Бр. 44-17/40

ЗАПИСНИК
од Четириесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 13 април 2020 година

Скопје, април 2020 година

ЗАПИСНИК
од Четириесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 13 април 2020 година
Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку
видео конференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во
14:08 часот.
Со седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Оливер Спасовски.
На седницата учествуваа 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 Наќе Чулев, министер за
внатрешни работи, д-р Рената Дескоска, министер за правда, 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, 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, д-р Бардул Даути, 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 учествуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
учествуваше и д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, Ѓонул
Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, Владимир
Лазовски, заменик на министерот за култура, Александар Бајдевски, заменик на
министерот за информатичко општество и администрација, Славјанка Петровска,
дополнителен заменик на министерот за внатрешни работи, како и Лирим
Шабани, државен секретар во Министерството за за политички систем и односи
меѓу заедниците.
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На седницата учествуваше 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.
На седницата не учествуваа 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, заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула
Дураки, Хусни Исмаили, министер за култура и Дамјан Манчевски, министер за
информатичко општество и администрација.

*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД

1. Записник од Дваесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 10 април 2020 година
2. Записник од Дваесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 11 април 2020 година
3. Записник од Дваесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 13 април 2020 година
4. Предлог - уредба со законска сила за задолжување на Република Северна
Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд за финансиската поддршка од
Инструментот за брзо финансирање за време на вонредна состојба
5. Предлог - уредба со законска сила за примена на Закон за производи за заштита
на растенијата за време на вонредна состојба
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6. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за квалитет и
безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за
време на вонредна состојба
7. Информација за Општи упатства за целите до 2030 и климатска неутралност на
Енергетска заедница и нејзините договорни страни
8. Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со
законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните
и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба
9. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на
вонредна состојба
10. Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување
на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна
Македонија вратени од странство со хуманитарни летови
11. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба
12. Кадровски прашања
13. Прашања и предлози
14. Информација за потребата од користење на макро - финансиска поддршка од
Европската Унија за не-ЕУ држави

*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и усвои Записникот од Дваесет и четвртиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан
на 10 април 2020 година.
Точка 2
Владата го разгледа и усвои Записникот од Дваесет и петтиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан
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на 11 април 2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на
седницата, заклучи:
1. Во врска со заклучокот под реден број седум од Записникот, во однос на
потребата од соодветно изменување и дополнување на член 3 од Уредбата со
законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за
вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба, согласно доставени
барања Владата да заземе став на наредна седница по добиен предлог од
Министерство за труд и социјална политика и Министерството за финансии.
Точка 3
Владата го разгледа Записникот од Дваесет и шестиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 13
април 2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата го
усвои Записникот и притоа заклучи:
1. Не е потребно продолжување на кризната состојба на подрачјата на општините
Дебар и Центар Жупа, особено имајќи ги предвид моменталните здравствени
состојби постигнати преку постоењето на кризната состојба.
Согласно ова, подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа да продолжат со
функционирање согласно донесените одлуки, забрани, мерки и препораки како и
за останатиот дел од територијата на Република Северна Македонија при постоење
на вонредна состојба.
2. По повод претстојните велигденски празници, го прифати предлогот од
Главниот координативен кризен штаб за воведување забрана и посебен режим на
движење на територијата на Република Северна Македонија, од 17 април 2020
година (петок) од 16:00 часот, до 21 април 2020 година (вторник) до 5:00 часот.
Согласно оваа забрана и посебен режим на движење, се задолжува
Министерството за внатрешни работи да ги интензивира контролите околу
верските објекти.
Воедно, за претстојните велигденски празници, почнувајќи од 16 април 2020 година
(четврток) од 16:00 часот, до 21 април 2020 година (вторник) до 5:00 часот, да се
затворат за посетители сите паркови, излетнички места и места за рекреација во
националните паркови и шуми, a се задолжува Министерството за внатрешни
работи да ги интензивира контролите на овие места.
Согласно овие заклучоци, Владата донесе Одлука за дополнување на Одлуката за
забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна
Македонија и Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на
внесување и ширење на коронавирусот КОВИД - 19.
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3. Се задолжуваат Општинските штабови за заштита и спасување, во соработка со
Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана – Армијата на
Република Северна Македонија, да подготват оперативен план за обезбедување на
редарски служби пред маркетите, објектите на филијалите на банките и поштите,
за 21 април 2020 година (вторник), како прв работен ден после воведената забрана
и посебен режим на движење во периодот од 17 април 2020 година до 21 април 2020
година, со цел доследно спроведување на мерките и препораките на Владата за
заштита и превенција од ширење на коронавирусот КОВИД – 19.
Точка 4
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за задолжување на
Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд за
финансиската поддршка од Инструментот за брзо финансирање за време на
вонредна состојба, со заклучок во членот 6 од Уредбата зборот „склучија“ да се
замени со зборот „склучуваат“.
Точка 5
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за производи
за заштита на растенијата за време на вонредна состојба (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 6
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за квалитет и
безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за
време на вонредна состојба (нов текст), со заклучок во членот 2 став 1 алинеја 1
зборовите „Важноста на“ да се избришат.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за Општи упатства за целите до 2030 и
климатска неутралност на Енергетската заедница и нејзините договорни страни и
ја усвои со следниот заклучок:
Се овластува министерот за економија да гласа „ЗА“ за точката „Општи упатства за
целите до 2030 и климатска неутралност на Енергетската заедница и нејзините
договорни страни за 2019“ и за истото да го извести Секретаријатот на енергетската
заедница.
Точка 8
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на
Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните,
именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба
(нов текст), во предложениот текст.
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Точка 9
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни
болести за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република
Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 11
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на
вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 12
По оваа точка немаше предлози.
Точка 13
1. Владата го разгледа и го одобри Барањето од Управата за хидрометеоролошки
работи, доставено под бр.05-576/1 од 8.4.2020 година за давање согласност за
неопходна потреба од јавна набавка.
2. Владата го разгледа и го одобри Барањето од Јавната установа од областа на
здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски
клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје, доставено под бр.02-801/1 од 10.4.2020
година за давање согласност за спроведување јавни набавки на стоки и услуги
поради неопходна потреба од истите, кои се предвидени во Планот за јавни
набавки.
3. Владата го разгледа и го прифати Извештајот за преземените активности во
врска со Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за прогласување
на кризна состојба на дел од нејзината територија, во општините Дебар и Центар
Жупа за справување со ширењето на корона вирусната зараза КОВИД – 19 за
периодот од 3 април 2020 година до 10 април 2020 година и согласно член 31, став 2
од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на
Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија.
4. Владата го разгледа и го прифати Извештајот за преземените активности во
врска со Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за прогласување
на кризна состојба на дел од нејзината територија, во општините Дебар и Центар
Жупа за справување со ширењето на корона вирусната зараза КОВИД - 19 за
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периодот од 13 март 2020 година до 11 април 2020 година и согласно член 31, став 2
од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на
Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија.

