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ЗАПИСНИК
од Триесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 31 март и 1 април 2020 година

Скопје, април 2020 година
ЗАПИСНИК
од Триесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 31 март и 1 април 2020 година
Седницата се водеше во два дела.
Првиот дел од седницата што се одржа на 31 март 2020 година, започна во 12:00
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, членовите на Владата на Република Северна Македонија м-р Никола
Димитров, министер за надворешни 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, 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 д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Ѓонул
Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика и 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 присуствуваше и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи и
заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки,
членовите на Владата д-р Рената Дескоска, министер за правда и м-р Наќе Чулев,
министер за внатрешни работи.
Овој дел од седницата заврши во 13:35 часот.
*
*

*

Вториот дел од седницата што се одржа на 1 април 2020 година, започна во 13:30
часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Оливер Спасовски, како и заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила ШекеринскаЈанковска.
На седницата присуствуваа 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,
членовите на Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска,
министер за правда, 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, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, 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, 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.
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Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
присуствуваа и м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни
работи, 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.
На седницата присуствуваа и Муамед Хоџа, портпарол на Владата на Република
Северна Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија, Кире Наумов, директор на
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје и Билјана Пецовска, нотар.
Од седницата отсуствуваше заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,
Садула Дураки, членовите на Владата на Република Северна Македонија
м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, м-р Наќе Чулев, министер
за внатрешни работи 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
 Усвојување на Записникот од 29-та
седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 26 март 2020
година
 Усвојување на Записникот од 30-та
седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 27 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 30 и
31.3.2020 година - сумарен
1. Записник од Петнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за
обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и
ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 31 март 2020 година
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2. Предлог- уредба со законска сила за примена на Законот за утврдување на цени
за водни услуги за време на вонредна состојба
3. Предлог - одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна
Македонија“ – Скопје
4. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна
Македонија“ – Скопје, со Предлог – одлука за давање согласност на Статутарната
одлука
5. Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на
нафта и нафтени деривати, без надомест, со Предлог – одлука
6. Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Доброволно противпожарно друштво – „ДОЈРАН“
7. Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Извиднички одред „ Наум Наумовски Борче“, Крива Паланка
8. Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, рециклирање и уништување на отпад
9. Годишна пресметка за 2019 година и Извештај за спроведување на Годишниот
план за работа за 2019 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството, со Предлог - одлука
10. Информација за состојбата на Акумулација „Прилеп“
11. Информација за реализација на Проектот Реконструкција на А1 Лизгалиштето
во комплексот Спортски центар „Борис Трајковски“ во Скопје
12. Информација за дообезбедување на средства за реализација на Проектот за
адаптација на куглана во спортска сала „Боро Чурлески“ во Општина Битола
13. Информација за Годишниот финансиски извештај на Друштвото за изградба,
управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, Годишна сметка за 2019 година и
ревизорски извештај за финансиското работење изготвен од независниот ревизор
„Расел Бедфорд Атанасовски“, ДООЕЛ Скопје, со Предлог – одлука
14. Извештај за реализираните активности и извршените преговори за текстот на
Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на
класифицирани информации
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15. Информација со барање за овластување на Општина Кавадарци за самостојно
привремено решавање на состојбата од областа на управување со отпад на
подрачје на Општина Кавадарци
16. Информација за втор сет на економски мерки за справување со КОВИД – 19
кризата
17. Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите
од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана
од вирусот КОВИД - 19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020
година
18. Предлог - уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
19. 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
20. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни
материи во патниот и железничкиот сообраќај
21. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот
сообраќај за време на вонредна состојба
22. Информација за статус на Проектот „Реконструкција со рехабилитација на
железничката делница Битола-Кременица“
23. Информација за статус на проектот за изградба на железничка делница Крива
Паланка- граница со Република Бугарија од Секторската оперативна програма за
транспорт 2014-2020 година
24. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски
објект за сместување од хотел „Доа“, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на
категорија на угостителски објект
25. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски
објект за сместување од хотел „Бисер“, с. Калишта - Струга, со Предлог - решение за
утврдување на категорија на угостителски објект
26. Информација за интересот за воспоставување соработка со Глобалниот
Институт за зелен раст
27. Предлог - одлука за субвенционирање на каматата спрема Европската
инвестициона банка која ќе се пресметува на преостанатиот дел од заемот во износ
од 50.962.187,00 евра одобрен со Финансискиот договор, наменет за финансирање
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на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, склучен
меѓу Европската инвестициона банка и Развојна банка на Северна Македонија АД
Скопје, како и пресметаната камата од страна на Развојната банка на Северна
Македонија, АД Скопје
28. Предлог - уредба со законска сила за измена на Законот за облигационите
односи за време на вонредна состојба
29. 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
30. Информација со иницијатива за потпишување на Заложба за транспарентност
во процесот за преглед на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите
нации против корупцијата
31. Информација за Четвртиот периодичен извештај на Република Северна
Македонија по Конвенцијата на ОН против тортура и друг груб, нехуман или
деградирачки третман или казнување, со Предлог - текст на извештај
32. Барање на Бинназ Сарач - Адемоска за прием во државјанство на Република
Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија
33. Барање на Ајтен Сарач - Шентурк (Адемоска) за прием во државјанство на
Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Македонија
34. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за учебници за
основно и средно образование за време на вонредна состојба
35. 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
36. Информација за подготвениот седми Извештај за имплементацијата на
ревидираната Европска социјална повелба, со текст на Повелба
37. Информација за имплементација на Работниот план за преглед на занимања за
периодот 2018 – 2021 година
38. Предлог - одлука за престанок на користење на недвижни ствари на
Национална установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Битола (деловни простории) и Предлог - одлука за давање на времено користење на
недвижни ствари на Амбасада на Република Франција во Република Северна
Македонија-Скопје
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39. Годишен извештај за работата на Советот за граѓански надзор за 2019 година
40. Иницијатива од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд
Република Северна Македонија под У.бр.6/2020 за поведување на постапка
оценување на уставноста на член 18 став 2 во делот „став 2“ и член 46 став 2
делот „за спроведување на постапката од ставот (1) на овој член“ од Законот
безбедност и здравје при работа

