Бр. 4401-17/35

ЗАПИСНИК
од Триесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 4 април 2020 година

Скопје, април 2020 година
ЗАПИСНИК
од Триесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 4 април 2020 година
Седницата започна во 12:15 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,
задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, членовите на Владата на
Република Северна Македонија, 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, м-р Горан Сугарески,
министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за животна средина и
просторно планирање, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за дијаспора,
Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Музафер
Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на Националната
стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна
Македонија, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за комуникации,
отчетност и транспарентност, Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции и Хисен Џемаили, министер без ресор, задолжен за
регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија,
како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија,
д-р Драги Рашковски.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
присуствуваше и Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална
политика, Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко
општество и администрација, Владимир Лазовски, заменик на министерот за
култура, 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 Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, Петре Шилегов,
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градоначалник на Град Скопје и Уљуси Бекири, директор на Дирекцијата за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.
Од седницата отсуствуваа 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, д-р Рената Дескоска, министер за правда, Хусни Исмаили,
министер за култура, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација 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
1. Записник од Деветнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб
за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и
ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 4 април 2020 година
2. Предлог – уредба со законска сила за утврдување на исплаќање на финансиска
поддршка за сите спортисти, стручни лица и спортска администрација за време на
траење на вонредната состојба
3. Информација за потреба од донесување на Одлука за реализација на
предложено решение за поврат на двојно платена акциза од страна на ЈСП - Скопје,
со Предлог - одлука
4. Кадровски прашања
5. Прашања и предлози
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и усвои Записникот од Деветнаесеттиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
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спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 4 април
2020 година.
Владата го задолжи Општинскиот кризен штаб на општина Куманово да определи
економски оператор/и – маркет/и од каде ќе се обезбедуваат само најнеопходните
намирници, согласно приоритетните барања на граѓаните за време на забраната за
движење на подрачјето на Општина Куманово, во деновите сабота и недела.
За оваа цел, се задолжува Општинскиот кризен штаб на општина Куманово, во
соработка со Министерството за внатрешни работи да го организира движењето на
лицата волонтери што ќе ги доставуваат најнеопходните намирници до домовите
на граѓаните.
Воедно, согласно донесената Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и
посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/20), Владата 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 кои
работат во овие институции и фирми, а кои живеат на подрачјето на општина
Куманово, да завршат со своите работни задачи и активности и да бидат
ослободени за враќање во своите домови во периодот од 14:30 часот до 15.:00 часот,
со цел пред почетокот на забраната за движење на подрачјето на општина
Куманово, односно пред 16:00 часот да можат да бидат во своите домови.
Точка 2
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за
спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за
време на вонредна состојба (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 3
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од донесување на Одлука за
реализација на предложено решение за поврат на двојно платена акциза од страна
на ЈСП – Скопје и согласно предлозите изнесени на расправата на седницата,
заклучи:
- Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, да подготви и за седницата на Владата, што ќе се одржи на 6 април
2020 година (понеделник), да достави соодветна предлог-одлука за отстапување на
нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви на Град Скопје, согласно
доставеното барање, во износ од 33.000.000 денари.
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- Согласно ова, Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати да ја достави количината на нафтени деривати, сразмерно за износот од
33.000.000 денари како компензација за двојно платената акциза за претходно
отстапените количини на нафта и нафтени деривати.
Воедно, Царинската управа на Република Северна Македонија да достави
потврда до Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати,
во однос на тоа дека Град Скопје има платено акциза за претходно отстапените
количини.
Точка 4
По оваа точка немаше предлози.
Точка 5
Владата донесе Уредба со законска сила за престанување на важење на Уредбата
со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на
вонредната состојба.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 13:10 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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