за работата на Државната
комисија за спречување на корупцијата, со тоа што содржи:
Статистички податоци за оформени предмети, решени предмети и предмети по кои
постапува согласно своите надлежности, со анализа, се дадени во поглавјата 3.2
„Постапување во случаи за сомнежи за корупција“ и 3.3. „Постапување во случаи на
судир на интереси“ од Годишниот извештај.
Податоци со број на иницијативи поднесени до Јавно обвинителство и други органи,
како и информации за институциите кои (не)постапиле по барањата на Државната
комисија се дадени во истите поглавја наративно и во табеларните прегледи од
прилозите 1, 2 и 3 од Годишниот извештај.
Бројот на предмети за кои е покрената прекршочна постапка е презентиран во
поглавјето 3.8 „Водење на прекршочни постапки“ од Годишниот извештај, додека
својата оценка за спроведувањето на Законот за спречување на корупцијата и
судирот на интереси, Државната комисија ја дава под поглавјето 3.10 „Искуства од
примена на Законот за спречување на корупција и судир на интереси“.
Под посебна глава од Годишниот извештај, дадена е и оценка за состојбата со
корупцијата и борбата против корупцијата во државата (Глава 4).
Согласно член 15 став (2) од Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 196/15, 35/18 и 257/20):
„Државната комисија за спречување на корупцијата е должна до Собранието на
Република Северна Македонија да достави Годишен извештај за примени пријави
од укажувачи во рамки на својот годишен извештај за работа.“
Согласно оваа одредба, Годишен извештај за примени пријави од укажувачи е
содржан во предметниот Годишен извештај за работата на Државната комисија, под
поглавјето 3.11 „Примена на Законот за заштита на укажувачи-ЗЗУ“.
Годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на
корупцијата за 2020 година, содржи сеопфатни информации и податоци за
реализираните активности кои произлегуваат од надлежностите на Државната
комисија, со тоа што, покрај горенаведеното, наведени се и информации за
активностите на Државната комисија и во остварувањето на надлежностите за
донесување на Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на
интереси, следење на законитоста на изборните кампањи, евидентирањето и
следењето на имотната состојба, проверка на податоците од изјавите за имотната
состојба и интереси, анти-корупциска проверка на закони подзаконски акти и
водење на регистарот на избрани и именувани лица.
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Исто така, во Извештајот содржани се информации за активностите преземени за
спроведување на препораките на Совет на Европа – Група на држави против
корупцијата (ГРЕКО) кои се однесуваат на Државната комисија (Поглавје 3.13).
Под засебни делови од Годишниот извештај, презентирани се преземените
активности за подобрување на квалитетот на работењето, соработката со другите
институции и меѓународната соработка, како и податоците за реализација на
буџетот, завршната сметка и финансирањето (Глави 5-7).
Во глава 7 „Буџет, завршна сметка и финансирање“, наведено е дека од вкупно
предвидените 33.749.000 денари во Буџетот за 2020 година, реализирани се 92,3% или
31.143.751 денари.
Вкупната реализација на Буџетот на Државната комисија за спречување на
корупцијата во 2020 година изнесува 31.267.909 денари, при што разликата во однос
на Извештајот е во категорија 42 – Стоки и услуги.
Се укажува дека е потребно Годишниот извештај во тој дел да се усогласи со
податоците на Министерството за финансии.
Покарактеристични наоди што можат да се издвојат од Годишниот извештај се
следните:
• И покрај состојбата со КОВИД-19 пандемијата, Државната комисија во текот на
2020 година примила 550 пријави од граѓани со сомневања за постоење коруптивно
однесување, злоупотреба на јавната функција, постоење на судир на интереси;
оформила 102 предмети по сопствена иницијатива, а донела 606 одлуки.
• Најголемиот број од поднесените пријави се со наводи за постоење сомнеж за
коруптивно однесување на службени лица.
• Процесите кои се однесуваат на работните односи, издавањето на дозволи,
одобренија и лиценци се процеси со најголеми ризици и можности за корупција.
• Големиот број донесени одлуки за запирање на постапките (256) се резултат на
постапувањата по пријави за кои од соодветни институции се обезбедени
потребните докази за утврдување на фактичката состојба по искажаните наводи, но
според мислењето на Државната комисија, поради решенија (одредби) од
материјалните закони Државната комисија не била во „состојба да преземе мерки
за запирање на појавата, казнување на одговорни лица, или покренување на
постапка пред надлежните судови.“ (Ваквите состојби се однесуваат на процеси за
вработувања во здравствени установи и акционерски друштва, избор и
разрешување на директори на јавни претпријатија и акционерски друштва,
повеќекратно именување на вршител должност – директор, докажување на
познавање странски јазик, решавање на прашањата во областа на урбанизмот:
градење и рушење).
