Бр.4401-17/31

ЗАПИСНИК
од Триесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 март 2020 година

Скопје, март 2020 година
ЗАПИСНИК
од Триесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 30 март 2020 година

Седницата започна во 15:15 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 и
министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки,
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, 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,
д-р Бардул Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Зорица
Апостолска министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и Хисен
Џемаили, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на
инвестициската клима за домашните претпријатија, како и генералниот секретар
на Владата на Република Северна Македонија, 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
присуствуваа и Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална
политика, Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура, Елизабета
Наумовска, заменик на министерот за образование и наука и Славјанка Петровска,
дополнителен заменик на министерот за внатрешни работи.
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На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Муамед Хоџа,
портпарол на Владата на Република Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваше Хусни Исмаили, министер за култура.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
 Усвојување на Записникот од 26-та седница
на

Владата

на

Република

Северна

Македонија, одржана на 23 март 2020 година
 Усвојување на Записникот од 27-та седница
на

Владата

на

Република

Северна

Македонија, одржана на 24 март 2020 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на
Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештаи за 27, 28
и 29 март 2020 година - сумарен
1. Записник од Тринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за
обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и
ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 28 март 2020 година
2. Записник од Четиринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 30 март 2020 година
3. 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
4. Предлог - yредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот
систем за време на вонредна состојба
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5. Предлог - уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
6. Предлог - уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2020 година
7. Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2020 година
8. Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2020 година
9. Предлог - програма за изменување на Програмата за финансирање на
активностите во тутунското производство за 2020 година
10. Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата
на одделни стоки
11. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи
за време на вонредна состојба
12. Предлог - уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на
вонредната состојба и постапувањeто на судовите и јавните обвинителства
13. Предлог - уредба со законска сила за јавнообвинителските службеници,
истражителите и другите вработени во јавното обвинителство за гонење на
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено
следење на комуникациите и за финансирање на јавното обвинителство за гонење
на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено
следење на комуникациите
14. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на
законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија
за време на вонредна состојба
15. Предлог - уредба со законска сила за измена на Законот за облигационите
односи за време на вонредна состојба
16. Предлог - уредба со законска сила за финансирање на организирање и
реконструкција на јавните површини во просторот на Клинички центар „Мајка
Тереза“, Скопје за време на вонредна состојба
17. Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за
примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба
18. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за ученичкиот
стандард за време на вонредна состојба
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19. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за студентскиот
стандард за време на вонредна состојба

20. Предлог - програма за изменување на Програмата за остварување и развој на
дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година
21. Предлог - програма за изменување на Програмата за остварување и развој на
дејноста во студентскиот стандард за 2020 година
22. Кадровски прашања
23. Прашања и предлози
24. Информација за привремена пренамена на расположливите ИПА средства од
соодветните девизни сметки наменети за имплементација на ИПА програмите во
буџетот на Република Северна Македонија, во функција на справување со кризата
настаната како резултат на вирусот Ковид-19
25. Протокол за влез во Република Северна Македонија на странски дипломати
акредитирани во земјата и членови на нивните семејства
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои Записникот од Дваесет и шестата и Дваесет и
седмата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржани на 23
март 2020 година и 24 март 2020 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:

Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на
Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештаи за 27, 28
и 29 март 2020 година - сумарен
Владата ја разгледа Информацијата за извршени инспекциски надзори согласно
Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со извештаи за 27,
28 и 29 март 2020 година - сумарен, како материјал за информирање.

*
*

*
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По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:

Точка 1
Владата го разгледа и усвои Записникот од Тринаесеттиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 28 март
2020 година.
Точка 2
Владата го разгледа и усвои Записникот од Четиринаесеттиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан
на 30 март 2020 година.
Истовремено, согласно предлозите изнесени во расправата на седницата, ги усвои
следните заклучоци:
1. Влада заклучи да побара од НАТО да бидат активирани механизмите за цивилна
заштита во услови на вонредни состојби на Евро-атланскиот Центар за
координиран одговор во случаи на катастрофи (Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Centre – EADRCC) и ја задолжи работната група предводена од
Секретаријат за европски прашања кој ја координира помошта, да подготви листа
на приоритети за кои е неопходна идна асистенција од овие механизми.
2. Го разгледа и прифати Барањето од Министерството за труд и социјална
политика заведено под бр. 02-2726/1 од 27.3.2020 година и заклучи:
- Се задолжуваат сите органи на државната управа, јавните претпријатија
основани од државата, акционерските друштва во државна сопственост, агенции,
фондови, бироа, заводи, управи и сите останати државни институции, а се укажува
на единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија, јавните
претпријатија и другите правни лица основани од единиците на локалната
самоуправа, како и се препорачува на приватниот сектор, за вработените лица во
овие институции и фирми кои на работа одат со придружба – потполно слепи лица,
лица кои се движат со инвалидска количка и лица со умерена и тешка
интелектуална попреченост, да бидат ослободени од одење на работа и
извршување на работни активности. За време на забраната и посебниот режим на
движење на територијата на Република Северна Македонија, во деновите сабота и
недела дозволи сите граѓани кои живеат во станбени објекти за колективно
домување и што имаат домашни миленичиња (куче), да може да ги изнесуваат
надвор од своите домови, во времетраење од 30 минути, почнувајќи од 20.00 часот
до 20.30 часот, најмногу до 100 метри од објектот во кој живеат. Притоа, граѓаните
да го задржат минимум потребното растојание од останатите лица и да не се
групираат.
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Точка 3
Владата го одложи разгледувањето на 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 ракавици, со цел спречување на последиците од коронавирусот
(КОВИД - 19) за време на вонредната состојба, за наредната седница на Владата која
ќе се одржи 31 март 2020 година, поради потребата од дополнителни усогласувања
помеѓу д-р Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија задолжен за европски прашања, м-р Радмила ШекеринскаЈанковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана, д-р Нина Ангеловска, министер за финансии,
д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р Драги Рашковски, генерален
секретар на Владата на Република Северна Македонија и Лила ПејчиновскаМиладиновска, секретар на Секретаријатот за законодавство.
Точка 4
Владата ја разгледа Предлог-уредбата со законска сила за примена на Законот за
железничкиот систем за време на вонредна состојба и ги донесе следниве
заклучоци:
1. Го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за примена на Законот за
железничкиот систем за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
2. Се определува Горан Сугарески, министер за транспорт и врски во име на
Владата на Република Северна Македонија да го потпише Договорот за
компензирање на трошоците за време на траење на вонредната состојба, како и
регулирање на исплата на неостварениот приход од продажба на билети за оние
патнички возови кои се укинати за време на траење на вонредната состојба.
3. Се определува м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски во име
Владата на Република Северна Македонија да го потпише Договорот
регулирање на исплата на неостварениот приход по основ на надоместок
користење на железничката инфраструктура, за оние патнички возови кои
укинати за време на траење на вонредната состојба.