на
за
во
за

41. Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.89977 за КО Штип 2 на КП бр.1540 викано место/улица „Бабите“,
Имотен лист бр.7202 за КО Штип 2 на КП бр.1540 викано место/улица „К. Митев“
бр.5
42. Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок за прва
усна јавна продажба под И бр.627/2019, која ќе се одржи на 9 април 2020 година
43. Кадровски прашања
44. Прашања и предлози
45. Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на
повеќенаменска сала „Борис Трајковски“, ДООЕЛ, Скопје, за период од 1.10.2019
година до 31.12.2019 година
46. Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на
концесионерите утврдени во договорот за концесија на риби согласно Законот за
рибарство и аквакултура за период јули – декември 2019 година
47. Извештај за работа на Националниот совет за информациски и комуникациски
технологии за 2019 година
48. Годишен извештај за работата на Националниот координативен центар за
гранично управување, за 2019 година
49. Годишен извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени
инспекциски надзори над спроведување на одредбите од Законот за
административни службеници во 2019 година
50. Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија
на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена установа Општа болница
Кавадарци со проширена дејност (Сметка за приходи од Фондот за здравствено
осигурување за период од 1 јануари до 11 септември 2018 година и Сметка за
сопствени приходи за период од 12 септември до 31 декември 2018 година)
51. Конечен извештај за извршена ревизија на успешност – „Реализација на
високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република Северна Македонија“
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52. Информација за плаќање на обврските од членството на Република Северна
Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации
за даночни цели при ОЕЦД
53. Информација за реализирани активности во 2019 година од Програмата за
заштита на потрошувачите за периодот 2019-2020 година
54. Информација за статусот на реализација на средствата во ИПА втората
компонента - Прекугранична соработка јули-декември,2019 година
55. Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови
кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања
во институциите на јавниот сектор по институција
56. Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и
рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен
додаток за зима 2020 година
57. Информација за можноста за изменување на Законот за работните односи, во
насока на исклучување/елиминирање на обврската за објава на оглас за првите
вработувања во новоформирани трговски друштва (ТП, ДОО и ДООЕЛ) во системот
на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија
58. Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за
имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот
државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со
ревизија на усогласеност на ЈЗУ Клиничка болница Штип за 2017 година
59. Информација за намалување на непродуктивни расходи поради справување со
здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19
60. Информација за потребата од редизајнирање на Кредитната линија од
Посебниот кредитен фонд (ПКФ) и Кредитната линија за енергетска ефикасност и
обновливи извори на енергија со цел олеснување на условите за апликација за
кредити за намалување на последиците од коронавирусот КОВИД – 19
61. Информација за пренос на дополнително прибрани средства од
Компензационите фондови од странска помош од сметките на Министерството за
финансии во Народна банка на Република Северна Македонија на сметките на
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
62. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време
на вонредна состојба
63. Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел
утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
*
*

*
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Владата на Република Северна Македонија без забелешки ги усвои записниците од
29-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 март
2020 година и 30-та седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 27 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 Извештај за
30.3.2020 година – сумарен
Владата ја разгледа Информацијата за извршени инспекциски надзори согласно
Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештај за
30.3.2020 година - сумарен, како материјал за информирање.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и усвои Записникот од Петнаесеттиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 31 март
2020 година.
Точка 2
Владата ја симна од Дневниот ред Предлог- уредбата со законска сила за примена
на Законот за утврдување на цени за водни услуги за време на вонредна состојба,
поради потребата Предлог-уредбата да се подготви од Министерството за животна
средина и просторно планирање и достави до Владата откако номотехнички ќе се
усогласи со Секретаријатот за законодавство.
Точка 3
Владата ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за основање на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна
Македонија“, Скопје (нов текст), во предложениот текст.
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Точка 4
Владата по Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република
Северна Македонија“, Скопје ја донесе Одлуката за давање согласност на
Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна
Македонија“, Скопје, во предложениот текст.
Точка 5
Владата по Барањето за отстапување на нафтени деривати од задолжителните
резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест, со Предлог - одлука (нов
текст), ја донесе Одлуката за отстапување на нафтени деривати од
задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.
(50.000 литри Екстра лесно Ел-1 гориво), во предложениот текст.
Истовремено, Владата заклучи трошоците за акциза и ДДВ да бидат на товар на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните
патишта - Скопје ц.о.
Точка 6
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво – „ДОЈРАН“,
во предложениот текст.
Точка 7
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Извиднички одред „Наум Наумовски Борче“, Крива Паланка (нов
текст), во предложениот текст.
Точка 8
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување
постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за
собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на
отпад (ЈЗУ Специјална болница за геријатријска и палијативна медицина „13 -ти
Ноември“ – Скопје), во предложениот текст.
Точка 9
Владата ги разгледа Годишната пресметка за 2019 година и Извештајот
спроведување на Годишниот план за работа за 2019 година на Агенцијата
поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог-одлука (нов текст) и
Годишната пресметка за 2019 година ја донесе Одлуката за потврдување

за
за
по
на
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Годишната пресметка за 2019 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството, во предложениот текст.
Исто така, предлагачот да го има предвид укажувањето изнесено во Мислењето на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во насока при
изготвување на Планот за работа и негово спроведување потребна е поголема
координација на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството со
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Точка 10
Владата го разгледа и усвои новиот текст на Информацијата за состојбата на
Акумулација „Прилеп“ и укажа на ЈП Студенчица – Кичево вишокот на вода кој го
испушта во река Треска после задоволувањето на потребите за водоснабдување на
градовите, енергетските потреби и биолошкиот минимум, како и доколку се
створат услови, односно се подобри хидролошката состојба, да го пренасочи и
отстапи во Aкумулација „Прилеп“ за потребите на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост,
Скопје – Подружница Прилепско Поле – Прилеп, до обезбедување од минимум
1.500.000 м³ вода, по цена утврдена со меѓусебен договор.
Точка 11
Владата на предлог на предлагачот го одложи разгледувањето на Информацијата
за реализација на Проектот Реконструкција на А1 Лизгалиштето во комплексот
Спортски центар „Борис Трајковски“ во Скопје.
Точка 12
Владата не расправаше по Информацијата за дообезбедување на средства за
реализација на Проектот за адаптација на куглана во спортска сала „Боро
Чурлевски“ во Општина Битола.
Истата да се разгледа на седницата на Владата, што ќе се одржи на 2 април 2020
година (четврток).
Точка 13
Владата ја разгледа Информацијата за Годишниот финансиски извештај на
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис
Трајковски ДООЕЛ Скопје за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, Годишна
сметка за 2019 година и ревизорски извештај за финансиското работење изготвен
од независниот ревизор„ Расел Бедфорд Атанасовски“, ДООЕЛ Скопје, со Предлог –
одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за усвојување на
Годишната сметка и Годишниот финансиски извештај за работата на Друштвото за
изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“,
ДООЕЛ, Скопје за 2019 година, во предложениот текст.
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Точка 14
Владата го разгледа Извештајот за реализираните активности и извршените
преговори за текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија
и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за
заштита на класифицирани информации, со усогласен текст на Договор и притоа
ги донесе следните заклучоци:
1. Го усвои Извештајот за реализираните активности и извршените преговори за
текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на
Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на
класифицирани информации.
2. Го прифати усогласениот текст на Договорот меѓу Владата на Република
Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за
безбедносните мерки за заштита на класифицирани информации.
3. Се определува м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи во име на
Владата на Република Северна Македонија да го потпише Договорот меѓу Владата
на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски
Држави за безбедносните мерки за заштита на класифицирани информации.
Истовремено, Владата заклучи Дирекцијата за безбедност на класифицирани
информации да го има предвид Мислењето на Министерството за финансии.
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата со барање за овластување на Општина
Кавадарци за самостојно привремено решавање на состојбата од областа на
управување со отпад на подрачје на Општина Кавадарци и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се препорачува на Општина Кавадарци самостојно привремено да ја реши
состојбата од областа на управување со отпад на подрачјето на Општина
Кавадарци, преку имплементација на приложената физибилити студија.
2. Се препорачува на Општина Кавадарци при спроведувањето на постапката и
склучувањето на договорот за концесија да вклучи одредба во врска со
времетраењето на концесијата, односно времетраењето на договорот за концесија
да е 10 години, но доколку во тој временски период се воспостави регионалниот
систем за управување со отпад за Вардарскиот плански регион (ќе започне да се
отстранува отпадот од регионот на регионална санитарна депонија утврдена со
Регионалниот план за управување со отпад или со друг важечки плански
документ) договорот за концесија веднаш да престане да важи.
Точка 16
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за Втор сет на економски
мерки за справување со КОВИД – 19 кризата, ја усвои Информацијата, го прифати
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Вториот сет на економски мерки и согласно предлозите изнесени во расправата на
седницата ги донесе следниве заклучоци:
Мерка 1
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД
ВИРУСОТ КОВИД – 19
Механизам на спроведување: Финансиска поддршка на погодени од кризата
правни субјекти, работодавачи од приватниот сектор за април и мај 2020 година, со
износ на минимална плата (14.500 денари/месечно) по работник
•
Предмет на финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците
кај работодавачот-барател на финансиска поддршка за април 2020 година и мај
2020 година во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник, сразмерно на
остварените ефективни часови поминати на работа.
•
Со мерката се поддржува ликвидноста на работодавачите од приватниот
сектор, односно се намалуваат нивните трошоци за плати во функција на
заштитата на работните места на работниците во услови на криза.
•
Со цел спроведување на мерката ќе биде отворена владина програма за
финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено-економската
криза предизвикана од вирусот КОВИД - 19.
•
Работодавачите, правни субјекти од приватниот сектор самостојно ќе ја
исплатат платата на редовен начин преку алатката МПИН на Управата за јавни
приходи.
•
Работодавачите од приватниот сектор баратели на финансиска поддршка ќе
треба да исполнат неколку услови за да ја користат мерката:

да не исплаќаат дивиденди на сопствениците; како и бонуси, годишни
награди, награди за деловна успешност и сл. на вработените и членовите на
органите на управување и надзор на работодавачот

да имаат најмалку 30% намалување на приходите споредено со просекот од
минатата година / сезонскиот просек (за работодавачите кои вршат сезонска
дејност)

за месецот за кој се бара финансиска поддршка, просекот на делот на
највисоките нето плати на 10% од бројот на вработените кај работодавачот-барател
на финансиска поддршка, да не надминува износ од 120.000 денари месечно по
вработен
•

Дополнително:
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Финансиската поддршка не се однесува на оние вработени кои за декември
2019 година, јануари и февруари 2020 година примиле нето плата повисока од
39.900 денари.
Работодавачите што ќе добијат финансиска поддршка од оваа мерка имаат
обврска истиот број на вработени што го имале за февруари 2020 година да го
задржат заклучно со септември 2020 година.
•
Добиената финансиска поддршка нема да ја враќаат работодавачи што
искажале загуба за 2020 година. За останатите враќањето е лимититирано до износ
од 50% од добивката пред оданочување зголемена за оданочивите расходи (расходи
кои не се во функција на дејноста и го намалуваат финансискиот резултат).
Оваа мерка ги опфаќа и медиумските, правни субјекти од приватниот сектор, како
и самостојните вршители на дејност, под истите услови.
*
*

*

I.
Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, во рок од два дена, да подготви и до Владата да достави предлог –
уредба со законска сила за реализирање на Мерката број 1.
II.
Се задолжува Министерството за финансии – Управа за јавни приходи, во
рок од два дена, да подготви и до Владата да достави предлог – уредба со законска
сила за реализирање на Мерката број 1 што ќе ги опфати самостојните вршители на
дејност (занаетчии, фризери, бербери итн.) под истите услови.
III.
На наредната седница на Владата, да се разгледаат 1) Предлог - уредбата со
законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор
погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19,
заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година; 2) Предлог уредбата со законска сила за ограничување на исплатата на плати на избрани и
именувани лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба; 3) Предлог уредбата со законска сила за ограничување на исплатата на надоместоци за
членовите на управни одбори, надзорни одбори, совети, комисии, други
формирани тела и работни групи во субјектите во јавниот сектор за време на
вонредна состојба; и 4) Предлог - уредбата со законска сила за ограничување на
исплатата на додатоци и надоместоци на плата и дневници за вработените во
субјектите во јавниот сектор за време на вонредна состојба, кои ќе бидат номотехнички усогласени, со исти критериуми и нивното влегување во сила да биде
истовремено.

Мерка 2
ПОМОШ ЗА СПОРТИСТИТЕ
За сите спортски работници вработени во спортските здруженија, Владата ќе
обезбеди минимална плата од 14.500 денари за април и мај 2020 година.
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*
*

*

IV.
Се задолжува Агенцијата за млади и спорт да подготви и во рок од два дена,
до Владата да достави предлог – уредба со законска сила за реализирање на
Mерката број 2.
Мерка 3
ПОМОШ ЗА УМЕТНИЦИТЕ
За 141 самостоен уметник ќе биде обезбедена минимална плата за април и мај 2020
година како и придонеси преку Министерството за култура.
*
*

*

V.
Се задолжува Министерството за култура да подготви и во рок од два дена,
до Владата да достави предлог – уредба со законска сила за реализирање на
Мерката број 3.
Мерка 4
МЕСЕЧНА ПЛАТА (ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК) ЗА ГРАЃАНИТЕ ШТО ОСТАНАЛЕ
БЕЗ РАБОТА ПОРАДИ КРИЗАТА, ПРОПОРЦИОНАЛНО ОД БРОЈОТ НА ГОДИНИ
СТАЖ, ЛИЦЕТО ЌЕ ДОБИВА МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК НАЈМНОГУ ДО 50% ОД
НЕГОВАТА ПРОСЕЧНА ПЛАТА, ВО ИЗМИНАТИТЕ 12 МЕСЕЦИ, ЗА ВРЕМЕ ОД
6 МЕСЕЦИ
Согласно член 68 од Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност, граѓаните кои останале без работа ќе остварат надомест преку
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, согласно нивните
години работен стаж.
Пример: 5 години стаж – 4 месеци надомест, 24 години стаж 12 месеци надомест.
50% од неговиот нето просек во последните 24 месеци, но не повеќе од 80% од
просечната нето плата исплатена по работник во државата.
*
*

*

VI.
Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да направи
проценка на фискалните ефекти, со цел непречено сервисирање на надоместокот
за граѓаните кои останале без работа и за истото да ја информира Владата.
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Мерка 5
СИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ФУНКЦИОНЕРИ ЌЕ ПРИМААТ МИНИМАЛНА
ПЛАТА ОД 14.500 ДЕН. ВО АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА
Сите избрани и именувани функционери на државно и на локално ниво ќе примат
минимална нето плата (сметано од декември 2019) од 14.500 денари, за април и мај
2020 година.
*
*

*

VII. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, во соработка со Министерството за информатичко општество и
администрација и Министерството за финансии да подготви и во рок од два дена,
до Владата да достави предлог – уредба со законска сила за реализирање на
Мерката број 5.
VIII. Се задолжуваат Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, во соработка со Министерството за информатичко општество и
администрација и Министерството за финансии да подготват точна листа на лица
кои ќе бидат опфатени со оваа мерка (избрани и именувани лица од Претседателот
на Република Северна Македонија, од Собранието на Република Северна
Македонија, од Владата на Република Северна Македонија, во сите органи на
државната управа и државните институции итн.).

Мерка 6
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ НА
ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ НЕМА ДА ПРИМААТ НАДОМЕСТ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА
КРИЗАТА
Претседателите и членовите на управни и надзорни одбори на јавни институции
од извршната и локалната власт, како и претседатели и членови на советите на
општините и претседатели и членови на комисии формирани од извршната и
локалната власт кои се истовремено некаде вработени, нема да имаат никаков
надоместок додека трае кризата. Одлуката ќе важи додека Владата не донесе
одлука за престанок на истата.
*
*

*

IX.
Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, во соработка со Министерството за информатичко општество и
администрација, Министерството за финансии и Секретаријатот за законодавство,
да подготви и во рок од два дена, до Владата да достави предлог – уредба со
законска сила за реализирање на Мерката број 6.
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Мерка 7
ГРИЖА ЗА ЛИЦАТА ВО НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА - НАДОМЕСТ ОД 7.000
ДЕНАРИ ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЛИЦА БЕЗ РАБОТЕН АНГАЖМАН ИЛИ ЛИЦА
КОИ БИЛЕ ДЕЛ ОД НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА
За оние лица кои останале без работен ангажман или биле дел од неформалната
економија се овозможува брз влез во системот на социјална заштита за април и мај
2020 година. Тие ќе добијат просечно по 7.000 денари по домаќинство.
Проценетиот опфат со новите мерки изнесува околу 20.000 нови домаќинства од
неформална економија и 30.000 постоечки корисници.
*
*

*

X.
Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, да подготви и
во рок од два дена, до Владата да достави предлог – уредба со законска сила за
реализирање на Мерката број 7.