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• Постои мало подобрување во примената на Законот за заштита на укажувачи во
однос на заштитено внатрешно пријавување, додека зголемената доверба на
јавноста во работата на Државната комисија придонела да се зголеми интересот кај
граѓаните за заштитеното пријавување.
• Како резултат на зголемената сензибилност на јавноста, зголемен е бројот пријави
за сите облици на судир меѓу јавниот и приватниот интерес (најмногу изразено при
вработувањата во јавниот сектор). Најголем број од пријавите се однесуваат на
службени лица од извршната и локалната власт (лица кај кои најмногу постои ризик
од судир на интереси при извршувањето на јавната функција), а потоа и од сферата
на образованието па правосудството.
• И покрај задолжителната обврска и јасно дефинираните рокови за доставување
извештаи утврдени во Изборниот законик, учесници во изборната кампања истата
не ја исполнувале во целост.
• Иако Државната комисија го подготвила образецот за изјава за имотна состојба и
интереси во законски утврдениот рок, во отсуство на апликативен софтвер за негово
електронско поднесување и во 2020 година истиот не го усвоила односно
пропишала. Поради тоа, податоците за имотната состојба избраните и именуваните
лица се уште ги поднесуваат обрасците пропишани согласно со одредбите на
Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“
број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 и 148/15) и Законот за
спречување на судир на интереси („Службен весник на Република Македонија” број
70/2007, 114/2009, 6/12 и 153/15). Лицата за кои со Законот за спречување на
корупцијата и судирот на интереси им е утврдена обврска за поднесување изјава за
имотна состојба и интереси, а кои немале обврска да поднесуваат анкетни листови
и изјави на интереси согласно со Законот за спречување на корупцијата и Законот
за спречување на судир на интереси, се должни да поднесат изјава за имотна
состојба и интереси во рок од 30 дена од денот на пропишување на тој образец. Тоа
значи дека тие сѐ уште не ја пријавуваат имотната состојба и интересите.
• Државната комисија не располага со реални и точни податоци за бројот на избрани
и именувани лица (Регистарот на избрани и именувани лица не ја претставува
точната бројка на избрани и именувани лица), поради фактот што голем број
институции кои вршат именување и разрешување не ја исполнуваат обврската за
известување на Државната комисија.
• За подобрување на своето работење, Државната комисија донела нови акти за
внатрешна организација и систематизација на работните места во Секретаријатот,
изработила апликација и Критериуми за приоритетизација на предметите, го
изменила Деловникот за работа и обезбедила online одржување на седници и
колегиуми и работа од дома на вработените.
• Од презентираните податоци за реализацијата на Буџетот на Државната комисија
за 2020 година, се забележува дека со најголема реализација е ставката Плати,
даноци и придонеси, а со најмала е ставката Капитални расходи. Во текот на 2020
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година Државната комисија примила донација во ствари - канцелариски мебел која
донација е прикажана како зголемување во Билансот на состојба за 2020 година.
• Компјутерската опрема која преку ИПА фондовите на Европската Унија е
обезбедена за потребите на Државната комисија и требаше да се стави во употреба
до декември 2019 година, се уште не е целосно ставена во функција, поради
нерешените просторни услови, така што серверите се уште се сместени во
Министерство за правда, а другиот дел од опремата, и покрај тоа што е преземен и
се наоѓа во просториите на Државната комисија, не е целосно ставен во функција.
Истовремено, во делот „избори и разрешување на директори на јавни претпријатија
и акционерски друштва“ се наведуваат потенцијални слабости при постапката за
избор при што се укажува дека веќе е воспоставена нова пракса во насока на
подобрување на наведената постапка при што за новите именувања на директори
се бара да достават лична биографија како и мотивационо писмо, План и Програма
за работа на институцијата со која треба да раководат.
