
Барања  за Информации од јавен карактер за 2020 година 
 
Барање бр. 1: 
 
1. Број на официјални посети на Министерството за надворешни работи на Република Северна 
Македонија од страна на официјални претставници од Република Турција, одделно по години, во 
периодот од 1991 до 2019 година. Формат на посетите (дипломатско ниво на претставници, 
остварени средби, бројка на претставници, причина за посетата, дали се дадени официјални 
изјави);  
2. Број на официјални посети на Република Турција од страна на официјални претставници на 
Министерството за надворешни работи на Северна Македонија, одделно по години, во периодот 
од 1991 до 2019 година. Формат на посетите (ниво на претставници, остварени средби, бројка на 
претставници, причина за посетата, дали се дадени официјални изјави);  
3. Број на етнички турци Министри и заменици Министри во Министерството за надворешни 
работи на Република Северна Македонија, од независноста до 2019 година, одделно по секој 
различен владин состав. 
4. Број на етнички турци Државни секретари на Министерството за надворешни работи на 
Република Северна Македонија, од независноста до 2019 година, одделно по секој различен 
владин состав. 
5. Број на етнички турци Директори на Органи во состав на МНР на Република Северна 
Македонија, од независноста до 2019 година, одделно по секој различен владин состав. 
6. Вкупен број и процент на вработените лица во МНР на Република Северна Македонија 
според етничката припадност, по години, во периодот од потпишувањето на Охридскиот Рамковен 
договор до 2019 година. 
7. Информација за бројка на збратимени ЕЛС (Општини) од Република Северна Македонија со 
општини од Република Турција; кои општини, во која година се збратимени и информација за 
постапката за збратимување. 
8. Број на визи и дозволи за престој кои им се издадени од страна на МНР на државјани на 
Република Турција, одделно по години, во периодот од 1991 до 2019 година. Видот на виза (А, Б, Ц 
или Д; туристичка, бизнис посета, работна, за студирање итн.), особено број на државјани на 
Република Турција на кои им е одобрена виза за студирање во Република Македонија, одделно по 
години, во периодот од 1991 до 2019 година. 
 
 
Одговор по барање бр. 1: 
 
Посети/средби на високо ниво 1991-2012  

 
1991 
- Посета на министерот за односи со странство Денко Малевски на Р. Турција, 07.10.1991; 
- Официјална посета на претседателот на Р. Македонија Киро Глигоров на Р. Турција, 10-
11.07.1991; 
- Посета на министерот без ресор на Владата на Р. Македонија Алаедин Тоска на Р. Турција, 
како шеф на делегацијата на Конзорциумот на градежните организации на Македонија, 12-
21.07.1991 г; 
- Посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Сафа Гирај на Р. Македонија, 
29.08.1991; 



- Посета на делегација од Министерството за надворешни работи на Р. Турција на Р. 
Македонија, предводена од Билал Шимшир во својство на специјален претставник на 
претседателот на Р. Турција Т. Озал, 28-29.10.1991; 
 
 1992 
- Посета на претседателот на Собранието на Р. Македонија Стојан Андов на Р. Турција, 11-13 
март 1992; 
- Посета на претседателот на Владата Никола Кљусев на Р. Турција, 16-19.04.1992; 
- Посета на претседателот на Р. Македонија Киро Глигоров на Р. Турција, јули 1992; 
  
1993 
- Посета на Министерот за народна одбрана Владо Поповски на Р. Турција, 09-11.11.1993; 
- Посета на министерот за култура Ѓунер Исмаил на Р. Турција, 11-18.10.1993;  
- Посета на министерот за внатрешни работи на Р. Турција на Р. Македонија, 17-23.08.1993; 
- Официјална посета на началникот на Генералштабот на АРМ Драгољуб Боцинов на Р. 
Турција, 22-26.06.1993; 
- Посета на министерот за стопанство Петруш Стефанов на Р. Турција, 26-30.10.1993; 

- Посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Хикмет Четин на Р. Македонија, 
07-08.12.1993; 

- Посета на претседателот на Р. Турција Тургут Озал на Р. Македонија 17-18.02.1993; 
 
1994 

- Службена посета на претседателот на Големото народно собрание на Р. Турција Хусаметин 
Џиндорук на Р. Македонија, 04-06.08.1994; 

- Посета на претседателот на Владата на Р. Турција Мурат Карајалчин на Р. Македонија, 17-
18.05.1994; 

- Посета на делегација на Владата на Р. Македонија, министри Јован Андов и Љубе Трпевски, 
1994; 

- Посета на министерот за здравство Јован Тофовски на Р. Турција, 1994; 

- Посета на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Турција, 14-
17.06.1994; 

- Посета на министерот за образование на Р. Турција Невзет Ајаз на Р. Македонија, 1994; 

- Официјална посета на министерот за образование и физичка култура на Р. Македонија 
Димитар Бајалџиев на Р. Турција, 25-28.01.1994; 

- Посета на министерот за стопанство на Р. Македонија Петруш Стефанов на Р. Турција; 
потпишана Спогодба за трговска и економска соработка; март 1994; 

- Посета на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ефтим Анчев на Р. 
Турција, јуни 1994; 
 
1995 

- Работна посета на претседателот на Р, Турција Сулејман Демирел на Р. Македонија 
(потпишан Договор за пријателство мeѓy двете земји), 12-13.07.1995; 

- Посета на министерот за култура на Р. Македонија Ештреф Алиу на Р. Турција, во рамки на 
манифестацијата „Гоцеви Денови” во Истанбул, 0З-05.02.1995; 

- Посета на министерот за наука на Р. Македонија Софија Тодорова на Р. Турција, по повод 
манифестацијата „Денови на македонската култура во Истанбул”, 14-18.04.1995; 



- Официјална посета на претседателот на Владата на Р. Македонија Бранко Црвенковски на 
Р. Турција, 16-18.06.1995 (прва посета на македонски премиер на РТ); 

- Посета на претседателот на собранието на Р. Македонија Стојан Андов на Р. Турција (по 
повод 75-годишнината од формирањето на Големото народно собрание на Р. Турција - 1995; 

- Средба на претседателот на Р. Македонија Киро Глигоров со претседателот на Р. Турција 
Сулејман Демирел на маргините на Светскиот самит за социјален развој во Копенхаген, 10-
12.03.1995; 

- Официјална посета на началникот на Генералштабот на Турските вооружени сили Исмаил 
Хаки Карадај, 20.07.1995; 

- Посета на министерот за земјоделство на Р. Турција Рефаедин Шахин на Р. Македонија, 28-
31.07.1995; 

- Официјална посета на министерот за здравство на Р. Македонија Илија Филипче на Р. 
Турција, 18-20.03.1995; 
 
1996 

- Официјална посета на министерот за одбрана Благој Ханџиски на Р. Турција, 13-16.10.1996; 

- Официјална посета на претседателот на Р. Македонија Киро Глигоров на Р. Турција, 27-
30.06.1996; 
 
1997 

- Официјална посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Исмаил Џем на Р. 
Македонија, 27.10.1997; 

- Средба на претседателот на Р. Македонија Киро Глигоров со претседателот на Владата на 
Р. Турција на маргините на Самитот на земјите од ЈИЕ, на Крит, ноември 1997; 

- Средба на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Благој Ханџиски со 
министерот за надворешни работи на Р. Турција Исмаил Џем на маргините на Генералното 
собрание на ОН, 1997; 

- Посета на министерот за стопанство на Р. Македонија Борис Рикаловски на Р. Турција, 24-
28.08.1997; 

- Посета на министеот за правда на Р. Македонија Владо Поповски на Р. Турција, февруари 
1997; 

- Посета на Комисијата за надворешни работи на Собранието на Р. Македонија на Р. Турција; 
04-08.05.1997; 

- Посета на Делегација на групата за пријателство со Р. Турција од Собранието на Р. 
Македонија на Р. Турција, декември 1997; 

- Посета на делегација на националната група на Интерпарламентарната унија на Р. Турција 
на Р. Македонија, ноември 1997; 