на
за
за
се

Точка 5
Владата го одложи за наредната седница на Владата разгледувањето на Предлогуредбата за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за
трговските друштва за време на вонредна состојба, поради дополнителни
усогласувања.
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Точка 6
Владата го одложи разгледувањето на Предлог - уредбата за изменување на
Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020
година, за седницата на Владата која ќе се одржи на 1 април 2020 година, поради
потребата од дополнителни усогласувања со Министерството за финансии и
Секретаријатот за законодавство.
Точка 7
Владата ја одложи од разгледување Предлог - програмата за изменување на
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година, за
седницата на Владата што ќе се одржи на 1 април 2020 година (среда), поради
потребата текстот на истата да се усогласи со Министерството за финансии и
Секретаријатот за законодавство.
Точка 8
Владата ја одложи од разгледување Предлог - програма за изменување на
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година, за
седницата на Владата што ќе се одржи на 1 април 2020 година (среда), поради
потребата текстот на истата да се усогласи со Министерството за финансии и
Секретаријатот за законодавство.
Точка 9
Владата ја одложи од разгледување Предлог - програма за изменување на
Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020
година, за седницата на Владата што ќе се одржи на 1 април 2020 година (среда),
поради потребата текстот на истата да се усогласи со Министерството за финансии
и Секретаријатот за законодавство.
Точка 10
Владата ја разгледа Предлог-одлуката за дополнување на Одлуката за посебни
услови за трговијата на одделни стоки и ја донесе Одлуката за дополнување на
Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со заклучок, текстот
на Одлуката да биде усогласен со Секретаријатот за законодавство.
Точка 11
Владата ја симна од Дневен ред Предлог-уредбата со законска сила за примена на
Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба.
Точка 12
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата со законска сила за роковите во
судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeтo на судовите и
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јавните обвинителства, со заклучок текстот на Уредбата да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Уредбата е донесена со еден глас воздржан.
Точка 13
Владата го одложи разгледувањето на Предлог - уредбата со законска сила за
јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од
содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на
Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат
од содржината на неовластено следење на комуникациите, за наредната седница
на Владата која ќе се одржи на 31 март 2020 година, поради потребата од
дополнителни усогласувања.
Точка 14
Владата ја разгледа Предлог-уредбата со законска сила за примена на Законот за
објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на
Република Македонија“ за време на вонредна состојба и ја донесе Уредбата со
заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство и ЈП
Службен весник на Република Северна Македонија.
Точка 15
Владата го одложи за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 31 март
2020 година, разгледувањето на Предлог-уредбата со законска сила за примена на
Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба (најнов текст),
поради потребата од дополнително усогласување.
Точка 16
Владата на барање на предлагачот го одложи за наредната седница на Владата
разгледувањето на Предлог - уредбата со законска сила за финансирање на
организирање и реконструкција на јавните површини во просторот на Клинички
центар „Мајка Тереза“, Скопје за време на вонредна состојба.
Точка 17
Владата ја донесе Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна
состојба, во предложениот текст.
Точка 18
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за ученичкиот
стандард за време на вонредна состојба (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 19
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за
студентскиот стандард за време на вонредна состојба (нов текст), во предложениот
текст.
Точка 20
Владата ја донесе Програмата за дополнување на Програмата за остварување и
развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 21
Владата ја донесе Програмата за дополнување на Програмата за остварување и
развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 22
По оваа точка немаше предлози.
Точка 23
Членовите на Владата на Република Северна Македонија ја проследија свечената
церемонија на кревање на македонското знаме пред седиштето на НАТО во Брисел
и обраќањето на генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, а
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски
упати честитки по овој повод.
Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата за привремена пренамена на расположливите
ИПА средства од соодветните девизни сметки наменети за имплементација на
ИПА програмите во Буџетот на Република Северна Македонија, во функција на
справување со кризата настаната како резултат на вирусот Ковид-19 и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за финансии да побара одобрување од
соодветните служби на Европска комисија за привремено користење на
преостанатите салда на ИПА средства од програмите ТАИБ 2009, ТАИБ 2010, ТАИБ
2011 и ИПА Компонентите III, IV и V со цел справување со КОВИД – 19 кризата, во
рок од три (3) дена од усвојувањето на оваа информација.
2. Се задолжува Министерството за финансии, по добиената согласност од страна
на Европската комисија, да ги префрли средствата на соодветни сметки кои ќе
бидат наменети во функција на справување со кризата настаната како резултат на
вирусот КОВИД - 19.
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3. Се задолжува Министерството за финансии да ги врати позајмените средства од
Буџетот на Република Северна Македонија по завршување на кризата, односно, во
рокот и согласно насоките кои ќе се добијат од Европската комисија.
Точка 25
Владата го разгледа Протоколот за влез во Република Северна Македонија на
странски дипломати акредитирани во земјата и членови на нивните семејства и го
усвои со заклучок во истиот да се предвиди и задолжителна самоизолација за
амбасадор.
Истовремено, Владата заклучи:
1. Се задолжува Министерството за надворешни работи веднаш да ги извести сите
странски дипломатско конзуларни претставништва акредитирани во Република
Северна Македонија за усвоениот Протокол.
2. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи и Министерството за
здравство да ги спроведуваат мерките предвидени во Протоколот.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 16:45 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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