Во завршните делови од Годишниот извештај, забележани се проблемите со кои
Државната комисија се соочила во текот на 2020 година, покрај проблемите што се
почувствувани како резултат од КОВИД-19 пандемијата:
- Како и во Извештајот за изминатата година, Државната комисија укажува на
недоволниот број на вработени лица, што пак во 2020 година дополнително го
отежнало нејзиното работење, особено и поради примената на мерките за заштита
од ширење на вирусот КОВИД-19 (работа со ротации, отсуствата поради вирусна
зараза или карантинска изолација).
- Во текот на 2020 година не бил решен проблемот за обезбедување просторни
услови и финансиски средства за развивање на софтверско решение за пристап до
базите на податоци до 17 други институции, ниту за електронско поднесување за
изјавата за имотна состојба и интереси.
- Нотирани се дополнителни слабости во Законот за спречување на корупцијата и
судирот на интереси кои предизвикале дилеми во постапувањето.
Имајќи ги предвид горенаведените проблеми, Државната комисија ги дава следните
препораки:
- Препорака која се однесува на иницијативи, односно активности кои треба да ги
преземе Државната комисија: Да се реализира набавката на софтверско решение за
пристап до базите на податоци на 17 други институции и за електронско
поднесување на изјави за имотна состојба и интереси;
- Препорака упатена до Министерството за правда: Предвид утврдените слабости во
текстот на Законот за спречување на корупција и судир на интереси, да се иницира
процес за подготовка на измени и дополнувања на Законот.
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Во врска со препораките дадени во рамки на предметниот извештај, се истакнува
следното:
Како што е наведено во Годишниот извештај, со Буџетот за 2021 година обезбедени
се средства за повеќегодишна набавка на софтверското решение за електронско
доставување на изјава за имотна состојба и интереси, нивно објавување, систем за
прибирање на податоци од други институции, нивна обработка, модул за
менаџирање со документи и одржување на целокупниот систем, за чија реализација
од страна на Државната комисија во тек е јавна набавка за избор на најповолен
економски оператор.
Исто така, на почетокот на 2021 година, Владата изнајде решение за просторните
проблеми на Државната комисија.
Заради надминување на слабостите и проблемите во примената на Законот за
спречување на корупцијата и судирот на интереси, во април 2021 година започна
процес за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот
за спречување на корупцијата и судирот на интереси, во кој процес е вклучена и
Државната комисија за спречување на корупцијата.
Точка 58
Владата ја разгледа Иницијативата од адвокат Елизабета Цветковска од Куманово,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.53/2021 за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 244-а став 1 од
Кривичниот законик и притоа го утврди следново мислење:
До Уставниот суд на Република Северна Македонија, Иницијатива за оценување на
уставноста и законитоста на член 244-а, ставот 1 од Кривичниот законик поднесе
Бајрами Зејнула, преку адвокат Елизабета Цветковска од Скопје, со која се оспорува
уставноста на член 244-а, ставот 1 од Кривичниот законик.
Подносителот во Иницијативата наведува дека со членот 244-а од Кривичниот
законик се повредни член 8, алинеите 3, 6, 8 и 11, член 9 и членот 51 од Уставот.
Според подносителот на Иницијативата, „државата има направено дисбаланс во
нормативното уредување на односите во општеството, односно се допушта за едни
граѓани привилегии и овластувања, а за други истиот основ „бесправно градење“
преставува кривично дело кое законодавецот строго го казнува...“ Исто така,
подносителот на Иницијативата констатира дека постои правна несигурност и
воедно претставува поттик за корупција.
Во членот 8 од Уставот, меѓу другите, како темелни вредности на уставниот поредок
на Република Северна Македонија се дефинирани и владеењето на правото;
правната заштита на сопственоста; хуманизмот, социјалната правда и солидарноста
и почитувањето на општоприфатените норми на меѓународното право.
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Во членот 9 од Уставот е пропишано дека „Граѓаните на Република Македонија се
еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната
и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.“
Согласно член 51 од Уставот, „Во Република Македонија законите мораат да бидат
во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен
да ги почитува Уставот и законите.“
Сметаме дека изнесените наводи во Иницијативата се неосновани од следниве
причини:
Објектот на заштита на инкриминацијата во членот 244-а е повеќеслоен. Притоа,
тука е примарната заштита на интересот за планско развивање на просторот што
претставува јавен интерес и воедно е во насока на задоволување на потребите на
граѓаните.
Исто така, тука се штити и сопственоста врз недвижности и настанување на право
на сопственост врз градби, каде што влегуваат и припадниците на недвижноста.