- Политички консултации меѓу МНР на Р. Македонија и Р. Турција во Анкара, 30-31.01.1997; 

- Посета на делегација на Пратеничката група на Собранието на Р. Македонија со Големото 
народно собрание на Р. Турција на Р. Турција, 14-18.12.1997; 
 
1998 

- Официјална посета на претседателот на Р. Турција Сулејман Демирел на Р. Македонија, 02-
03.10.1998; 



- Средба на претседателот на Владата на Р. Македонија Бранко Црвенковски со 
Претседателот на Владата на Р. Турција Месут Јилмаз на маргините на Самитот на шефови на 
држави и влади на земјите од ЈИЕ во Анталија, 12-13.10.1998; 

- Посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Лазар Китановски на Р. Турција, 29.06.-
02.07.1998; 
Посета на министерот за труд и социјална политика на Р. Македонија Насер Зибери на Р. Турција, 
август 1998; 

- Политички консултации мегу МНР на Р. Македонија и МНР на Р. Турција, 23-25.03.1998, во 
Скопје; 

- Официјална посета на претседателот на Владата на Р. Турција Месут Јилмаз на Р. 
Македонија, 06.07.08.1998; 

- Официјална посета на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Благој Ханџиски 
на Р. Турција, 20-21.04.1998; 

- Официјална посета на министерот за Култура на Р. Турција Истемихан Талај на Р. 
Македонија, 04.07.06.1998; 
 
1999 

- Работна посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Исмаил Џем на Р. 
Македонија, 01.12.1999; 

- Работна посета на претседателот на Р. Турција Сулејман Демирел на Р. Македонија, 
11.04.1999, 

- Посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Никола Кљусев на Р. Турција, 27.09-
02.10.1999; 

- Средба на претседателот на Владата на Р. Македонија Љубчо Георгиевски со претседателот 
на Владата Р. Турција Булент Еџевит на Самитот на ОБСЕ, 17-18.11.1999; 
 
2000 

- Политички консултации меѓу МНР на РМ и МНР на РТ, јануари 2000; 

- Посета на Парламентарната група за турско-македонско пријателство на Големото народно 
собрание на РТ на РМ, 2000; 

- Посета на министерот за иселеништво на Р. Македонија Мартин Треневски на Р. Турција, 
09-14.06.2000; 

- Посета на претседателот на собранието на Р. Македонија Саво Климовски на Р. Турција (по 
повод 80-годишнината од формирањето на Големото народно собрание на Р. Турција), 22-
25.04.2000; 
 
2001 

- Посета на министерот за образование и наука на Р. Македонија Ненад Новковски на Р. 
Турција, 11-14.10.2001; 

- Посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Владо Бучковски на Р. Турција, 26-
28.09.2001; 

- Работна посета на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Илинка Митрева на 
Р. Турција, 21.08.2001; 

- Работна посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Исмаил Џем на Р. 
Македонија, 10.05.2001;  



- Работна посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Исмаил Џем на Р. 
Македонија, 19.07.2001; 

- Посета на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Cpѓaн Керим на Р. Турција, 
16-18.03.2001; 

- Посета на специјалниот пратеник на Владата на Р. Турција Јигиш Алпоган на Р. Македонија, 
08.03.2001; 

- Официјална посета на Исмаил Џем на Р. Македонија, 01.02.2001;  
 
2002 

- Посета на министерот за економија на Р. Македонија Бесник Фетаи на Р. Турција по повод 
отворањето на 71 меѓународен саем во Измир, 25-31.08.2002; 

- Посета на министерот за национално образование на Р. Турција Метин Бостанџиоглу на Р. 
Македонија, 23-25.06.2002; 

- Посета на делегација на Комисијата за надворешна политика на на Р. Македонија на Р. 
Турција, со заменик министерот за надворешни работи Мухамед Халили, 04-07.06.2002; 

- Официјална посета на претседателот на Р. Македонија Борис Трајковски на Р. Турција, 26-
27.03.2002 

- Посета на министерот за внатрешни работи на Р. Македонија Љубе Бошковски на Р. Турција, 
14-15.02.2002; 

- Политички консултации меѓу МНР на РМ и МНР на РТ во Анкара, 2002;  
 
2003 

- Официјална посета на претседателот на Р. Турција Ахмет Неџдет Сезер на Р. Македонија, 
01-03.07.2003; 

- Посета на министерот за култура Благој Стефановски на Р. Турција (по повод прославата од 
3000-годишнината од основањето и 550-годишнината од освојувањето на Истанбул), 31.05-
02.06.2003; 

- Посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Владо Бучковски на Р. Турција, 15-
18.04.2003; 

- Посета на министерот за здравство Реџеп Сељмани на Р. Турција, 11-14.03.2003; 
- Посета на министерот за надворешна трговија на Р. Турција Р. Тузмен на Р. Македонија, 
декември 2003; 
 
2004 
- 03-04.03.2004 година - официјална посета на претседателот на Владата на Р. Македонија 
Бранко Црвенковски на Р. Турција; 
- Официјална посета на министерот за национално образование на Р. Турција Хусеин Челик 
на Р. Македонија, 05-08.10.2004; 
- Посета на министерот за образование на Р. Македонија А. Положани на Р. Турција, јануари 
2004; 
- Посета на министерот за одбрана на Р. Турција Веџди Ѓонул на Р. Македонија, 07-10.09.2004; 
- Официјална посета на министерот за внатрешни работи на Р. Турција Абдулкадир Аксу на Р. 
Македонија, 13-15.06.2004; 
 
 
 



2005 
- Посета на министерот за култура и туризам на Р. Турција Атила Коч на Р. Македонија, 18-
21.07.2005; 
- Официјална посета на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Илинка Митрева 
на Р. Турција, 21-22.07.2005; 
- Посета на делегација на Пратеничката група на Собранието на Р. Турција, 06-10.06.2005; 
- Официјална посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Јован Манасиевски на Р. 
Турција, 22-25.03.2005; 
-         Официјална посета на претседателот на Владата на Р. Македонија Владо Бучковски на Р. 
Турција, 15-16.03.2005; 

- Посета на министерот за внатрешни работи на Р. Македонија Љубомир Михајловски на Р. 
Турција, мај 2005; 
 
2006 
- Посета на министерот за здравство на Р. Македонија Имер Селмани по повод 
министерската конференција на Светската здравствена организација, 15-16.11.2006; 
- Официјална посета на претседателот на Р. Македонија Бранко Црвенковски на Р. Турција, 
13-16.11.2006; 
- Официјална посета на претседателот на Владата на Р. Турција Реџеп Таип Ердоган на Р. 
Македонија, 13-14.06.2006 (негова прва посета на РМ)  
- Посета на потпретседателот на Владата на Р. Македонија Радмила Шекеринска на Р. 
Турција, 10.05.2006;  
- Официјална посета на министерот за сообраќај на Р. Турција Бинали Јилдрим на Р. 
Македонија, 06-08.04.2006;  
 
2007 

- Официјална посета на претседателот на Владата на Р. Македонија Никола Груевски на Р. 
Турција, 16-18.12.2007; 

- Посета на делегација на Комисијата за односи со ЕУ на Собранието на Р. Македонија на Р. 
Турција, 05-08.12.2007 година; 

- Посета на министерот за правда на Р. Турција Мехмет Али Шахин на Р. Македонија, 28-
30.11.2007; 

- Посета на министерот за здравство на Р. Турција Реџеп Акдан на Р. Македонија, 07-
09.11.2007; 

- Официјална посета на министерот за надворешни работи на Р. Турција Абдула Ѓул на Р. 
Македонија, 22-23.03.2007; 

- Посета на НГШ генерал М. Стојановски на Р. Турција, 2007; 

- Работни посети на министерот задолжен за странски инвестиции, Г. Ташковиќ на Истанбул 
(март, мај, јуни, август); 
 
2008 

- Посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Лазар Еленовски на Р. Турција, 29.01.-
01.02.2008; 

- Посета на претседателот на Собранието на Р. Македонија Љубиша Георгиевски на Р. 
Турција, 03-04.03.2008; 

