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ЗАПИСНИК
од Триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 27 март 2020 година
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Скопје, март 2020 година
ЗАПИСНИК
од Триесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 27 март 2020 година

Седницата започна во 13:45 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска,
заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Мила
Царовска и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи и членовите на
Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска, министер за
правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, м-р Наќе Чулев,
министер за внатрешни работи, д-р Нина Ангеловска, министер за финансии,
м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Трајан Димковски, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче, министер за
здравство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Горан Милевски,
министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили, министер за култура, Дамјан
Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, м-р Горан
Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за животна
средина и просторно планирање, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за
дијаспора, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции,
Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на
Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република
Северна Македонија, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, Зорица Апостолска министер без
ресор, задолжен за странски инвестиции и Хисен Џемаили, министер без ресор,
задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните
претпријатија, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на
Владата на Република Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
присуствуваше и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, Ѓонул
Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, Славјанка
Петровска, дополнителен заменик на министерот за внатрешни работи, како и
Лирим Шабани, државен секретар во Министерството за политички систем и
односи меѓу заедниците.
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На седницата присуствуваа и Муамед Хоџа, портпарол на Владата на Република
Северна Македонија и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,
Садула Дураки и д-р Бардул Даути, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции.
*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД
ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок
на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештај за
26.3.2020 година – сумарен (преземени и планирани активности)

1. Записник од Дванаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на
внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 27 март 2020
година
2. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за јавните
набавки за време на вонредна состојба, Предлог - уредба со законска сила за
интервентна набавка на заштитни маски, со цел спречување на
последиците од коронавирусот (КОВИД - 19) за време на вонредната состојба
и Предлог - уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински
ракавици, со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД - 19)
за време на вонредната состојба
3. Предлог - уредба со законска сила за изменување на Законот за санација и
реконструирање на дел од банките во Република Македонија
4. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за финансирање
на единиците на локалната самоуправа за време на вонредна состојба
5. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на
додадена вредност за време на вонредна состојба
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6. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за трговските
друштва за време на вонредна состојба
7. Информација за регионалните и ЕУ активности со цел олеснување на
транспортот и трговијата на стоки по појавата на пандемијата со КОВИД-19
и за прифаќање на Заедничкиот предлог на Постојаниот секретаријат на
транспортната заедница и Секретаријатот на ЦЕФТА за олеснување на
транспортот и трговијата на примарни производи во Западен Балкан и
помеѓу Западен Балкан и земји членки на Европската Унија
8. Предлог - уредба со законска сила за роковите во судските постапки за
време на вонредната состојба и постапувањeто на судовите и јавните
обвинителства
9. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за заштита и
спасување за време на вонредна состојба
10. Информација за потребата од известување до Генералниот секретар на
Советот на Европа за отстапување на Република Северна Македонија од
одредени членови на Европската конвенција за човекови права, согласно
член 15 од Конвенцијата, а како последица на пандемијата КОВИД - 19
11. Кадровски прашања
12. Прашања и предлози
13. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за локалната
самоуправа за време на вонредна состојба
14. Предлог - уредба со законска сила за примената на Законот за јавните
претпријатија за време на вонредна состојба
15. Предлог - уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за
примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
16. Информација во врска со можностите на Министерството за локална
самоуправа за учество на конкретни активности согласно планот на
Министерството за здравство за справување со состојбата од настанатата
епидемија

*
*

*
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ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на
Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештај за
26.3.2020 година – сумарен (преземени и планирани активности)

Владата ја разгледа Информацијата за извршени инспекциски надзори согласно
Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештај за
26.3.2020 година – сумарен (преземени и планирани активности), како материјал за
информирање.