Дефинираните повреди можат да се опсервираат нив призмата на прекршувањето
на одредбите од прописите за градење и просторно и урбанистичко планирање.
Во рамките на ова кривично дело, од аспект на дејствието на извршување,
дефинирани се неколку облици на делото. Основниот облик на ова дело се состои во
изведување градба или вршење надзор над градбата на сопствено или туѓо земјиште
без одобрение за градење или пак спротивно на одобрението за градење издадено
од надлежен орган.
Како дејствие на извршување на ова дело се наведени: бесправното градење,
изведувањето градба или вршењето надзор над градба на сопствено или туѓо
земјиште.
Објектот на дејствието кај ова дело е градба од секаков вид која подразбира куќа,
станбена зграда, гаража, ѕидана ограда и сл., но не и шатор, куќичка за куче и сл.
Како извршители кај ова кривично дело можат да се јават градежникот,
инвеститорот или пак лицето кое врши надзор.
За да постои ова дело градбата мора да се изведува без одобрение или пак таа да е
спротивна на одобрението на надлежен орган, односно битно да отстапува од
даденото одобрение.
Во ставот 2 е пропишан посебен, квалифициран облик на ова дело доколку градбата
се изведува заради продажба, за што е пропишана построга казна.
Во ставовите 3 и 4 се дефинирани квалифицирани облици на ова дело. Така, како
дејствие на извршување во ставот 3 е предвидено изведувањето градежни работи
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спротивно на основниот проект или вршењето реконструкција на конструктивните
елементи на градбата без освен проект.
Како последица од наведените дејствија се наведени нарушувањето на механичката
отпорност, стабилноста на градбата и сеизмичката заштита.
Квалифицираниот облик од ставот 4 преставува специјален вид злоупотреба на
службената должност. Притоа, злоупотребата се состои во донесување решение за
локациски услови спротивно на важечки урбанистички план или издавање
одобрение за градење спротивно на решението за локациски услови.
Од наведеното може да се констатира дека оспорената одредба е во согласност со
одредбите од Уставот и има за цел заштита на интересот за планско развивање на
просторот што претставува јавен интерес и воедно е во насока на задоволување на
потребите на граѓаните.
Исто така, оспорената одредба е во согласност и со една од темелните вредности на
уставниот поредок од член 8, алинејата 10 која се однесува на уредувањето и
хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина
и на природата.
Имајќи го предвид горенаведеното, член 244-а од Кривичниот законик е во
согласност со Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна
Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за
оценување на уставноста на член 244-а од Кривичниот законик.
Точка 59
Владата ја разгледа Иницијативата од Гордана Богоевска од Скопје, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.40/2021 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 8 став 2 од Законот за објавување на
законите и другите прописи и акти во Службен весник на Република Северна
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/99 и 43/2002 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/2020 и 21/2021) и притоа
го утврди следново мислење:
Подносителот на Иницијативата за оценување на уставноста, ја оспорува уставноста
на член 8 став 2 од Законот за објавување на законите и на другите прописи и акти
во „Служ6ен весник на Република Северна Македонија“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.56/99 и 43/02 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.21/21), од причина што смета дека истиот не е во согласност со
членот 8 од Уставот на Република Северна Македонија, односно дека оваа одредба
од Законот доведува до правна несигурност кај граѓаните и не е во согласност со
член 51 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, во која е утврдено дека
законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и
со закон. Исто така, подносителот на Иницијативата смета дека оспорената одредба
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не е во согласност со член 52 од Уставот на Република Северна Македонија, односно
дека законодавецот при носењето на Законот ја немал во предвид оваа одредба од
Уставот, во која е утврдено дека законите и другите прописи се објавуваат пред да
влезат во сила. Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на
Република Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното
донесување. Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на
објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето.
Законите и другите прописи не може да имаат повратно дејство, освен по исклучок,
во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Подносителот на Иницијативата го оспорува членот 8 став 2 од Законот за
објавување на законите и на другите прописи и акти во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ од причина што смета дека начинот на кој е
уредена објавата на актите во Службен весник на Република Северна Македонија
создава правна несигурност кај граѓаните.
Улогата, функцијата и значењето на објавувањето на законите и на другите прописи
и акти во службените гласила, во секоја правна држава е од особено значење од
аспект на почитување на правото на граѓаните да имаат пристап до содржината на
прописите кои се однесуваат на одделни права и обврски што тие ги имаат, согласно
со законите и другите прописи, што е секако во правец на развој и унапредување на
демократските процеси во Република Северна Македонија.