- Официјална посета претседателот на Р. Турција Абдула Ѓул на Р. Македонија, 04-05.05.2008; 



- Посета на министерот за екологија и шумарство на Р.Турција Вејсел Ерголу 11-13.06.2008; 

- Посета на државниот министер на Р.Турција Мустафа Саид Јазиџиоглу на Р. Македонија, 
20.08.2008; 

- Официјална посета на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Антонио 
Милошоски на Р. Турција, 11.11.2008 г. (потпишана Стратегија за зајакнување на билатералните 
односи меѓу Р. Македонија и Р. Турција); 

- Посета на претседателот на Собранието на Р. Турција Коксал Топтан на Р. Македонија, 22-
23.12.2008; 
 
2009 

- Официјална посета на министерот за култура на Р. Македонија Елизабета Канческа-
Милевска на Р. Турција, 21-24.04.2009; 

- Работна средба во Скопје меѓу министрите за транспорт и врски на Р. Македонија Миле 
Јанакиевски и Р. Турција Бинали Јилдирим, 03.09.2009 

- Официјална посета на министерот за одбрана Зоран Коњановски на Р. Турција, 30.9-
02.10.2009; 

- Официјална посета на министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски на Р. Турција, 
27.09 - 01.10.2009; 

- Официјална посета на министерот за здравство на Р. Македонија Бујар Османи, 07-
09.10.2009; 
 
 
2010 

- Официјална посета на на минисгерот за надворешни работи на Р. Турција Ахмет Давутоглу 
на Р. Македонија РМ, 26-27.03.2010; 

- Официјална посета претседателот на собранието на Р. Македонија Трајко Велановски на Р. 
Турција, 26-29.09.2010; 

- Официјална посета на министерот за национална одбрана на Р. Турција Веџди Ѓонул на Р. 
Македонија, 23-24.12.2010; 

- Официјална посета на Комисијата за надворешна политика на Собранието на Р. Македонија 
на Големото народно собрание на Р. Турција, 07-09.12.2010; 

- Конзуларни консултации меѓу министерствата за надворешни работи на Р. Македонија и Р. 
Турција, во Скопје, февруари 2010; 

- Работна посета на министерот за транспорт и врски на Р. Македонија Миле Јанакиески на Р. 
Турција,02-03.03.2010; 

- Политички консултации Meѓy министерствата за надворешни работи на Р. Македонија и Р. 
Турција 28.06.2010 во Анкара; 

- Работна посета на министерот без ресор во Владата на Р. Турција Фарук Челик на Р. 
Македонија, 21.12.2010; 
 
2011 

- Официјална посета на министерот за одбрана на Р. Македонија Зоран Коњановски на Р. 
Турција, 23-25.03.2011; 

- Официјалната посета на министерот за Европски прашања Егемен Багиш на Република 
Македонија, 25.03.2011; 



- Официјална посета на министерот за образование на Р. Турција Омер Динчер на Р. 
Македонија, август 2011; 

- Официјална посета на министерот за транспорт на Р. Турција Бинали Јилдирим на Р. 
Македонија, август 2011; 

- Средбата на МНР на РМ Н. Попоски со МНР на Р. Турција А. Давутоглу на маргините на 66-
то Генерално собрание на ОН во Њујорк, 26.09.2011;  

- Официјалната посета на ПВРТ Р.Т.Ердоган на Р. Македонија, 29-30.09.2011;  

- Средба на министерот за одбрана на РМ Ф. Бесими со МО на Р. Турција И. Јилмаз на 
маргините на Министерскиот состанок на министрите за одбрана на ЈИЕ, Анталија, Р. Турција, 02-
03.10.2011 година; 

- Средбата на ПРМ Г. Иванов и на ППВРМ, Т. Арифи со потпретседателот на Владата на Р. 
Турција Б. Аринч на маргините на Меѓународниот конгрес посветен на животот и на делото на М.К. 
Ататурк, Скопје, 18.10.2011; 
  
2012 

- Посета на делегацијата на Турско-македонската парламентарна група за пријателство на 
Големото национално собрание на Р. Турција на Р. Македонија 10-13.01.2012 година; 

- Посета на министерот за економија на Р. Македонија Ваљон Сараќини и министерот без 
ресор Хади Незир на Р. Турција, 12.01.2012; 

- Средба на министерот за надворешни работи на Р. Македонија Никола Попоски со 
министерот за надворешни работи на Р. Турција Ахмет Давутоглу на маргините на ПСЈИЕ во Белград, 
31.01.2012; 

- Средба на претседателот на Владата на Р. Македонија Никола Груевски со претседателот на 
Владата на Р. Турција Реџеп Таип Ердоган, во рамките на посета на Р. Турција за презентација на 
инвестициските можности на Р. Македонија, 31.01.2012; 

- Работна посета на претседателот на Р. Македонија Ѓорѓе Иванов на Р. Турција, 19.02.2012; 

- Официјална посета на министерот за надворешни работи Никола Попоски на Р. Турција, 14-
16.05.2012; 

- Посета на претседателот на турското собрание Џемил Чичек на Р. Македонија, 17-
18.05.2012; 

- Работна посета на началникот на ГШ на АРМ, генерал мајор Горанчо Котески на Р. Турција, 
14-21.06.2012; 

- Посета на турска делегација на РМ предводена од ЗПВРТ Бекир Боздаг и негова средба 
министерката за култура Елизабета Канческа Милевска, 22-24.06.2012; 

- Средба на ПРМ Иванов со ПВРТ Ердоган (на покана на ПВРТ Ердоган ПРМ Иванов 
присуствуваше на Ифтар вечерата по повод муслиманскиот празник Рамазан, 11.08.2012; 

- Средба на МНР Попоски со МНР на РТ А. Давугоглу на маргините на мегународната 
конференција „Од Балкански војни до балкански мир“ Истанбул, 18.10.2012; 

- Посета на ЗПВРМ Т. Арифи на РТ (потпишан Протоколот за соработка во контекст на ЕУ), 
16.11.2012; 

- Официјална посета на МОН П. Кралев и министерот без ресор Х. Незир на Р. Турција, 05-
06.12.2012; 

- Официјална посета на МО Бесими на РТ, 17-19.12.2012; 

- Официјална посета на МНР на РТ Давутоглу на РМ, 20-21.12.2012; 



- Посета на МзК на РМ Елизабета Канческа-Милевска на РТ (потпишан Договорот меѓу ВРМ и 
ВРТ за основање и за активностите на културните центри во двете земји), 21.12.2012; 
 
2014 

- Анкара, 26-28.6.2014 - официјална посета на пор. ПСРСМ Вељаноски на РТ; 

- Скопје, 23-25.11.2014 - официјална посета на пор. претседателот на турскиот Парламент 
Чичек на РСМ; 

- Скопје, 23.12.2014 - работна посета на ПВРТ Давутоглу на РСМ; 

- Анкара, 17.9.2014 - средба на пор. ПВРСМ Груевски со ПВРТ Давутоглу, во рамки на 
работната посета за економска промоција на РСМ во РТ; 
 
2017г. 

- Скопје, 18.6.2017-работна посета на МНР М. Чавушоглу на РСМ; 
 
2018г. 

- На 11-12.2.2018 г. ПВРСМ 3.3аев, придружуван од министерот без ресор задолжен за 
странски инвестиции А.Ќахил и пратениците Е.Ибраими и Ј. Хасан, остварија официјална посета на 
РТ;  

- Официјалната посета на РТ, 18-21.04.2018, ПСРСМ Т. Џафери;  

- Анкара, 20-21.2.2018 - официјална посета на пор. ПРСМ Иванов на РТ; 

- Градоначалникот на гр.Скопје, Шилегов учествуваше на регионалниот Еко самит LivingLab, 
25-26.10.2018 г., во Истанбул;  

- Истанбул, 28-30.10.2018 - средба на пор. ПРСМ Иванов-ПРТ Ердоган - свечено отворање на 
меѓународниот аеродром Истанбул;  

- Официјалната посета на ПСОРСМ Т. Џафери на РТ, 18-21.04.2018; 

- Анкара, 11-12.2.2018- официјална посета на ПВРСМ 3.3аев на РТ; 

- Од 29-31.1.2018 МЕ РСМ К. Бектеши оствари работна посета на РТ.  