Мерка 8
СЕ ЗАПИРА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА ЈУНИ 2020 ГОДИНА
Се суспендира, односно запира, Законот за извршување до крајот на јуни 2020
година. Извршителите се должни да запрат со преземање на било какви извршни
дејствија.
Работодавците на должниците и носителите на платен промет се должни да
запрат со постапување по издадени налози од страна на извршителите до крајот на
јуни 2020 година. Ова нема да важи само во случаи кога веќе парите се префрлени
на сметка на извршителите и тие ќе можат да ги префрлат парите на доверителите
и во случаеви кога се работи за алиментација за дете кон самохрани родители.
*
*

*

XI.
Се задолжува Министерството за правда да врши надзор над спроведување
на Мерката број 8 и за тоа да ја информира Владата по завршување на вонредната
состојба на територијата на Република Северна Македонија.
Мерка 9
ОДЛОЖУВАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ КАЈ БАНКИТЕ
Народната банка на Република Северна Македонија ја промени Одлуката за
методологијата за управување со кредитен ризик со цел донесување на посебни
одредби заради ублажување на последиците од вирусот КОВИД – 19.
Со цел полесно спроведување на активностите донесени со Одлуката, а кои се
однесуваат на преземање на активности од страна на банките за одложувањето на
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отплатите, репрограмирањето и договарањето помеѓу банките и нивните клиенти
во услови на криза од вирусот Ковид-19, Министерството за финансии и Народната
банка на Република Северна Македонија, во соработка со Македонската банкарска
асоцијација подготвија Уредба за начинот на промена на договорни услови на
кредитните изложености кај банките и штедилниците во која се дефинира
начинот на спроведување на промените, усвоена на седницата на Владата,
одржана на 26 март 2020 година и објавена во „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.80/20 од 27 март 2020 година.
Со оваа уредба се овозможува банките на лесен и едноставен начин да ги одложат
кредитите на своите клиенти без потпишување на анекси и без одење на шалтер и
во физичките локации на банките.
Со уредбата е овозможено банката да објави на својата веб страна или да ги
извести писмено клиентите физички лица за поповолната понуда која им ја
овозможува, а доколку тие не одговорат во рок од 10 дена се смета дека понудата е
прифатена. Кај правните лица доколку банката им испрати понуда и истите не
одговорат во рок од 10 дена се смета дека понудата е одбиена. Банките, на
правните лица ќе им понудат поповолни услови како пролонгирање на отплатите,
репрограм, грејс период, поповолна каматна стапка и сл., додека кај физичките
лица, банките ќе ги одложат отплатите на ратите на 3 до 6 месеци. Секоја банка ќе
ја донесе одлуката на своите надзорни одобри и ќе ги извести своите клиенти.
*
*

*

XII. Се укажува на Народната банка на Република Северна Македонија да врши
надзор над спроведување на Мерката број 8 и за тоа да ја информира Владата по
завршување на вонредната состојба на територијата на Република Северна
Македонија.

Мерка 10
НАМАЛУВАЊЕ НА РАТАТА И РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ КАЈ
ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА И ЛИЗИНГ КОМПАНИИТЕ
Кредитите на физичките лица да се репрограмираат со намалување на ратите во
следните три месеци за 70% од ратата и со продолжување на рокот за отплата за
најмалку 90 дена од доспевање. Додека за кредитите кај правните лица ќе се
одлучува индивидуално со предлагање на најсоодветни поволности согласно
потребите на компаниите. Нови договори за кредити да се одобруваат со три
месеци грејс период. Со намалување на законската затезна камата СВТ кој до сега
изнесуваше 51%, сега се намалува на 31%, додека останатите трошоци кои
друштвата ги наплаќаат се ограничуваат на 20% од одобрениот кредит.
*
*

*
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XIII. Се задолжува Министерството за финансии, да подготви и до Владата да
достави, предлог – уредба со законска сила за реализирање на Мерката број 10.

Мерка 11
СЕ ОДЛОЖУВА ПЛАЌАЊЕТО ЗАКУП НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ
СТАНОВИ ЗА АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА
Се одложува плаќањето закуп на сите корисници на социјалните станови за април
и мај 2020 година, а исто така ќе се разгледа можноста да се одложи плаќањето
закуп и на граѓаните и фирмите кои имаат закуп на деловен простор од АД за
стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје и АД за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје.
*
*

*

XIV. Се задолжува Министерството за транспорт и врски, во соработка АД за
изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за
Републиката – Скопје и Министерството за труд и социјална политика и
Секретаријатот за законодавство да подготви и до Владата да достави предлог –
уредба со законска сила за реализирање на Мерката број 11.

Мерка 12
ДОПОЛНИТЕЛНИ БЕЗКАМАТНИ КРЕДИТИ ЗА ФИРМИТЕ ОД НОВИ 8 МИЛИОНИ
ЕВРА
Развојната банка на Северна Македонија, покрај 5,7 милиони ќе пушти и
дополнителни 8 милиони бескаматни кредити зa микро, мали и средни
претпријатија кои може да го земе компанијата во зависност од бројот на
вработени.
Максималниот износ на кредитот кој ќе биде одобрен на кредитокорисникот не
може да биде повисок од 5.535.000 денари (90.000 евр), а минималниот износ на
кредитот не може да биде понизок од 184.500 денари (3.000 евр). Компанијата може
да добие кредит во висина од
-

14.500 ден. (236 евр) x број на вработени x 3 месеци.

Кредитите ќе се одобруваат со рок на отплата до 3 години со вклучен грејс период
од 12 месеци со намена за обртни средства. Отплатата на кредитот од страна на
кредитокорисникот ќе се врши во квартални отплати.
Кредитите се бескаматни и без трошоци за администрирање. Кредитите ќе бидат
обезбедени со меница – авалирана од еден од сопствениците на
кредитокорисникот, во форма на нотарски акт и со извршна клаузула.
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*
*
*
XV. Се задолжува Развојната банка да подготви предлог – одлука за изменување
на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од
Компензационите фондови.
Согласно ова, се задолжува Министерството за финансии да даде мислење
предлог - одлуката и да го извести Министерството за надворешни работи
донесената одлука, со цел проследување на информација до Амбасадата
Јапонија, а Министерството за надворешни работи да ја извести Амбасадата
Јапонија.