5. Владата во врска со мерките за рационализација на постапките за јавни набавки
поради последиците од епидемијата со коронавирус - КОВИД - 19, согласно
Заклучокот од Триесет и третата седница на Владата, одржана на 2 април 2020
година, 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
препорачува на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија
основани од единиците на локалната самоуправа и другите институции од јавниот
сектор да се придржуваат до забраната за спроведување само на несуштински
јавни набавки (мебел, возила, опрема и слично).
По исклучок, доколку постои итна и неопходна потреба од ваква јавна набавка, во
насока на нормално и непречено функционирање на институциите и
извршувањето на нивната надлежност, тогаш истата да се спроведе исклучиво по
претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија.
- Согласно ова, сите горенаведени институции да ги потпишуваат договорите за
кои што се завршени постапките за јавни набавки и за кои имаат обезбедено
средства во рамките на буџетите и согласно планот за јавни набавки на
соодветната институција имајќи ја предвид Одлуката за прераспределба на
средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/20).
Останатите јавни набавки институциите да ги спроведуваат во рамките на буџетот
на соодветната институција имајќи ја предвид Одлуката за прераспределба на
средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/20) и согласно планот
за јавни набавки.
6. Владата го разгледа и го одобри Барањето од ЈЗУ ГОБ „8- ми Септември“ за
одобрување на постапка за јавна набавка за поправка на апарати, доставено под
број 03-1448/3 од 10 април 2020 година.
7. Владата на предлог на Оливер Спасовски, претседател на Владата на Република
Северна Македонија, со цел продолжување на вонредната состојба на територијата
на Република Северна Македонија, утврдена со Одлука за утврдување на постоење
на вонредна состојба, донесена од Претседателот на Република Северна
Македонија, под бр.08-526/2 од 18 март 2020 година, заклучи:
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- Се задолжуваат Министерството за здравство, Министерството за внатрешни
работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана и по
потреба други надлежни институции, најитно во текот на утрешниот ден (14 април
2020 година) да достават до Владата извештаи за преземените мерки и активности
за досегашното траење на вонредната состојба и причини за потребата од нејзино
продолжување.
8. Владата го разгледа и го одобри Барањето на Јавното претпријатие „Колекторски
систем“, доставено до Владата, под бр.03-144/1 од 9 април 2020 година за
продолжување на започнатите постапки за јавни набавки.
9. Владата го разгледа и го одобри Барањето за спроведување на постапки за јавни
набавки поднесено од Општина Кривогаштани под број 05-575/1 од 9.4.2020 година.
10. Владата го разгледа и не го прифати Барањето на согласност за спроведување
на јавни набавки согласно со мерки за рационализација на постапките за јавни
набавки поради последиците од епидемијата со коронавирусот – КОВИД - 19,
поради потребата Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 %
од граѓаните на Република Северна Македонија да го преработи Барањето согласно
Одлуката за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на
централната власт и меѓу фондовите, донесена на Триесет и деветтата седница на
Владата, одржана на 9 април 2020 година
11. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со
кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за
периодот од 6 април 2020 година до 12 април 2020 година и согласно член 31, став 2
од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на
Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија.
Точка 14
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од користење на Макро финансиска поддршка од Европската Унија за не - ЕУ држави и ја усвои со
следниве заклучоци:
1. Го одобри предлог текстот на Писмото за формално барање за користење на
Макро-финансиска поддршка од Европската Унија за Република Северна
Македонија.
2. Се задолжува Министерството за финансии најдоцна до 15 април 2020 година да
го испрати до Европската комисија Писмото за формално барање за користење на
Макро-финансиска поддршка од Европската Унија за Република Северна
Македонија.
*
*

*
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На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:30 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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