- ЗПВРСМ и МО Р.Шекеринска на 21-22.3.2018 ja оствари својата прва официјална посета на 
РТ; 

- На 16-18 јули 2018 во Анкара се одржа 7-та Заедничка комисија меѓу МВР на РСМ и МВР на 
РТ на средбата ЗПВРСМ мвр О.Спасовски;  

- Делегација на МП РТ оствари работна посета на РСМ, на 09.03.2018;  

- Од 03-05.12.2018, МК РСМ Адеми учествуваше на Зта Светска конференција за култура и 
туризам, Истанбул и оствари средба со МКТ РТ М.Н.Ерсој; 
 
2019 

- ПГНС РТ М.Шентоп оствари работна посета на РСМ на 25-26 мај 2019 г.;  

- На 16-18.01.2019 г. МНР РСМ Димитров оствари работна посета на РТ; 

- На 15-17.07.2019 година, турскиот МНР М.Чавушоглу оствари официјална посета на 
Република Северна Македонија; 

-  Анкара, 16-18.01.2019, работна посета на МНР РСМ Н.Димитров на РТ; 15-17.07.2019 
година, официјална посета на турскиот МНР М. Чавушоглу на РСМ;  

- На 02-03.04.2019 г. МНО на Турција, Х. Акар оствари возвратна официјална посета на РСМ;  



- На 20-22.02.2019, Анкара, МТСП на РСМ, Царовска, учествуваше на ”Првиот Совет за 
стареење" и оствари средба со министерот за семејство, труд и социјална заштита на РТ, Зехра 
Зумрут Селчук; 
 
Збратимување на градови - РСМ - Р.Турција 
 

- Во рамките на проектот на локалната самоуправа за збратимување на градови, бележиме 
збратимување на 9 општини од РСМ со општини од РТ и градот Скопје со Истанбул (2003).  
 
Податоци од апликациите за визи на турски државјани 2009-2019 
 

D-визи 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Студенти 105 130 229 512 959 1188 577 445 515 656 211 

Волонтерство    17 21 13 25 18 26 42 35 

Вработување 279 224 320 219 207 258 234 140    

Семејно 
обединувание 

    11  10     

Недвижен 
имот 

        11   

Вкупно 384 359 559 748 1198 1464 848 607 560 704 251 

 
Во однос на прашањето за број на именувани етнички турци за министри, заменици 

министри и државни секретари во Министерството за надворешни работи, известуваме дека во 
наведениот период не биле именувани турци на тие позиции. 
 
  
Барање бр. 2: 
 

Во конечниот извештај на државниот ревизор за МНР за 2017 год., а објавен во март 2019 
год., на страна 19 пишува дека “донесена е судска пресуда со која се обврзува Министерството да 
исплати побарување од работен спор во висина од 98.533,00 евра. Поради неизмирување на 
обврските кон истото до денот на вршење на ревизијата побарувањето заедно со каматата и 
трошоците за судскиот спор изнесуваат 246.316,00 евра. 

Која е причината за споменатиот судскиот спор? Дали обврските се подмирени? Доколку не 
се, колку сега изнесуваат вкупните трошоци? Кое лице од МНР било имплицирано во судскиот 
спор? колку други сметки на ДКП се затворени поради судски спорови во моментов? 

 
Одговор по барање бр. 2: 
 

Во врска со вашето барање информација од јавен карактер во однос на судската пресуда 
наведена во страна 19 на конечниот извештај на Државниот ревизор за МНР за 2017 година, за што 
барате инфомација за причината за споменатиот судски спор, дали се обврските подмирени, 
доколку не се колку сега изнесуваат вкупните трошоци, кое лице од МНР било имплицирано во 
судскиот спор и колку други сметки на ДКП се затворени поради судски  спорови во моментов, 
Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија информира за следното: 



Врз основа на поднесена тужба во Италија (2004г.) од страна на Снежана Јовановска, која е 
македонски и италијански државјанин, донесена е пресуда со која се обврзува Амбасадата на 
Република Северна Македонија во Рим, да и исплати отштетно побарување од работен спор во 
висина од 98.533,60 евра, со судски, адвокатски и други трошоци, како и дополнителна камата. 
Обврските не се сеуште подмирени а моментално изнесуваат околу 270.000,00 евра на име вкупни 
трошоци во постапката со камата. 
Имплицирани лица од МНР нема бидејќи се работи за работен спор и судската постапка е започната 
поради прекин на работен однос. 
 Во моментов нема сметки на ДКП кои се затворени поради судски спорови.  
 
 
Барање бр. 3: 
 

Дали има македонски амбасади, односно, дипломатско-конзуларни претставништва (ДКП), 

кои немаат вратено средства во буџетот на Македонија за 2017 и 2018 год, а кои според закон, овие 

амбасади или ДКП се обврзани да го сторат тоа за сите средства што не ги потрошиле во тековната 

година, односно до крајот на 2017 и 2018 година? 

Доколку има, колку и кои македонски амбасади односно дипломатско-конзуларни 

претставништва (ДКП) во моментов се под истрага на домашните органи поради невраќање на 

средства во буџетот на Македонија за 2017 и 2018 год? 

За колку вкупно средства од овој вид кои не се вратени во буџетот на Македонија станува 

збор за 2017 и 2018 година? 

 
 
Одговор по барање бр. 3: 
 

По извршениот увид, констатирано е дека Дипломатско- конзуларните претставништва на 
РСМ во странство, кои имале салдо неискористени парични средства на крајот од претходната 
година, истите ги уплатиле во Буџетот на РСМ на почетокот од наредната 2017 и 2018 година. 

 
Појаснување: 
 
а. Сметките на Буџетските корисници во РСМ се отворени во Трезорот при Министерство за 
финансии, кој на дневна основа им одобрува толку парични средства колку што пријавиле налози 
за плакање на обврските, а како резултат на тоа, нивните изводи на дневна основа и на крајот од 
одицата завршуваат со салдо „0". 
На овој начин, Трезорот има вградено контролен механизам кој не дозволува Буџетските 
корисници во РСМ на нивните сметки да имаат салдо неискористени парични средства на крајот од 
годината. 
б. За разлика од Буџетските корисници во РСМ, кај Дипломатско- конзуларните претставништва на 
РСМ (ДКП) има повеке специфичности во нивното работење, од кои како позначајни укажуваме на 
следните: 
- Нивните сметки не се отворени во Трезорот при МФ, туку се отворени во деловни банки во 
странство, кои не дозволуваат да имаат салдо „0” затоа што треба да имаат одредено салдо за 
плаќање банкарска провизија и одржување на сметките, 



- МНР не ги плаќа обврските на ДКП-а, туку секој месец преку трезор им дозначува финансиски 
средства по ставки од одобрениот буџет за нивни потреби, 
- ДКП-а самостојно ги плаќаат своите обврски и при тоа може да имаат одредено салдо 
непотрошени средства, кое го користат во наредните денови или месеци. Како резултат на тоа, на 
крајот од годината може да имаат остаток непотрошени средства кој не го уплатиле во Буџетот на 
РСМ, 
- Одредени ДКП-а кои извршиле уплата на неискористените парични средства неколку денови пред 
31.12., нивниот трансвер во Буџетот на РСМ се прикажува на почетокот од наредната година, 
- Без салдо на своите жиро сметки на крајот од годината, поедини ДКП-та не може да ги плаќаат 
своите обврски на почеток од наредната година, затоа што МНР не може да им дозначи средства 
порано од 10- ти јануари, до кога треба да достави на одобрување до МФ: Годишен финансиски 
план по квартали и Квартални финансиски планови по месеци, со динамика за негово користење. 
 

Имајки ги предвид законските одредби за Буџетските корисници во РСМ, од една страна и 
специфичностите во работењето на ДКП-та од друга страна, во текот на месец Декември МНР ги 
известува сите ДКП-а кои имаат салдо непотрошени буџетски средства на нивните банкарски сметки 
да ги уплатат во Буџетот на РСМ до 31.12. 
 