по
за
на
на

Мерка 13
50 МИЛИОНИ ЕВРА ЕВТИНИ КРЕДИТИ ОД РАЗВОЈНАТА БАНКА НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПЛАСИРАНИ ПРЕКУ КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ ЗА ЗАШТИТА НА
ЛИКВИДНОСТА НА КОМПАНИИТЕ
Во рамки на тековниот договор за заем помеѓу Развојната банка на Северна
Македонија АД Скопје и Европската инвестициона банка, се овозможува
користење на поволни кредити наменети за мали и средни претпријатија.
Примарна цел на оваа кредитна линија е обезбедување на свеж капитал за
поддршка на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност на
стопанството и зголемен извоз. Развојна банка ја пласира оваа кредитна линија
преку деловните банки до крајните корисници, односно до мали и средни
претпријатија и компании со средна пазарна капитализација.
Во рамки на овој договор, Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје има
можност за повлекување на неискористен дел од кредитната линија во износ од
околу 50 милиони евра, со ниска каматна стапка, согласно доставени барања од
страна на деловните банки. Со цел надминување на проблемите кои произлегуваат
од новонастанатата состојба со појава на вирусот COVID-19 кој директно го
погодува работењето на малите и средните претпријатија, државата презема мерка
со која ќе ја субвенционира каматната стапка на Развојната банка на Северна
Македонија АД Скопје кон Европската инвестициона банка, како и
административниот трошок од 0,5% кој Развојната банка на Северна Македонија
АД Скопје ќе го пресметува кон деловните банки преку кои ќе се пласираат
средствата од оваа кредитна линија. Со оваа мерка, Развојната банка на Северна
Македонија АД Скопје ќе понуди каматна стапка од 0% на деловните банки кои
пак за оваа линија ќе одат со пониски маргини и ќе може за кредитите да нудат
каматни стапки од околу 1.5%.
*
*
*
XVI. Се задолжува Министерството за финансии да подготви предлог - одлука за
субвенционирање на каматата која произлегува од Финансискиот договор,
наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни
проекти.
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XVII. Се задолжува Министерството за Финансии да ја спроведе одлуката и да
потпише договор за субвенционирање на каматната стапка помеѓу Развојната
банка на Северна Македонија АД Скопје и Министерство за финансии.

Мерка 14
СЕ ЗАБРАНУВА ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
За време на кризата и се забранува отворање на стечајни постапки.
*
*
*
XVIII. Се задолжува Министерството за економија, во соработка со Централниот
регистар на Северна Македонија да врши надзор над спроведување на веќе
донесената Уредба и за тоа да ја информира Владата по завршување на вонредната
состојба.

Мерка 15
ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРВИОТ ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР (ЗА
2020) ГОДИНА, ОДНОСНО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОИСКОРОСТУВАЊЕ НА
ГОДИШНИОТ ОДМОР ОД ЛАНИ - ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
Да се изготви уредба со која на сите вработени во јавниот и приватниот сектор
годишниот одмор од 2019 ќе се искористи до 31 мај 2020 година.
*
*

*

XIX. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, да подготви и
во рок од два дена, до Владата да достави предлог – уредба со законска сила за
реализирање на мерката број 15.

Мерка 16
ФОРМИРАЊЕ НА СОЛИДАРЕН COVID-19 ФОНД
Да се отвори посебна наменска сметка во Владата за примање на донации од
правни и физички лица кои ќе имаат можност и волја да донираат средства кои ќе
се користат за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од
корона вирусот.
*
*

*

XX. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, во соработка со Министерството за финансии да подготви и во рок од
два дена до Владата да достави предлог – уредба со законска сила за реализирање
на Мерката број 16.
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Мерка 17
НАМАЛУВАЊЕ НА АВТОРСКИ ХОНОРАРИ
Лицата кои по било кој основ се ангажирани преку авторски хонорари, кои се
истовремено некаде вработени ќе им се исплаќа 50% помал хонорар од договорот
кој го имаат потпишано. Оваа мерка нема да се применува доколку лицето е
невработено и примањата од авторскиот договор му се единствени примања.
XXI. Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија да подготви и во рок од два дена до Владата да достави предлог –
уредба со законска сила за реализирање на Мерката број 17, во која ќе биде
прецизно дефиниран и најголем апсолутен износ кој може да биде исплатен по
овој основ.
*
*