Подносителот на Иницијативата оспорувањето на уставноста на членот 8 став 2 од
Законот го темели на претпоставки за неусогласеност на датумот означен на
печатеното и електронското издание на Службен весник на Република Северна
Македонија и на фактичкото објавување на законите.
Меѓутоа, посочениот член 8 став 2 од Законот, чија уставност се оспорува, воопшто
не се однесува на датумот на објавување на законите и други прописи во Службен
весник на Република Северна Македонија.
Имено, членот 8 од Законот гласи:
„Сите закони, подзаконски акти, одлуки и огласи на сите органи на државната власт
во Република Северна Македонија (Собрание на Република Северна Македонија,
Претседател на Република Северна Македонија, Влада на Република Северна
Македонија, судство, јавно обвинителство), Уставен суд на Република Северна
Македонија, Народен правобранител на Република Северна Македонија, јавните
претпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица
кои вршат јавни овластувања согласно со закон, како и акти на други институции од
областа на изборниот процес, образованието, науката, здравството, културата,
радиодифузната дејност, нотаријатот, извршувањето, матичната евиденција,
личните документи, финансиите, економијата како и други области кои се
објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавуваат на
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку
20% од граѓаните и неговото писмо. Актите кои се објавуваат во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ се лекторираат согласно закон.“
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Од цитираниот член 8 видно е дека во ставот 2 од овој член е утврдено дека актите
кои се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“ се
лекторираат согласно закон и дека истиот не се однесува на датумот на објавување
на законите и други прописи во Службен весник на Република Северна Македонија.
Исто така, доколку подносителот на Иницијативата сакал да ја оспори уставноста
на член 8 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за објавување
на законите и на другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.21/21) последната измена на Законот, истиот се однесува на член 9 и гласи:
„Во „Службен весник на Република Северна Македонија“ покрај законите и другите
прописи и акти од членот 3 од овој закон, се објавуваат и огласи, јавни повици, јавни
конкурси, неважечки документи и други акти за кои со закон или друг пропис е
утврдено да се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“
мораат да имаат ист датум.
Покрај огласите и актите од ставот 1 на овој член, во „Службен весник на Република
Северна Македонија“ можат да се објавуваат и други акти, огласи, повици и објави
од причини на транспарентност, но само на писмено барање на доносителот на
актот во кое треба да се образложи оправданоста на бараната објава.
Објавите од ставот 2 на овој член мораат да бидат во согласност со уредувачката
политика на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна
Македонија.“
Имајќи го предвид горенаведеното, оспорениот член 8 став 2 од Законот за
објавување на законите и на другите прописи и акти во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“
бр.56/99 и 43/02 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.21/21)
воопшто не се однесува на датумот на објавување на законите и други прописи во
Службен весник на Република Северна Македонија и не може да стане збор за
неусогласеност со Уставот на Република Северна Македонија по наведениот основ
во Иницијативата.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му
предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати
Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8
став 2 од Законот за објавување на законите и на другите прописи и акти во
„Службен весник на Република Северна Македонија“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.56/99 и 43/02 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.21/21) и истата да ја отфрли согласно член 28 став 1 алинеја 3 од
Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.70/92 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/19 и 256/20).
Точка 60
Владата ја разгледа Понудата од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.689, за КО Маркова Сушица, на КП бр.184/1,
викано место/улица Перковец и не ја прифати Понудата имајќи ги предвид
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негативните мислења на Министерството за транспорт и врски и Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 61
Владата ја разгледа Понудата од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на
недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр. 4822 и 4823, идеален дел од КП бр.
5076, КО Кавадарци-вон град и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид
негативните мислења на Министерството за транспорт и врски и Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје.
Точка 62
Владата ја разгледа Понудата од нотар Џеват Бучи за купопродажба на недвижен
имот со КП 4146, дел 1 и КП 4146, дел 16, запишани во Имотен лист бр.23446 за КО
Сингелиќ 1 и КП 4146, дел 2 запишано во Имотен лист бр.23445 за КО Сингелиќ 1 и не
ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството
за транспорт и врски.
Точка 63
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Известувањето од
извршител Моника Муча од Скопје, доставено под И.бр.194/17, за налог за
извршување врз недвижност, запишана на Имотен лист бр.510, за КО Кучково,
поради потребата Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да
достави мислење по материјалот.