 
Барање бр. 4: 
 

Бараме да ни издадете документ — Решение бр.04-8205/1 од 16.03.2018 година, врз основа 
на кое дополнително е донесено Решение бр.04-9717/1, Решение бр.04-9718/1 и Решение бр.04-
10128 од 30.03.2018 година, во кои се содржани информации за намалена основица за пресметка 
на плата. 

Бараната информација ни е потребна заради остварување на правата на барателот пред 
надлежен суд и други органи и институции.  
 
 
Одговор по барање бр. 4: 

 







 

 

 
 
 
Барање бр. 5: 
 

• Број на вработени во вашата институција кои се во редовен работен однос (без оглед според 

кој закон) со состојба на 31.12.2010 година и состојба на 29.02.2020 година, 

• Број на лица ангажирани во вашата институција со договор за привремено вработување со 

состојба на 31.12.2016 година и состојба на 29.02.2020 година и 

• Број на лица ангажирани во вашата институција со договор на дело со состојба на 31.12.2016 

година и состојба на 29.02.2020 година 

 
Одговор по барање бр. 5: 
 

1. - Број на вработени во МНР кои се во редовен работен однос со состојба на 31.12.2016 година – 
375  
    - Број на вработени во МНР кои се во редовен работен однос со состојба на 29.02.2020 година – 
425 
2. - Број на лица ангажирани со договор за привремено вработување со состојба на 31.12.2916 
година – НЕМА ПОДАТОК 
     - Број на лица ангажирани со договор за привремено вработување со состојба на 29.02.2020 
година – 17 
З. - Број на лица ангажирани со договор на дело со состојба на 31.12.2010 година – НЕМА ПОДАТОК 
    - Број на лица ангажирани со договор на дело со состојба на 29.02.2020 година – 23  
 
 



 
Барање бр. 6: 
 

Листа на сите конвенции, декларации и останати меѓународни документи со кои се 
гарантираат правата на животните кои Република Македонија ги ратификувала и усвоила од 
осамостојувањето до денес во електронска форма. 
 
 
Одговор по барање бр. 6: 
 

Во врска со Вашето барање за достава на информации од јавен карактер- преглед на 
меѓународни договори, декларации и останати меѓународни документи чија страна е Република 
Северна Македонија, со кои се гарантираат и заштитуваат правата на животните, проследено од 
Министерството за правда, Министерството за надворешни работи, согласно евиденцијата на 
меѓународните договори чија страна е нашата држава, ве информира за следното: 

 
Република Северна Македонија е договорна страна на повеќе меѓународни договори кои 

што директно или индиректно се однесуваат на заштита на животните. Дел од договорите го 
уредуваат прашањето за меѓународната трговија со животни, како што е Конвенција за 
меѓународна трговија со загрозени видови диви животински и растителни видови, (CITES), 
усвоена во Вашингтон на 03.03.1973 година, ратификувана и објавена во Сл.весник на РМ бр 
82/1999 во сила за РМ на 02.10.2000 година. 

Воедно постојат и друг видови на договори кои се однесуваат на зачувување на видовите, 
како што е Конвенција за заштита на миграторни видови диви животни, усвоена во Бон на 
23.06.1979 г., ратификувана во РМ и објавена во Сл.весник на РМ бр 38/1999) која има за цел 
зачувување на миграторните животни, или Бернската конвенција за зачувување на европскиот 
животински свет и природни живеалишта. (ЕТС 104), усвоена од Советот на Европа на 19.09.1979 г., 
ратификувана и објавена во Сл.весник на РМ Бр. 49/1997, во сила за РМ од 01.04.1999 г. 
Исто така од особена важност се долунаведените договори: 
 

- Договор за зачувување на лилјаците во Европа, усвоен во Лондон на 04.12.1991 г., 
ратификуван и објавен во Сл.весник на РМ бр. 38/1999, кој стапил во сила за РМ на 01.11.1999 
година. 

- Амандман на Договорот за заштита на лијлјаците во Европа, усвоен во Бристол на 
26.07.2000 г. ратификуван и објавен во Сл.весник бр.1З/2002, кој стапил во сила за РМ на 06.06.2003 
година. 

- Договор за зачувување на африканско-евроазиски миграторски водни птици, усвоен во 
Хаг на 16. 06. 1995 г., ратификуван и објавен во Сл.весник на РМ бр. 32/1999, кој стапил во сила за 
РМ на 01.02.2000 година. 

- Конвенција за биолошка разновидност, усвоена во Рио де Жанеиро, на 05.06.1992 година, 
ратифкувана и објавена во Сл.весник на РМ број 54/1997, која стапила во сила за РМ од 02.03.1998 
година. 

- Конвенцијата на Обединетите Нации за правото на море, усвоена во Монтиго Беј, 
10.12.1982 г. (објавена во Сл.лист на СФРЈ Бр. 1/1986) преземана по пат на сукцесија. 

- Рамсарска Конвенција за заштита на водните живеалишта со меѓународно значење 
особено на загрозените видови на птици мочуринки кои во нив живеат, усвоена во Рамсар, на 
02.02.1971 г., (Сл.лист на СФРЈ Бр. 9/1977) преземена преку сукцесија. 



Воедно треба да се споменат петте конвенции за заштита на животните усвоени од Советот 
на Европа, од кои три конвенции се составен дел од македонското национално законодавство: 

 
- European Convention for the Protection of Animals during International Transport, (ЕТС 193) 
- European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes (ЕТС 087) 
- European Convention for the Protection of Companion Animals (ЕТС 125) 
- European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other 

Scientific Purposes (ЕТС 123) 
- European Convention for the Protection of Animals for Slaughter (ЕТС 102). 

 
Европската конвенција за заштита на животни кои се одгледуват на земјоделските 

стопанства со амандман и протокол на амандманот (ЕТС 087) усвоена во Стразбур, 10.03.1976 г. 
(Сл.лист на СФРЈ Бр. 3/1992) преземена преку сукцесија. 

 
Европската конвенција за заштита на 'рбетниците кои се користат за експирементални и 

други научни цели (ЕТС 123) усвоена на 18.03.1986, ратификувана и објавена во Сл.весник на РМ  
Бр.1З/2002 во сила од 01.08.2004 година.  

 
Европска конвенција за заштита на животните за колење надворешни работи (ЕТС 102) 

Стразбур, 10.05.1979 г. преземена преку сукцесија (објавена во Сл.лист на СФРЈ Бр. 3/1992).  
 

  Информираме дека во рамки на меѓународните организации се усвоени одреден број на 
декларации и други меѓународни акти кои се однесуваат и на заштитата на животните, но тие имаат 
повеќе морален одошто правно-обрзувачки какарактер. 
 
Барање бр. 7: 
 
1. Во периодот од 2017 до 2019 година, дали Министерство за надворешни работи имала отворени 

повици за доделување на средства за здруженија на граѓани? Доколку да, наведете колку такви 
повици постоеле и колкави средства биле наменети за истите. 

2. Во периодот од 2017 до 2019 година, на колку здруженија на граѓани им имате доделено 
средства за активности и проекти? 

3. Наведете ги имињата на здруженијата, типот на активност за кои имаат добиено средства и 
буџетот кој им бил одобрен од вашата страна за периодот од 2017 до 2019 година. 

4. Наведете ги критериумите според кои се оценувани здруженијата на граѓани. Доколку сте имале 
различни критериуми за различни повици, ве молиме наведете ги критериумите за сите повици 
одделно, за периодот од 2017 до 2019 година. 

5. Доставете ни професионална биографија на членовите на Комисијата/друго тело кое во 
периодот од 2017 до 2019 година одлучувало по поднесени апликации на отворен повик за 
доделување на средства на здруженија на граѓани. 

6.  Доставете ни го Правилникот за работа на Комисијата за избор/друго тело за избор кое 
одлучувало за доделување на средства за граѓански организации во периодот од 2017 до 2019 
година. 