*

XXII. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, да подготви и
во рок од два дена до Владата да достави Предлог – уредба со законска сила со која
времено се суспендира одредбата за покачување на минималната плата.
XXIII. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика, да подготви и
во рок од два дена до Владата да достави предлог – уредба со законска сила со која
времено се суспендира одредбата за контролата за примена на Законот за
субвенционирање на придонесите на плата за април и мај 2020 година.
XXIV. Се задолжува Мила Царовска, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори, во соработка со Министерството за труд и
социјална политика да ја утврдат потребата за измена на Законот за работни
односи, во насока потпишаните договори помеѓу работник и работодавач да се
изменат само во делот на износот на платата, а доколку е потребно ова правно да
се нормира во уредба со законска сила.
XXV. Се задолжуваат сите ресори надлежни за имплементирање на Вториот сет
на економски мерки за справување со COVID-19 кризата, на дневна основа, одделно
за секоја мерка да одржуваат прес конференции со цел редовно информирање на
јавноста за начинот на спроведување на мерките, условите и бенефитот од истите.
Точка 17
Владата ја разгледа Предлог – уредбата со законска сила за финансиска поддршка
на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено – економската
криза предизвикана од вирусот КОВИД - 19, заради исплата на платите за месеците
април и мај 2020 година (нов текст) и ја донесе Уредбата со следните заклучоци:
1.
Во членот 3, точката 4., во потточка в) зборовите „просекот на“ да се
избришат.
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2.
Во членот 4, точката 1., потточките б) и в) да се усогласат согласно
укажувањата изнесени во Мислењето од Кабинетот на заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори.
3.
Во однос на членот 2, точката 1., во делот на „исплата на финансиски
средства на сметка на работодавачот“ да се доусогласи со Управата за јавни
приходи, односно да се разгледа можноста исплатата на финансиските средства да
се врши директно на сметка на работниците.
4.
Во однос на членот 2, во точката 2., делот на „остварените ефективни часови
поминати на работа“ да се допрецизира.
Согласно ова, да се подготви пречистен текст на Уредбата кој да се усогласи со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 18
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-уредбата со законска сила за
примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, за
седницата на Владата што ќе се одржи на 2 април 2020 година (четврток).
Точка 19
Владата ги разгледа 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 (најновите текстови од 1.4.2020 година и согласно
предлозите изнесени во расправата на седницата на Владата заклучи:
1. Не ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за јавните
набавки за време на вонредна состојба.
2. Ја донесе Уредбата со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски,
со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД - 19) за време на
вонредната состојба со следното укажување:
- во текстот на Уредбата да се предвиди одредба за формирање на комисија за
спроведување на интервентната набавка од страна на д-р Драги Рашковски,
генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија и пет члена од
редот на административни службеници во министерствата кои работат во делот на
јавните набавки.
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3. Ја донесе Уредбата со законска сила за интервентна набавка на медицински
ракавици, со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД - 19) за
време на вонредната состојба со следново укажување:
- во текстот на Уредбата да се предвиди одредба за формирање на комисија за
спроведување на интервентната набавка од страна на д-р Драги Рашковски,
генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија и пет члена од
редот на административни службеници во министерствата кои работа во делот на
јавните набавки.
4. Донесе Уредба со законска сила за интервентна набавка на респираторни
машини, со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД - 19) која по
примерот на уредбата од точка 3 од овој заклучок ќе ја подготват д-р Драги
Рашковски, генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија и
претставник од Министерството за здравство.
Согласно ова, да се подготват пречистени текстови на уредбите, усогласени со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 20
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз на
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна
состојба, во предложениот текст.
Точка 21
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во
патниот сообраќај за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 22
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за статус на проектот
„Реконструкција со рехабилитација на железничката делница Битола-Кременица“
со следните заклучоци:
1. Се укажува на Јавното претпријатие железничка инфраструктура, Железници
на Република Северна Македонија - Скопје да направи проценка за можноста за
спроведување на надзор над работите со сопствени капацитети на проектот
„Реконструкција со рехабилитација на железничката делница Битола-Кременица“
и за истото, во рок од три дена да ги информира Министерството за транспорт и
врски и Министерството за финансии.
2. Се укажува на Јавното претпријатие железничка инфраструктура „Железници
на Република Северна Македонија“ - Скопје и Железници на Република Северна
Македонија „Транспорт“ АД - Скопје да преземат активности за промена на
возниот ред на возовите кои сообраќаат на оваа делница, така што наместо Битола,
последна станица да биде станицата во Жабени.
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Точка 23
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за статус на проектот за изградба на
железничка делница Крива Паланка- граница со Република Бугарија од
Секторската оперативна програма за транспорт 2014-2020 година (нов текст) со
следните заклучоци:
1. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје во рок од 10 дена до
Министерството за транспорт и врски да ги достави тендерските документации за
градба и надзор над градба за проектот за изградба на железничка делница Крива
Паланка – граница со Република Бугарија.
2. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници
на Република Северна Македонија-Скопје да постапи по заклучокот од 7-та
седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 10.2.2020 година
односно да се потпише Оперативниот договор за ИПА II според веќе утврдениот
текст на Договорот доставен во акредитацискиот пакет до Европската Комисија, а
кој е во согласност со постојниот систем и одредбите од Рамковната спогодба,
Финансиската спогодба, Оперативната програма и Уредбата за ИПА II, а се
задолжуваат Министерството за транспорт и врски, Министерство за
финансии/ЦФЦД и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија задолжен за европски прашања, во функција на Национален ИПА
Координатор истиот да го потпишат откако ќе биде потпишан и доставен од
Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република
Северна Македонија-Скопје.
3. Се задолжува Министерството за транспорт и врски да го одобри
Инфраструктурниот проект за изградба на железничката делница Крива Паланка
– Граница со Република Бугарија во рок од 20 дена.
4. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје, во рок од 30 дена од
одобрување на инфраструктурниот проект да ги изготви Планот за раселување,
Планот за вклучување на засегнатите страни и Рамката за раселување.
5. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје, во рок од 20 дена од
одобрување на инфраструктурниот проект, да ја започне постапката за добивање
на одобрение за градба.
6. Се укажува на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје, во рок од 20 дена од
одобрување на инфраструктурниот проект, да ја започне постапката за
експропријација.
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Точка 24
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за
категоризација на угостителски објект за сместување од хотел „Доа“, Скопје, со
Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителскиот објект, во предложениот текст.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за
категоризација на угостителски објект за сместување од хотел „Бисер“, с. Калишта Струга, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителски објект,
ја усвои Информацијата и го донесе Решението за утврдување на категорија на
угостителскиот објект, во предложениот текст.
Точка 26
Владата ја разгледа и ја усвои Информација за интересот за воспоставување
соработка со Глобалниот Институт за зелен раст со следните заклучоци:
1. Владата на Република Северна Македонија изразува интерес за пристапување
кон Договорот за основање на Глобален институт за зелен раст.
2. Го определи м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, да го
потпише писмото за изразување интерес за пристапување кон Договорот за
основање на Глобален институт за зелен раст во кое ќе биде недвосмислено
содржано дека Владата на Република Северна Македонија е посветена на целите
содржани во член 2 од Договорот за основање на Глобален институт за зелен раст и
дека ќе се започне постапката за идно пристапување кон Договорот за основање на
Глобален институт за зелен раст.
3. Се определува Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно
планирање, како лице за контакт за понатамошната постапка за прашањата на
пристапување кон Договорот за основање на Глобален институт за зелен раст.
Точка 27
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за субвенционирање на каматата која
произлегува од Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни
претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, склучен меѓу Европската
инвестициона банка и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, како и
пресметаната камата од страна на Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје, во предложениот текст.
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Точка 28
Владата го одложи за наредната седница на Владата, што ќе се одржи на 2 април
2020 година, разгледувањето на Предлог-уредбата со законска сила за примена на
Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба (најнов текст).
Точка 29
Владата ја одложи од разгледување 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 седницата на
Владата што ќе се одржи на 2 април 2020 година (четврток).
Точка 30
Владата ја разгледа Информацијата со иницијатива за потпишување на Заложба за
транспарентност во процесот за преглед на имплементацијата на Конвенцијата на
Обединетите нации против корупцијата и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се овластува д-р Рената Дескоска, министер за правда, да ја потпише Заложбата
за транспарентност во процесот за преглед на имплементацијата на Конвенцијата
на Обединетите Нации против корупцијата.
2. Се задолжува Министерството за правда на својот веб-портал да ја објави
потпишаната Заложба за транспарентност во процесот за преглед на
имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупцијата, и
за тоа да ја извести УНКАК Коалицијата, во рок од три дена од потпишувањето.
3. Се задолжува Министерството за правда на својот веб-портал, под посебна
картичка, да објавува содржини во врска со процесот за преглед на
имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупцијата,
почнувајќи во рок од 15 дена од усвојувањето на оваа информација.
Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата за Четвртиот периодичен извештај на
Република Северна Македонија по Конвенцијата на ОН против тортура и друг груб,
нехуман или деградирачки третман или казнување, со Предлог - текст на
Четвртиот периодичен извештај и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Го разгледа и прифати Предлог - текстот на Четвртиот периодичен извештај на
Република Северна Македонија по Конвенцијата на ОН против тортура и друг груб,
нехуман или деградирачки третман или казнување.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да го достави текстот на
Четвртиот периодичен извештај на Република Северна Македонија по
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Конвенцијата на ОН против тортура и друг груб, нехуман или деградирачки
третман или казнување до Комитетот против тортура, најдоцна до 15 април 2020
година.
Точка 32
Владата го одложи разгледувањето на Барањето на Бинназ Сарач - Адемоска за
прием во државјанство на Република Северна Македонија согласно член 11 од
Законот за државјанството на Република Македонија за наредната редовна
седница на Владата, откако истото ќе биде претходно разгледано на седница на
Комисијата за политички систем.
Исто така, Владата заклучи Министерството за внатрешни работи во соработка со
Министерството за надворешни работи соодветно да го докомплетира барањето и
да се обезбеди мислење од Министерството за економија.
Точка 33
Владата го одложи разгледувањето на Барањето на Ајтен Сарач - Шентурк
(Адемоска) за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно
член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија за наредната
редовна седница на Владата, откако истото ќе биде претходно разгледано на
седница на Комисијата за политички систем.
Исто така, Владата заклучи Министерството за внатрешни работи во соработка со
Министерството за надворешни работи соодветно да го докомплетира барањето и
да се обезбеди мислење од Министерството за економија.
Точка 34
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-уредбата со законска сила за
примена на Законот за учебници за основно и средно образование за време на
вонредна состојба, поради дополнителни усогласувања, за седницата на Владата
што ќе се одржи на 2 април 2020 година (четврток).
Истовремено, Владата заклучи на седницата да присуствува и директорот на
Педагошката служба.
Точка 35
Владата по 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 ги донесе следниве заклучоци:
1. Потребните средства за Град Скопје за организирање и реконструкција на јавни
површини во просторот на клинички центар „Мајка Тереза“ - Скопје,
Министерството за финансии да ги обезбеди со пренамена на средства, а во
функција на непречено укажување на здравствени услуги, пренесување и
транспорт на заболени пациенти од заразната болест КОВИД – 19 и