*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и усвои Записникот од Дванаесеттиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 27 март
2020 година.
Истовремено, согласно предлозите изнесени во расправата на седницата, ги усвои
следниве заклучоци:
1. Припадниците на Армијата на Република Северна Македонија кои се враќаат во
Република Северна Македонија од мировни мисии и вежбовни активности во
странски држави да бидат спроведени во карантин во објектите и касарните на
Армијата на Република Северна Македонија.
2. Се задолжуваат сите министерства, согласно делокругот на своите
надлежности, да подготват и до Главниот координативен кризен штаб да достават
анализа за тоа на колкав бројот вработени лица од својот ресор, согласно
потребите за функционирање потребно е да им се издаде дозвола за движење во
овој период.
Точка 2
Владата ги одложи Предлог - уредбата со законска сила за примена на Законот за
јавните набавки за време на вонредна состојба, Предлог - уредбата со законска
сила за интервентна набавка на заштитни маски, со цел спречување на
последиците од коронавирусот (КОВИД - 19) за време на вонредната состојба и
Предлог - уредбата со законска сила за интервентна набавка на медицински
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ракавици, со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД - 19) за
време на вонредната состојба, за наредната седница на Владата, со заклучок
Бирото за јавни набавки да ги усогласи предлог-уредбите со Секретаријатот за
законодавство.
Истовремено, во предлог-уредбите да се предвиди набавка и за дезинфицирање на
работни простории и возила, како и да се преоцени наведената цена од 40 денари
за заштитни маски.
Точка 3
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија
за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 4
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа за време на вонредна
состојба.
Точка 5
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на
додадена вредност за време на вонредна состојба во предложениот текст.
Точка 6
Владата ја симна од Дневен ред Предлог-уредбата со законска сила за примена на
Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за регионалните и ЕУ активности со цел
олеснување на транспортот и трговијата на стоки по појавата на пандемијата со
КОВИД – 19 и за прифаќање на Заедничкиот предлог подготвен од Постојаниот
секретаријат на транспортната заедница и Секретаријатот на ЦЕФТА за
олеснување на транспортот и трговијата со добра од примарна потреба во Западен
Балкан и помеѓу Западен Балкан и земји членки на Европската Унија, со
Заеднички предлог и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Го прифати Заедничкиот предлог подготвен од Постојаниот секретаријат на
транспортната заедница и Секретаријатот на ЦЕФТА за олеснување на
транспортот и трговијата со добра од примарна потреба во Западен Балкан и
помеѓу Западен Балкан и земји членки на Европската Унија, но со можно
вградување на трите забелешки дискутирани на Главниот координативен кризен
штаб.
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2. Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, во соработка со Министерството за финансии-Царинска управа,
Министерството за економија, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството
за транспорт и врски да ги координира активностите поврзани со имплементација
на мерките содржани во Заедничкиот предлог на Секретаријатот на транспортната
заедница и Секретаријатот на ЦЕФТА.
Точка 8
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-уредбата со законска сила за
роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeто
на судовите и јавните обвинителства, поради потребата од дополнителни
усогласувања.
Точка 9
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за заштита и спасување за време на вонредна состојба, со заклучок истата
да се усогласи со Секретаријатот за законодавство и да се предложи број на
членови.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од известување до Генералниот
секретар на Советот на Европа за отстапување на Република Северна Македонија
од одредени членови на Европската конвенција за човекови права, согласно член 15
од Конвенцијата, а како последица на пандемијата КОВИД – 19 и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за надворешни работи во рок од седум дена да
достави до Генералниот секретар на Советот на Европа нотификација за
отстапувањето на Република Северна Македонија од обврските предвидени во
одредени членови на Европската конвенција за човекови права, согласно член 15 од
Конвенцијата, при што во нотификацијата ќе бидат наведените членовите од
Конвенцијата на кои се однесува отстапувањето.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи по престанокот на
вонредната состојба во рок од седум дена да го извести Генералниот секретар на
Советот на Европа за датумот кога престанала важноста на мерките и повторно
почнала целосната примена на одредбите од Конвенцијата.
Точка 11
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По оваа точка немаше предлози.

Точка 12
По оваа точка немаше прашања, ниту предлози.
Точка 13
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за локалната
самоуправа за време на вонредна состојба, со заклучок, текстот на Уредбата да се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 14
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за јавните
претпријатија за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 15
Владата ја одложи од разгледување Предлог - уредбата за дополнување на
Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време
на вонредна состојба, поради потребата Министерството за економија да го
доусогласи текстот на Уредбата со Министерството за финансии согласно
укажувањата од стопанските комори и со останати надлежни институции.
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата во врска со можностите на Министерството за
локална самоуправа за учество на конкретни активности согласно планот на
Министерството за здравство за справување со состојбата од настанатата
епидемија и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за локална самоуправа да предводи Комисија за
подготовка на спецификација за набавка на монтажни контејнери и останати
реквизити, составена од еден експерт од Министерството за здравство, едно лице
од Министерството за локална самоуправа и едно лице од Швајцарска агенција за
развој и соработка (СДЦ), која ќе ја подготви спецификацијата за набавка на сите
потребни реквизити најдоцна до 27 март 2020.
2. Се задолжува Министерството за локална самоуправа согласно подготвената
спецификација од страна на Комисијата да продолжи со постапка со преговарање
без објавување оглас од причини од крајна итност, со оглед на тоа дека набавката е
директно поврзана со пандемијата на КОВИД - 19вирусот согласно со членот 55
став (6) од Законот за јавните набавки, а со цел потребите да се задоволат во најкус
можен рок без било какво одлагање.
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3. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, по завршување на
состојбата со пандемијата и употребата на монтажните контејнери и останати
реквизити за таа цел, да преземе активности за соодветна распределба на
монтажната опрема во планските региони.
4. Се задолжува Министерството за локална самоуправа, да подготви
преструктурирање на буџетот за Грантова шема за инвестициски проекти од
областа на социјалната инклузија во рамки на Проектот „Одржлив и инклузивен
рамномерен регионален развој“.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:00 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Оливер Спасовски
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