7. Наведете број на членови, како и нивен пол, возраст и степен на образование на членовите на 
Комисијата која одлучувала по однос на пристигнатите апликации за доделување на средства на 
граѓански организации за периодот од 2017 до 2019 година. 



8. Доставете табеларен приказ за тоа колку средства граѓанските организации побарале во своите 
апликации преку јавниот повик на вашата институција, а колку им биле одобрени од вашата 
страна за периодот од 2017 до 2019 година. 

9. Дали во периодот од 2017 до 2019 доставувавте писмено/електронско образложение на 
здруженијата на граѓани на кои им се доделени помалку средства од оние кои ги навеле во 
апликационата форма? 

 
Одговор по барање бр. 7: 

 
Во врска со Вашето барање за достава на информации од јавен карактер, Ве информираме 

дека Министерството за надворешни работи нема направено повици за доделување на средства за 
здруженија на граѓани за активности и проекти какви што се наведени во вашиот допис и нема буџет 
за оваа намена. 

Министерството во наведениот период имаше единствено јавни повици за проектни 
средства наменети за потребите на припадниците на дијаспората. 

 
Барање бр. 8:  
 
1. Министерството за надворешни работи да ни достави информација дали го применува 

Акциониот план на Владата на Република Македонија за период од 1-ви јануари-З1-ви Декември 

2019 година за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните 

претставништва на Република Македонија и доколку истиот се применува да не извести за кои 

земји истиот се однесува. 

2. Доколку Министерството за надворешни работи го применува Акциониот план на Владата на 

Република Македонија за период од 1-ви јануари-З1-ви Декември 2019 година за прием на 

барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на 

Република Македонија, бараме да не извести колку македонски државјани преку дипломатските 

и конзуларните претставништва на Република Македонија поднеле барање за издавање на 

пасош во утврдените, односно предвидените периоди: од 01-ви јануари до 31-ви јануари; од 15-

ти Февруари до 30-ти Април; од 15-ти Maj до 15-ти Август и од 01-ви Септември до 31-ви 

Октомври; 

Доколку Министерството за надворешни работи има направено отстапки во предвидените 4 

(четири) циклуси годишно во насока на неспроведување, бараме да не извести за причините на 

направените отстапки. 

3.  Доколку Министерството за надворешни работи го применува Акциониот план на Владата на 

Република Македонија за период од 1-ви јануари-З1-ви Декември 2019 година за прием на 

барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на 

Република Македонија, бараме да не извести дали ja има запазено динамиката на достава на 

изготвените пасоши во З (три) етапи на достава по утврдената и објавена на веб страна на 

министерството рута на достава на пасоши (прва етапа на Достава-која се однесува за поднесени 

барање во период од 01-ви Март до 31-ви Март 2019 година, втора етапа на достава-која се 

однесува за поднесени барање во период од 1-ви јуни до 30-јуни и трета етапа на достава-која 

се однесува за поднесени барања во периодот од 15-ти Септември до 15-ти Октомври 2019 

 



година), а доколку е отстапено од утврдената динамика на достава, да не известие за причините 

поради кои се направени отстапките. 

4. Доколку Министерството за надворешни работи го применува Акциониот план на Владата на 

Република Македонија за период од 1-ви јануари-З1-ви Декември 2019 година за прием на 

барање и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на 

Република Македонија, но при спроведувањето на истиот има направено било какви измени во 

спроведувањето, бараме да ги наведе кои се измените и кои се причините за направените 

измени. 

5. Министерството за надворешни работи да не извести дали за календарските 2016, 2017 и 2018 

година применувало Акционен план за прием на барање и издавање на пасоши преку 

дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија, донесен од Владата 

на Република Македонија, и доколку е применуван да се наведе колку циклуси се реализирани 

за секоја година пооделно, со цел достава на пасоши на држајвани на Република Македонија 

преку дипломатските и конзуларните претставништва во други земји каде што престојуваат. 

 
Одговор по барање бр. 8: 
 
1) Согласно Заклучоците на сто и десеттата седница на Владата на Република Македонија одржана 
на 18.12.2018 година, Министерството за надворешни работи е задолжено за имплементација на 
Акциониот план за периодот 1 јануари — 31 декември 2019 година, за прием на барања и издавање 
на пасоши преку дипломатско-конзуларните претставништва во Камбера, Мелбурн, Чикаго, Њујорк, 
Детроит, Торонто, Берлин, Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, 
Рим, Венеција, Виена и Љубљана. Со Акциониот план се опфатени државите во кои постои 
најголема концентрираност на државјаните на Република Северна Македонија: САД, Канада, 
Австралија, Нов Зеланд, СР Германија, Кралството Шведска, Кралството Данска, Кралството 
Холандија, Кралството Белгија, Француската Република, Обединетото Кралство на Велика Британија 
и Северна Ирска, Швајцарската Конфедерација, Италијанската Република, Република Австрија и 
Република Словенија. 
 
Министерството за надворешни работи, во согласност со задолженијата на Владата во целост го 
реализира Акциониот план и истиот се одвиваше во следните две етапи: 

I) Државјаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во државите опфатени со 
Акцискиот план можеа да го најават својот интерес за прибавување на пасош преку дипломатско 
конзуларните претставништва, во пет најавни периоди во 2019 година, и тоа: 

-од 01.01.2019 до 31.01.2019 година 
-од 15.02.2019 до 30.04.2019 година 
-од 15.05.2019 до 15.08.2019 година 
-од 01.09.2019 до 31.10.2019 година 
-од 15.11.2019 до 31.12.2019 година 

II) Обработката и издавањето на пасошите по барањата кои беа поднесени во дипломатско- 
конзуларните претставништва, се одвиваше во четири периоди во 2019 година, и тоа: 

-01.03.2019 до 31.03.2019 година 
-01.06.2019 до 31.06.2019 година 
-15.09.2019 до 15.10.2019 година 
-01.12.2019 до 23.12.2019 година 



 
2) Табеларен приказ на број на македонски државјани кои преку дипломатско-конзуларните 
претставништва (прикажано според континенти) поднеле барање за издавање на пасош во 2019 
година. 

 

Континент 
Пријавени лица 
(поднесени барања за 
пасоши) 

 
Одобрени (согласно 
законски прописи - 
надлежност на МВР) 

Релизарани барања 
(земени биометриски 
податоци) 

Северна 
Америка 
(САД + Канада) 

994 

 

961 761 

Австралија и Нов 
Зеланд 181  

179 + 
70 (од 2018 год.) 

194 

Европа 4747  4569 3621 

ВКУПНО 5922  
5709 + 

70 (од 2018 год.) 
4576 

 

З) Министерството за надворешни работи, го реализираше Акциониот план според следната 
динамика: 
 
Прв период 
-предвиден (01.03.2019 год. - 31.03.2019 год.) 
-реализан (11.03.2019 год. - 02.04.2019 год.) 

Втор период 
-предвиден (01.06.2019 год. - 30.06.2019 год.) 
-реализан (10.06.2019 год. - 30.06.2019 год.) 

Трет период 
-предвиден (15.09.2019 год. - 15.10.2019 год.) 
-реализан (23.09.2019 год. - 16.10.2019 год.) 

Четврт период 
-предвиден (01.12.2019 год. - 23.12.2019 год.) 
-реализан (02.12.2019 год. - 24.12.2019 год.) 
 
 

4) Министерството за надворешни работи во реализацијата на Акциониот план на Владата на 
Република Северна Македонија, нема направено измени во спроведувањето на истиот. 
 
 

 



5) Акциониот план за календарските 2016, 2017 и 2018 година се реализираше во следните циклуси: 

Акциониот план за периодот 
01.01-31.21.2016 година 
 

Реализиран во четири циклуси и тоа: 
-март 2016, мај 2016, септември 
2016 и јануари 2017 

Акциониот план за периодот 
01.01-31.21.2017 година 
 

Реализиран во четири циклуси и тоа: 
-март 2017, мај 2017, септември 
2017 и декември 2017 

Акциониот план за периодот 
01.01-31.21.2018 година 
 

Реализиран во четири циклуси и тоа: 
-март 2018, јуни 2018, септември 
2018 и декември 2018 

 
Со оглед на тоа дека патните исправи содржат лични податоци, Министерството согласно член 6 од 
Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер не може да достави фотокопии 
од истите како доказна документација за поткрепа на доставениот одговор. 
 