29

функционирање на останатите клиники во услови на зголемен обем на работа за
време на вонредната состојба.
2. Донесе Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден
со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (со која се
обезбедуваат средства за Град Скопје за организирање и реконструкција на јавни
површини во просторот на Клинички центар „Мајка Тереза“- Скопје).
Одлуката се смета за донесена на оваа седница на Владата (точка 63 од Дневниот
ред).
3. Предлог - одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 година (во износ од 78.000.000 денари за Град Скопје за
организирањето и реконструкцијата на јавни површини во просторот на клинички
центар „Мајка Тереза“- Скопје) да се разгледа на седницата на Владата што ќе се
одржи утре (четврток), 2 април 2020 година
Одлуката ќе се реализира со одобрување на план преку Министерството за
здравство.
Точка 36
Владата ја разгледа Информацијата за подготвениот Седми извештај за
имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба, со текст на
Повелба, ја усвои и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во
рок од 30 дена, преку Министерството за надворешни работи да го достави
Седмиот извештај за имплементација на Ревидираната Европска социјална
повелба, преведен на англиски јазик, до Генералниот секретар на Советот на
Европа.
Точка 37
Владата ја разгледа Информацијата за имплементација на Работниот план за
преглед на занимања 2018-2021 година (нов текст), и ја усвои со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Државниот завод за статистика и Министерството за труд и
социјална политика - Државниот инспекторат за труд, а се укажува на Агенцијата
за вработување на Република Северна Македонија, Центарот за образование на
возрасните, Центарот за стручно образование и обука, од 2020 до 2021 година, да ги
доставуваат податоците наведени во точката 3 од оваа информација до крајот на
април за претходната година.
2. Се задолжува Министерството на труд и социјална политика секоја година во
март да ја известува Владата на Република Северна Македонија за
имплементација на Работниот план за преглед на занимања 2018 – 2021 година.
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Точка 38
Владата ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за престанок на користење на недвижни ствари на Национална
установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола (деловни
простории).
2. Одлуката за давање на времено користење на недвижни ствари на Амбасада на
Република Франција во Република Северна Македонија-Скопје.
Точка 39
Владата го разгледа Извештајот за работата на Советот за граѓански надзор за 2019
година и дава позитивно мислење по истиот.
Точка 40
Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Кочани, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.6/2020 за поведување
постапка за оценување на уставноста на член 18 став 2 во делот „став 2“ и член 46
став 2 во делот „за спроведување на постапката од ставот (1) на овој член“ од
Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република
Македонија” бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и
30/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.18/20) и притоа го
утврди следново мислење:
Во Иницијативата подносителот наведува дека согласно членот 18 став 2 од
Законот за безбедност и здравје при работа, работодавачот ќе го одреди бројот,
видот и степенот на стручно образование во согласност со членот 46 став (2) од овој
закон, при што според ставот 2 од овој член (46) министерот надлежен за работите
од областа на трудот со правилник ја утврдува висината на трошоците за
спроведување на постапката од ставот (1) на овој член. Притоа во членот 46 став 1 е
регулирано дека министерот надлежен за работите од областа на трудот со
правилник ги утврдува условите за вработените, организацијата, техничките и
другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење
на стручните работи.
Во однос на ова, понатаму во Иницијативата се наведува дека во врска со
цитираната одредба од членот 46 став 1 од споменатиот закон, не се регулира било
какво спроведување на постапка со што, како што се наведува, спорен е делот „за
спроведување на постапката од ставот (1) на овој член“.
Сметаме дека „постапката“ која се споменува во член 46 став (2) се однесува на
делот од постапката на издавање на дозвола за вршење на стручни работи т.е. на
утврдувањето на исполнетоста на условите од страна на правното или физичкото
лице кои се пропишани со правилникот наведен во ставот (1) од членот 46.
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Во однос на наводите кои се однесуваат на „став 2“ од членот 18 став 2 од
горенаведениот закон, подносителот на Иницијативата наведува дека овој дел од
наведената одредба може да доведе до забуна при примената во правниот промет
од причини што е евидентно дека членот 46 став 2 регулира состојба на утврдување
на висината на трошоците за спроведување на постапката од ставот (1) на истиот
член (46) со донесување на правилник од страна на министерот надлежен за
работите од областа на трудот.
Во овој случај сметаме дека се работи за технички пропуст при донесувањето на
Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при
работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/13 со кој во членот 2 е
наведено дека „во членот 46 ставот (2) се брише“, а ставот (3) кој станува став (2) се
менува.
Во врска со горенаведеното, а од причини што станува збор за технички пропуст од
кој произлегува правната неповрзаност на горенаведените одредби и од аспект на
целисходност на постапката, сметаме дека посоодветно е ваквиот пропуст да се
исправи со првата наредна измена на Законот за безбедност и здравје при работа,
отколку да биде поведена постапка за оценување на уставноста на оспоруваниот
член пред Судот.
Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Северна Македонија му
предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да ја отфрли
Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на член 18 став
2 во делот „став 2“ и на членот 46 став 2 во делот „за спроведување на постапката од
ставот (1) на овој член“ од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен
весник на Република Македонија” бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14,
15/15, 129/15, 192/15 и 30/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија”
бр.18/20).
Точка 41
Владата ја разгледа Понудата од нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.89977 за КО Штип 2 на КП бр.1540 викано
место/улица „Бабите“, Имотен лист бр.7202 за КО Штип 2 на КП бр.1540 викано
место/улица „К. Митев“ бр.5 и по Понудата го усвои Мислењето на Министерството
за транспорт и врски и Мислењето на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје.
Точка 42
Владата по Известувањето од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок
за прва усна јавна продажба под И бр.627/2019, која ќе се одржи на 9 април 2020
година, го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Исто така да се има предвид и мислењето на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство со укажување дека не може да се произнесе по
предлогот за продажба со оглед дека не може да се оцени карактерот на
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земјиштето, односно дали истото претставува земјоделско земјиште, бидејќи не е
доставено уверение издадено од надлежен орган дека предметната катастарска
парцела се наоѓа надвор од градежен реон.
Точка 43
1. Владата го отповика Лазар Ѓорѓевски од должноста член на Надзорниот одбор на
Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање
услуги во воздухопловната навигација („М-НАВ“) АД Скопје.
1.1. Владата го избра Ангел Папеш за член на Надзорниот одбор на Акционерското
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во
воздухопловната навигација („М-НАВ“) АД Скопје.
Точка 44
По оваа точка немаше прашања, ниту предлози.
Точка 45
Владата го разгледа Финансискиот извештај на Друштвото за изградба,
управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“, ДООЕЛ,
Скопје за период од 1.10.2019 година до 31.12.2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 46
Владата го разгледа Извештајот за извршени инспекциски надзори над
спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за давање
концесија на риби за организирање на рекреативен и стопански риболов, за период
јули – декември 2019 година, како материјал за информирање, со укажување
доколку не се реализираат договорните обврски со концесионерите навремено и
целосно, за тоа да се информира веднаш за да би можеле стручните служби
навремено да преземат или предложат соодветни законски решенија.
Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за работата на Националниот
совет за информациски и комуникациски технологии за 2019 година, како
материјал за информирање.
Точка 48
Владата го разгледа Годишниот извештај за работата на Националниот
координативен центар за гранично управување за 2019 година, како материјал за
информирање.
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Точка 49
Владата го разгледа Годишниот извештај на Државниот управен инспекторат за
спроведени инспекциски надзори над спроведување на одредбите од Законот за
административни службеници во 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 50
Владата ги разгледа конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски
извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена
установа Општа болница Кавадарци со проширена дејност (Сметка за приходи од
Фондот за здравствено осигурување за период од 1 јануари до 11 септември 2018