Точка 64
Владата го разгледа Известувањето од извршител Магдалена Симовска-Давидовиќ
од Скопје, доставен под И.бр.974/18, за Налог за извршување врз недвижност,
запишана во Имотен лист бр.483 за КО Долно Водно, Имотен лист бр.981 за КО Долно
Водно и Имотен лист бр.2784 за КО Карпош и по Известувањето го усвои
Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 65
1. Владата ја именува Анета Симеска - Димоска за вршител на должноста директор
на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за
економија.
2. Владата заклучи да му предложи на Собранието на Република Северна
Македонија за заменик на директорот на Агенцијата за администрација да го
именува Агрон Сефери.
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3. Владата заклучи да му препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о., за
вршител на должност заменик на директорот на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о., да го
реизбере Самка Ибраимоски.
Точка 66
1. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за
продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на
Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и
транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и
заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на
пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV2 и спречување од негово ширење, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и
имотот на населението, за периодот од 6 мај 2021 до 12 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 го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија 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 8 мај 2021 година до
14 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.
3. По повод наводите објавени во јавноста од страна на Истражувачката репортерска
лабораторија - ИРЛ за постоење сомневање дека во одреден период во Република
Северна Македонија биле увезувани токсични нафтени деривати опасни по
здравјето и животната средина, кои при увоз влегувале како мазут и се користеле
како гориво за греење во повеќе државни институции, но и како гориво во приватни
компании во земјата, имајќи ги предвид предлозите изнесени при расправата на
седницата, Владата ги донесе следните заклучоци:
1) Се задолжува Царинската управа да спроведе внатрешна контрола за
конкретниот случај, односно да се испита колкави количини од наведените нафтени
деривати се увезени од 2018 година до 2020 година и под која царинска шифра е
извршен увозот и дали податоците во декларациите соодветствуваат со дериватот
што е увезен и во рок од 14 дена за истото да ја информира Владата.
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2) Се задолжува Државниот пазарен инспекторат, во соработка Бирото за
метрологија со акредитираната Мобилна лабораторија за испитување на хемиски
вредности и физички константи на јаглеводороди во нафтените деривати веднаш
да спроведе вонреден инспекциски надзор во компаниите што увезуваат, како и во
институциите што користат вакви горива и во рок од 14 дена за наодите да ја
информира Владата.
3) Се задолжува Државниот инспекторат за животна средина да спроведе итен
вонреден инспекциски надзор во компаниите увозници и корисници на мазут и на
други нафтени деривати и во рок од 14 дена за наодите да ја информира Владата.
4) Се задолжува Министерството за економија да провери што се испитува при
увозот, согласно Правилникот за квалитет на течни горива и дали одредбите од
Правилникот се применуваат согласно стандардите на Европската Унија и во рок од
14 дена за истото да ја информира Владата.
5) Се задолжува Државниот пазарен инспекторат да подготви и во рок од 14 дена до
Владата да достави информација во кои и за колку случаи, за кои пратки и фирми,
ја има користено Мобилната лабораторија за испитување на хемиски вредности и
физички константи на јаглеводороди во нафтените деривати.
6) Се задолжуваат сите државни институции кои имаат неискористени количини на
мазут истите да ги пријават во Бирото за метрологија, со податоци во однос на тоа
како, кога и од која компанија се набавени количините на мазут, со цел Државниот
пазарен инспекторат и Бирото за метрологија да пристапат кон итна контрола на
овие преостанати количини на мазут и за наодите од контролата во рок од 14 дена
да ја информираат Владата.
4. Владата го разгледа и го усвои Јавниот повик за доделување на финансиска
поддршка за регистрирани фотографски студија и фитнес центри и го задолжи
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да го
објави истиот
Точка 67
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за финансиското работење на Јавното
претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес, за периодот јануари - март 2021
година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата ги задолжи органите на управување на Јавното претпријатие
за водостопанство „Лисиче“ – Велес да постапи по препораките на независниот
ревизор во однос на извештаите за работењето за 2019 година и 2020 година, а кои
се однесуваат на отплатите по долгорочниот кредит од странство кои за сметка на
претпријатието ги има платено Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство и наместо обврски спрема Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство претпријатието ги има прикажано како приходи од
Буџетот на Република Северна Македонија, од причина што ваквото прикажување
не е во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република
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Северна Македонија, како и да преземат мерки за надминување на загубата,
наплата на побарувањата и подмирување на обврските на Јавното претпријатие.