Во прилог се проследува копија од документација како поткрепа на податоците кои се дадени 
погоре: 
 

- Табеларен приказ за издадени ПИ, 

- ИЗВАДОК од Нацрт-записникот на Сто и десеттата седница на Владата на Република 
Македонија одржана на 18.12.2018 година, бр. 44-10911/1 од 18.12.2018 год. 

- ИЗВАДОК од Нацрт-записникот од Четириесет и петтата седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 26.12.2017 година, бр. 44-8732/1 од 26.12.2017 год. 

- ИЗВАДОК од Нацрт-записникот од Осумдесет и петтата седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 21.12.2016 година, бр. 42-8998/1 од 21.12.2016 год. 

- ИЗВАДОК од Нацрт-записникот од Сто триесет и шестата седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 12.01.2016 година, бр. 42-13502/1-15 од 12.01.2016 год. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



Барање бр. 9: 
 

Кои меѓународни договори, конвенции, ги има ратификувано Република Северна 
Македонија од областа на наследувањето, поточно во однос на одобрување на средства за исплата 
на надоместоци кои произлегуваат од работен однос на покојно лице. 

 
Одговор по барање бр. 9: 

 
Правата од работен однос се остваруваат врз основа на националните прописи на одредена 

држава со донесување на формален акт од надлежниот орган на односната држава. Во таа насока, 

дали постои можност да се користат надоместоците од страна на наследниците вообичено се 

уредува со националните прописи на одредена држава. Во Вашето барање за достава на 

информација не е прецизно наведено за какво право од работен однос се работи (врз основа на 

кое се бара исплата на надоместоци остарени од работен однос на покојно лице) поради што не е 

можно прецизно да се одговори. 

Поради тоа, а со цел МНР да може прецизно да Ви одговори на барањето, замолуваме да 
се обратите до Секторот за меѓународно право во МНР на е-маил адреса: dmp@mfa.gov.mk и да 
појасните за какво право се работи. 

Барање бр. 10: 

• Правилник за систематизација на работни места во МНР;  

• Правилник за внатрешна организација на МНР; 

• Информации за кадровска екипираност, стручна подготовка (образование) и дипломатски звања 

на дипломати и помошно — технички персонал упатен на работа во дипломатско — 

конзуларните претставништва, и тоа: Амбасада во Берлин, Амбасада во Љубљана, Амбасада во 

Анкара, Конзулат во Венеција, Конзулат во Истанбул, Постојана мисија на РСМ во Европската 

Унија, Културно - информативен центар во Софија. 

• Информации за седиште на Амбасадата во Берлин, Амбасада во Љубљана, Амбасада во Анкара, 

Конзулат во Венеција, Конзулат во Истанбул, Постојана мисија на РСМ во Европската Унија, 

Културно — информативен центар во Софија и дали објектите во кои се сместени наведените 

дипломатско-конзуларни претставништва се во сопственост на Република Северна Македонија 

или се користат врз основа на договор за закуп. 

• Информации во однос на датум и одлука за воспоставување на дипломатско-козуларни односи 

помеѓу Република Северна Македонија и СР Германија, Словенија, Турција, Италија, Европската 

Унија и Бугарија (меѓусебни договори за воспоставени дипломатски односи), како и листа на сите 

досегашни амбасадори и времетраење на нивниот мандат. 

 

Одговор по барање бр. 10: 
 

- Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места 

во Министерството за надворешни работи, поради обемноста на документите ќе Ви бидат 

доставени дополнително електронски во прилог; 



- Во однос на бараните информации за кадровската екипираност, стручна подготовка и 
дипломатските звања на дипломати и помошно-технички персонал упатен на работа во ДКП во 
Берлин, Љубљана, Анкара, Конзулатот во Венеција, Конзулатот во Истанбул и ПМ на РСМ во ЕУ, 
податоците Ви ги доставуваме во табеларен преглед: 

- ДКП на РСМ во Берлин, 

Дипломатско звање образование 

Амбасадор ВСС 

Министер советник ВСС 

Советник ВСС 

Прв секретар ВСС 

Прв секретар ВСС 

Конзуларно административен референт  ПСС 

 
- ДКП во Љубљана 

- Дипломатско звање образование 

Амбасадор ВСС 

Советник ВСС 

Прв секретар ВСС 

 
- ДКП во Анкара 

Дипломатско звање образование 

Амбасадор ВСС 

Министер советник ВСС 

Втор секретар ВСС 

  
- ГК во Венеција 

Дипломатско звање образование 

Генерален конзул ВСС 

Министер советник - конзул ВСС 

Трет секретар – вице конзул ВСС 

 
- ГК во Истанбул 

Дипломатско звање образование 

Генерален конзул ВСС 

Министер советник - конзул ВСС 

Трет секретар – вице конзул ВСС 

 
- ПМ на РСМ во ЕУ 

Дипломатско звање образование 

Амбасадор ВСС 

Министер советник ВСС 

Министер советник ВСС 

Советник ВСС 

Прв секретар ВСС 

Трет секретар ВСС 

Конзуларно административен референт  ПСС 



- Во однос на вашето прашање од точка 4, во кое барате информација дали објектите во кои се 
сместени погоренаведените дипломатско-конзуларни претставништва се во сопственост на РСМ 
или се користат врз основа на договор за закуп, поединечно Ве информираме како што следи: 
 

1. Амбасада во Берлин - сопственост  
2. Амбасада во Љубљана - сопственост  
3. Амбасада во Анкара - сопственост 
4. Генерален конзулат во Венеција - договор за закуп 
5. Генерален конзулат во Истанбул - сопственост 
6. ПМ при ЕУ Брисел - сопственост 
7. Културно инф. центар Софија - договор за закуп. 

 
- За последната точка од вашето барање, Ве информираме дека дипломатските односи со Сојузна 
Република Германија се воспоставени на 16.12.1993, со Италијанската Република се воспоставени 
на 16.12.1993, со Р. Бугарија се воспоставени на 21 декември 1993, ВДО со Словенија-17.0З.1992, а 
со Турција - 26.08.1992 год.  
 

Во врска со прашањето за листата на сите досегашни амбасадори и времетраење на нивниот 
мандат, Ве информираме дека информациите се јавни и може да ги најдете сами во Службен 
Весник на РСМ, како на пример на линкот што следи: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C4D836D2F6764CCB9F84AEDC5EAD84DF.pdf  
 

Барање бр. 11: 
 
1. Податоци за вкупниот 6poј на вработени лица во Министерство за надворешни работи, 

сегрегирани по пол за 2019 година? 
2.  Податоци за 6poјот на вработени кои се на раководни работни места во Министерство за 

надворешни работи, сегрегирани по пол за 2019 година? 
3.  Податоци за 6poјот на вработени кои се на нераководни работни места во Министерство за 

надворешни работи, сегрегирани по пол за 2019 година? 
4.  Податоци за 6poјот на вработени Роми во Министерство за надворешни работи, сегрегирани по 

пол за 2019 година? 
5. Податоци за 6poјот на вработени Роми кои се на раководни работни места во Министерство за 

надворешни работи, сегрегирани по пол за 2019 година? 
6. Податоци за бројот на вработени Роми кои се на нераководни работни места во Министерство за 

надворешни работи, сегрегирани по пол за 2019 година? 

Одговор по барање бр. 11:  
 
- Во Министрството за надворешни работи во 2019 година биле вработени вкупно 290 лица од кои 

135 се жени и 155 мажи; 
- На раководни работни места вкупно биле 77 вработени од кои 33 жени и 44 мажи; 
- На нераководни работни места вкупно биле 213 вработени од 116 жени и 97 мажи; 
- Во Министерството за надворешни работи биле вработени вкупно 3 родми од кои 1 жена и 2 

мажи и тројцата се на нераководни позиции.  