година и Сметка за сопствени приходи за период од 12 септември до 31 декември
2018 година), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за здравство да ја задолжи Јавната
здравствена установа Општа болница Кавадарци со проширена дејност да
подготви акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот
државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со
ревизија на усогласеност за 2018 година во ЈЗУ Општа болница Кавадарци со
проширена дејност и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до
Државниот завод за ревизија.
Точка 51
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност –
„Реализација на високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република
Северна Македонија“, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за образование и наука да
подготви Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластeниот
државен ревизор од извршена ревизија на успешност – „Реализација на
високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република Северна Македонија“
и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот завод за
ревизија.
Точка 52
Владата ја разгледа Информацијата за членството на Република Северна
Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации
за даночни цели при ОЕЦД, како материјал за информирање.
Точка 53
Владата ја разгледа Информацијата за реализирани активности во 2019 година од
Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2019-2020 година, како
материјал за информирање.
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Истовремено, Владата заклучи предлагачот да го има предвид укажувањето
изнесено во Мислењето на Државниот санитарен и здравствен инспекторат дека
Инспекторатот ги нема реализирано предвидените активности од причина што во
Буџетот на Република Северна Македонија не се одобрени планираните средства
за 2019 година, а за тековната 2020 година Инспекторатот нема предвидено ниту
има можност за дополнителни активности во врска со Програмата за заштита на
потрошувачите.
Точка 54
Владата ја разгледа Информацијата за статусот на реализација на средствата во
ИПА втората компонента - Прекугранична соработка (јули-декември 2019 година),
како материјал за информирање, со укажување предлагачот да го дополни
материјалот со табела од сумирани податоци за сите програми (со оглед дека
наведените информации се фрагментирани, неследствени и не може да се направи
споредба, анализа и да се воочат факти).
Точка 55
Владата ја разгледа Информацијата за Полугодишен извештај за реализација на
годишните планови, кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на
реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по институција, како
материјал за информирање.
Точка 56
Владата ја разгледа Информацијата за реализираниот Проект за користење услуга
за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници
на посебен додаток за зима 2020 година, како материјал за информирање.
Точка 57
Владата ја разгледа Информацијата за можноста за изменување на Законот за
работните односи, во насока на исклучување/елиминирање на обврската за објава
на оглас за првите вработувања во новоформирани трговски друштва (ТП, ДОО и
ДООЕЛ) во системот на Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија како материјал за информирање.
Точка 58
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на активностите наведени во
Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните
извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските
извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Клиничка болница Штип за
2017 година, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи предлагачот да ја коригира Информацијата
согласно мислењето на Министерството за финансии.
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Точка 59
Владата ја разгледа Информацијата за намалување на непродуктивни расходи
поради справување со здравствено – економската криза предизвикана од вирусот
COVID-19 и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Во јавниот сектор времено се забрануваат нови вработувања, нови ангажирања
преку агенции за привремени вработувања и нови договори на дело, освен за
ангажирања на соодветен кадар во здравствениот сектор и во други сектори кои се
во насока на справување со последиците од коронавирусот.
1.1.За сите трајно испразнети работни места (пензионирања и други заминувања по
различни основи) да нема нови вработувања.
1.2. Доколку се утврди неопходност за пополнување на некое работно место,
истото да се пополни од институции каде што има суфицит на кадар, а доколку
нема таков кадар во институциите, за ангажирање на лицата претходно да
одлучува Владата.
1.3. Да не се стопираат веќе почнатите постапки за вработувања за кои има
согласност од Министерството за финансии.
1.4. За издадените согласности од Министерството за финансии, а за кои не се
започнати постапки за вработувања, истите да не се започнуваат.
2. Расходите за репрезентации, спонзорства и реклами во јавниот сектор.
задолжително да се сведат на минимум.
3. Колективниот договор за култура, во кој се регулирани сите права, да се
пролонгира до крајот на 2020 година.
4. На вработените во јавниот сектор, да не се доделува регрес за годишен одмор во
2020 година, како и да не се реализираат другите права од Општиот колективен
договор за јавниот сектор за 2020 година.
5. Во текот на 2020 година, времено се забранува набавка на мебел, опрема и
возила, кои суштински и директно не се поврзани со справување со здравствено –
економската криза предизвикана од вирусот КОВИД - 19, а исклучок од оваа мерка
се набавки за кои финансиските средства се обезбедени од донации или од
Европските фондови, но да се спроведуваат по претходна согласност од Владата на
Република Северна Македонија.
6. Се задолжуваат јавните претпријатија основани од државата и акционерските
друштва во државна сопственост, да ги намалат тековните расходи за 15% за 2020
година.
Согласно оваа мерка, јавните претпријатија основани од државата и
акционерските друштва во државна сопственост да ги преработат своите
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финансиски планови и инвестициони програми и за истото во рок од 15 дена да ја
информираат Владата.
7. Се задолжуваат сите буџетски корисници и единките корисници, до крајот на
2020 година, задолжително да ги почитуваат мерките за намалување на расходите.
8. Се препорачува на единиците на локалната самоуправа, а се укажува на јавните
претпријатија и акционерски друштва во државна сопственост и на останатите
субјекти во јавниот сектор да ги почитуваат донесените мерки за намалување на
расходите, како и да се воздржат од помалку суштинските расходи кои не
придонесуваат во справувањето со коронавирусот.
Точка 60
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од редизајнирање на Кредитната
линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) и Кредитната линија за енергетска
ефикасност и обновливи извори на енергија со цел ставање на истите во функција
на намалување на последиците од коронавирусот КОВИД - 19, со Предлог-анекс
кон Договор за администрирање на Посебен кредитен фонд и Предлог-анекс кон
Договор за воспоставување на кредитна линија за енергетска ефикасност и
обновливи извори на енергија и притоа ги донесе следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за потребата од редизајнирање на Кредитната линија од
Посебниот кредитен фонд (ПКФ) и Кредитната линија за енергетска ефикасност и
обновливи извори на енергија со цел ставање на истите во функција на
намалување на последиците од коронавирусот КОВИД - 19.
2. Го усвои текстот на Предлог-анексот кон Договор за администрирање на Посебен
кредитен фонд и ја овласти д-р Нина Ангеловска, министер за финансии, во име на
Владата на Република Северна Македонија да го склучи Анекс-договорот со
Развојна банка на Северна Македонија во насока на олеснување на условите за
аплицирање за средствата.
3. Го усвои текстот на Предлог-анексот кон Договор за воспоставување на кредитна
линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и ја овласти
д-р Нина Ангеловска, министер за финансии, во име на Владата на Република
Северна Македонија да го склучи Анекс-договорот со Развојна банка на Северна
Македонија во насока на олеснување на условите за аплицирање за средствата.
4. Се препорачува Развојната банка на Северна Македонија олеснетите услови да
ги примени во Јавниот повик во најкраток можен рок.
Точка 61
Владата ја разгледа Информацијата за пренос на дополнително прибрани средства
од Компензационите фондови од странска помош од сметките на Министерството
за финансии во Народна банка на Република Северна Македонија на сметките на
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, ја усвои и го задолжи
Министерството за финансии во име и за сметка на Владата на Република Северна
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Македонија да склучи договор со Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
за пренос на слободните средства кои се наоѓаат на салдата на сметките на
Компензационите фондови од странска помош (во износ од 120.605.734,00 денари)
на соодветните сметки на Банката.
Точка 62
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите*
за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 63
Владата ја донесе Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот
дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во
предложениот текст.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 18:45 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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