Точка 68
Владата го разгледа Финансискиот извештај за работењето на Јавно претпријатие
за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за
период од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година, како материјал за
информирање.
Точка 69
Владата го разгледа Финансискиот извештај за работењето на Јавно претпријатие
за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за
период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година, како материјал за
информирање.
Точка 70
Владата ја разгледа Информацијата за продажбата на акциите и уделите од
вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со
општествен капитал во периодот од 1 јануари до 31 март 2021 година, како материјал
за информирање.
Точка 71
Владата го разгледа Извештајот за работата на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија за 2020 година, како материјал за информирање.
Точка 72
Владата го разгледа Извештајот за работата на Управниот одбор на Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија за 2020 година, како материјал за
информирање.
Точка 73
Владата ја разгледа Програмата за работа на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија за 2021 година, како материјал за информирање.
Точка 74
Владата го разгледа Извештајот за реализација на Програмата за конкурентност,
иновации и претприемништво за 2020 година, како материјал за информирање.
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Точка 75
Владата го разгледа Извештајот за степенот на реализација на Програмата за работа
на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата заклучи, Министерството за животна средина и просторно
планирање да достави нов ажуриран Извештај за степенот на реализација на
Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година,
до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Точка 76
Владата ја разгледа Информацијата за формирање на работна група за подготовка
на измени и дополнувања на законодавството за декриминализација, легализација
и искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на
канабисот, составена од институции, здруженија и граѓански организации, врз
основа на доставени барања и предлози до Канцеларијата на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија и ја усвои со следните заклучоци:
1. За координатор на работната група се назначува Марјан Забрчанец, национален
координатор за стратегиски комуникации и за спроведување на комуникациската
стратегија на Владата.
2. Се задолжуваат Министерството за здравство, Министерството за внатрешни
работи, Министерството за правда и Канцеларијата на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија во рок од три дена да номинираат членови и
заменици-членови во работната група.
3. Се задолжува Марјан Забрчанец, национален координатор за стратегиски
комуникaции за спроведување иа комуникациската стратегија на Владата да упати
покана до Здружението на токсиколози на Македонија, Здружението на
педијатрите на Македонија, Здружението на онколози, Здружението на млади
фармацевти, Здружението на млади кривичари на Република Македонија,
Хелсиншкиот комитет за човекови права, „ХОПС“ - Опции за здрав живот Скопје,
Коалиција „Маргини“, Операција „Ослободување“, Здружение за канабис и зелени
политики „Билка“, НВО Канабис институт „Пелагонија“, Национален младински
совет на Македонија и Мак - канабис во рок од три дена да номинираат членови и
заменици членови во работната група.
4. Се задолжува Марјан Забрчанец, национален координатор за стратегиски
комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата да
подготви и на наредната седница на Владата да достави Предлог-одлука за
формирање на работна група за подготовка на изменувања и дополнувања на
законодавството за декриминализација, легализација и искористување на
медицинските, социјалните и економските придобивки на канабисот.
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Точка 77
Владата ја разгледа Информацијата во врска со потребата од раскинување на
Договорот за групна набавка бр. 4606-727/2 од 28.2.2020 година и Договорот за
набавка на услуги – одржување на софтвер за полагање испити на државните
институции склучен со Друштвото Инвока гроуп ДООЕЛ Скопје бр. 4606-3939/10 од
11.8.2020 година склучен со Инвока гроуп ДООЕЛ Скопје и притоа ги донесе следниве
заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со потребата од раскинување на Договорот за
групна набавка бр. 4606-727/2 од 28.2.2020 година и Договорот за набавка на услуги
– одржување на софтвер за полагање испити на државните институции склучен со
Друштвото Инвока гроуп ДООЕЛ Скопје бр. 4606-3939/10 од 11.8.2020 година склучен
со Инвока гроуп ДООЕЛ Скопје.
2. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да ги раскине: Договорот за групна набавка бр. 4606-727/2 од 28.2.2020
година и Договорот за набавка на услуги – одржување на софтвер за полагање
испити на државните институции склучен со Друштвото Инвока гроуп ДООЕЛ
Скопје бр. 4606-3939/10 од 11.8.2020 година.
3. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, во рок од осум дена од денот на раскинувањето на договорите наведени
во заклучокот број 2 да спроведе постапки со преговарање без јавен оглас и да
склучи нов Договор за групна набавка и Договор за одржување на софтвер за
полагање испити на државните институции, согласно претходно добиено позитивно
мислење од Бирото за јавни набавки.
4. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, веднаш по извршеното раскинување на договорите наведени во
заклучокот број 2 да ги извести: Министерство за правда, Министерство за
внатрешни работи, Министерство за економија, Министерство за транспорт и врски,
Министерство за труд и социјална политика, Министерство за животна средина и
просторно планирање, Комисија за хартии од вредност на Република Северна
Македонија, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување, Царинска управа, Агенција за катастар на недвижности, Инспекциски
совет и Академија за судии и јавни обвинители дека договорите со Инвока гроуп
ДООЕЛ Скопје се раскинати.
5. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, веднаш по исполнување на обврските кои произлегуваат од
заклучоците 2 и 3 да ја информира Владата.
6. Се задолжува Мухамед Зеќири, генерален секретар на Владата на Република
Северна Македонија, согласно Законот за јавни набавки да побара од Бирото за
јавни набавки согласност за спроведување на постапка со преговарање без јавен
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оглас и да склучи договор со оператор, со времетраење до завршување на постапката
за јавна набавка и склучување на нов договор за одржување на софтверот.
Точка 78
Владата ја разгледа Информацијата за утврдената фактичка состојба од извршен
преглед и контрола на проекти избрани на годишните конкурси за финансирање на
проекти од национален интерес од областа на фолклорот, музичката и музичко –
сценската дејност и интердисциплинарните проекти за 2020 година и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за култура да изврши исплата на средства на
корисниците од областа на фолклорот, музичката и музичко – сценската дејност и
интердисциплинарните проекти за 2020 година во вкупен износ од 29.519.658,00
денари и тоа на оние корисници кои согласно извршената контрола и проверка
имаат доставено комплетна документација и доказ за реализиран проект.
2. Се задолжува Министерството за култура во законски уредена постапка и по
спроведен инспекциски надзор од страна на Секторот за управен и инспекциски
надзор при Министерството за култура да ги раскине договорите со оние корисници
кои согласно извршената контрола и проверка немаат доставено комплетна
документација и доказ за реализиран проект и да бара враќање на уплатените
средства.
3. Се задолжува Министерството за култура во рок од пет дена да ги информира
Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупција и
Управата за финансиска полиција со цел истите согласно своите надлежности
утврдени со Закон да извршат контрола на работењето на Министерството за
култура во делот на законската основаност на склучените договори и анекси на
договори на 24 јули 2020 година.
Точка 79
Владата ја разгледа Информацијата за добивање на согласност за доделување на
трајно користење на недвижни ствари без надомест на Министерството за правда,
со предлог – одлуки, ја усвои Информацијата и условно ги донесе:
1. Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството
за правда и
2. Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на
Министерството за правда,
поради потребата Агенцијата за катастар на недвижности да достави мислење по
материјалот и текстот на одлуките номотехнички да се усогласи со Секретаријатот
за законодавство.
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Точка 80
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од набавка на моторни возила од
страна на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна
Македонија и ја усвои со следниот заклучок:
- Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија да отпочне постапка за повеќегодишна јавна набавка на 45
моторни возила, по пат на оперативен лизинг (деловен закуп) со времетраење од 36
месеци.
Точка 81
Владата ја разгледа Информацијата за добивање на согласност за доделување на
трајно користење на недвижни ствари без надомест на Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Институтот за
национална историја - Скопје и Државниот архив на Република Северна Македонија
по барање на Министерството за правда, со предлог – одлуки, ја усвои
Информацијата и условно ги донесе:
1. Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на
трајно користење недвижна ствар на Основното јавно обвинителство за гонење на
делата од организиран криминал и корупција и
2. Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција,
со заклучок предлагачот да го усогласи текстот на одлуките со Секретаријатот за
законодавство, како и да обезбеди мислење од Агенцијата за катастар на
недвижности.
Точка 82
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за укинување на увозната давачка царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и
живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати,
сoлени, вo саламура, сушени или чадени и врз основа на дадената согласност од
министерот за финансии на седницата на Владата, ја донесе Одлуката за укинување
на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало
исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи,
разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени, со заклучок во
членот 7 од Одлуката да се избришат зборовите „а ќе отпочне да се применува од 1
мај 2021 година“.
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*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:10 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

Зоран Заев
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