Во исто време информираме дека наведените позиции се однесуваат само на вработените кои се 
наоѓале само во седиштето на Министерството во 2019 година и не ги опфакаат вработените кои 
биле упатени во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија. 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C4D836D2F6764CCB9F84AEDC5EAD84DF.pdf


Барање бр. 12: 

1. Понудите на фирмите од кои министерството набавувало лична заштитна опрема (односно маски 
од било каков вид, ракавици од било каков вид, очила, визири, мантили, итн.) во период од 
01.03.2020 до 31.09.2020;  

2. Вклучително и сертификатите од производителите за личната заштитна опрема која 
министерството ја набавило од фирмите добавувачи во истиот период од 01.03.2020 до 
31.09.2020. 

Одговор по барање бр. 12:  

МНР набавувало лична заштитна опрема (односно маски од било каков вид, ракавици од било 
каков вид, средства за дезинфекција итн.) во период од 01.03.2020 до 31.09.2020 год., вклучително 
и информација за сертификатите од производителите за истите, како следи: 

1. Алкалоид АД Скопје, Договор бр.05-9998/20-20 од 08.04.2020 год. и понуда бр. 05-9998/20-8 од 
03.04.2020 год. за Дел 1-Набавка на средство-течност за дезинфекција на раце со стандарден 
квалитет, Дел 4-Набавка на средство за дезинфекција на чевли со стандарден квалитет и Дел 5-
Набавка на средство за дезинфекција на простории, вклучително и сертификатите/решенија од 
производителите за истите, 

2. Еуро Фарм ДООЕЛ Битола, Договор бр.05-9998/20-22 од 08.04.2020 г. и понуда бр.05-9998/20-6 
од 03.04.2020 год. за дел 3-Набавка на средство-гел за дезинфекција на раце со повисок квалитет, 
Дел 6-Набавка на заштитни ракавици со стандарден квалитет и Дел 8-Набавка на заштитни маски 
за нос и уста со стандарден квалитет вклучително и сертификатите/решенија од производителите 
за истите, 

3.  ДТПУ Фармавита ДООЕЛ Скопје, Договор бр. 05-9998/20-21 од 08.04.2020 г. и понуда бр. 05-
9998/20-7 од 03.04.2020 год. за Дел 2-Набавка на средство-течност за дезинфекција на раце со 
повисок квалитет и Дел 9-Набавка на заштитни маски за нос и уста со повисок квалитет 
вклучително и сертификатите/решенија од производителите за истите и 

4. J3У Центар за јавно здравје Скопје, Договор бр. 05-9998/20-23 од 08.04.2020 год. и понуда бр. 05-
9998/20-5 од 03.04.2020 год. за Дел 10 Набавка на услуги за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на простории вклучително и сертификатите/решенија од производителите за истите. 

Министерството, согласно Заклучокот бр. 13 од Записникот од 20-та Седница на Владата на 
Република Северна Македонија, бр.44-2147/7 од 16.03.2017 год., како и известувањето за 
Договорните органи објавено од страна на БЈН на неговата веб страна од 17.03.2020 год. за 
спроведување на постапки за набавки со преговарање без објавување на оглас од причина на 
крајна итност кога директно се загрозени безбедноста, животот и здравјето на луѓето, директно 
поврзани со епидемијата од COVID-19 вирусот, а без претходно да се бара мислење од БЈН, 
спроведе делива постапка со преговарање без објавување на Оглас за набавка на средства за 
дезинфекција и заштитни средства од корона вирусот за потребите на МНР, согласно со член 55, 
став 1, точка г, став 6, став 11 од Законот за јавни набавки на Република Северна Македонија, со 
достава на Покана за доставување на понуди од економските оператори, а врз основа на 
критериумот економски најповолна понуда односно најниска цена склучи договори со 
најповолните Економски оператори за што МНР во најкраток рок достави и исвестување на ЕСЈН за 
склучените договори. 



Барање бр. 13: 

1.  Листа на кабинетски и надворешни советници на министерот Бујар Османи 
2.  Датум на ангажирање и временски рок на траење на ангажманот односно договорот 
3. Висина на хонорар / личен доход 
4. Опис на работно место и задачи  
5. Претходно рабтно искуство наведено во CV 

Одговор по барање бр. 13:  

Кабинетски службеници во Кабинетот на министерот Бујар Османи, согласно одредбите од 
Законот за административни службеници се: 

- Елена Бодева началник на одделение за организација и координација на активностите на 
министерот и 

- Тања Диневска, помошник директор за организација и координација на активностите на 
министерот, заменик министерот и државниот секретар. 

Овие лица се во редовен работен однос во Министерството за надворешни работи и добиваат 
30% додаток на плата за работа во кабинет заради специфичните должности и работни задачи 
согласно член 90 став 4 од Законот- за административни службеници. 

 
- Мирослав Саздовски е посебен советник за прашања поврзани со ЕУ и НАТО, ангажиран од 

03.10.2020 г., до истекот на мандатот на министерот со висина на нето плата од 40,005.00 
денари. 

Во врска со претходното негово работно искуство наведено во CV-то, стои дека од 2017 година 
бил ангажиран како посебен советник во кабинетот на Заменик претседателот на Владата на 
Република Северна Македонија за европски прашања, Бујар Османи за прашања поврзани со ЕУ. 

Опис на работно место и задачи:  
дава стручни мислења и препораки, советува за прашања поврзани со процесот на 

пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија и севкупните односи со 
Европската Унија, со цел придонесување кон остварување на европската агенда на Република 
Северна Македонија, како и давање стручни мислења и препораки до министерот за значајни 
прашања поврзани со односите и соработката на Република Северна Македонија со други 
меѓународни организации, со особен осврт кон НАТО. 

 
- Министерот Бујар Османи нема ангажирано надворешни советници. 

 
 
Барање бр. 14: 

Дали помеѓу Република Северна Македонија и Обединетите Арапски Емирати постои 
Договор за меѓународна правна помош и соработка во предмети за екстрадиција и трансфер на 
обвинети и осудени лица. 

Одговор по барање бр. 14:  

Министерството за надворешни работи информира дека нема склучено меѓународни 
договори за меѓусебна правна помош во кривичната материја, за трансфер на осудени лица и за 
екстрадиција помеѓу Република Северна Македонија и Обединетите Арапски Емирати. 



 
Барање бр. 15: 

1. Кога е формирана мултидисциплинарната експертска комисија за историски и образовни 
прашања иницирана во член 8 од Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу 
Република Македонија и Република Бугарија?  
2. Кој ја формира комисијата (од македонска страна) и кои се нејзините членови, на кој начин и 
според кои критериуми е направен изборот? 
З. Колку средби се досега одржани и кои се точките за кои досега се разговарало? 
4. Интегрална верзија на заклучоците од досегашните завршени седници. 
 
Одговор по барање бр. 15: 
 
1. Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања (во 

понатамошниот текст: Комисијата) е формирана согласно Договорот за пријателство, 
добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, во 2018 година.  

2. Комисијата од страна на Република Северна Македонија ja формира Владата на Република 
Северна Македонија, составена од реномирани историчари во нашите национални институти.  
 

Членови на Комисијата од страна на Република Северна Македонија се: 
- Драги Ѓорѓиев - ко-претседавач, директор на Институтот за национална историја (ИНИ) 
- Ванчо Ѓорѓиев, професор, Катедра за историја на Филозофски факултет, УКИМ 
- Петар Тодоров, историчар, ИНИ 
- Љубица Спасковска, професор, Универзитет во Ексетер, Велика Британија 
- Александар Литовски, историчар, ИНИ  
- Љупчо Ристески, антрополог, професор на Институт за етнологија и антропологија при 

ПМФ 
- Огнен Вангелов, социјолог-политиколог.  

 
3. Комисијата заклучно со ноември 2020 има одржано вкупно 10 средби. Средбите се одржуваат со 

цел да придонесат за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски 
извори научно толкување на историските настани. 
 

4.  Во врска со прашањето од точка 4, информираме дека Записниците од досегашните седници 
имаат статус на документи со ограничен пристап, поради што не можеме да одговориме 
барањето за пристап до заклучоците од завршените седници на Комисијата. 

 
 
 


