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ЗАПИСНИК
од Четириесет и третата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 16 април 2020 година

Скопје, април 2020 година

ЗАПИСНИК
од Четириесет и третата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 16 април 2020 година
Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку
видео конференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во
15:55 часот.
Со седницата претседаваше 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 Шекеринска –
Јанковска.
На седницата учествуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, 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, м-р Наќе Чулев, министер за внатрешни работи,
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, м-р Горан Сугарески, министер за
транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно
планирање, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација 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
учествуваа и м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни
работи, Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика,
Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура, Александар Бајдевски,
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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.
На седницата учествуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Муамет Хоџа,
портпарол на Владата на Република Северна Македонија.
На седницата не учествуваа заменикот на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,
Садула Дураки и Хусни Исмаили, министер за култура.

*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД

1. Записник од Дваесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб
за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и
ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 15 април 2020 година
2. Записник од Дваесет и деветтиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 16 април 2020 година
3. Предлог - програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција
на спортски објекти за 2020 година
4. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за трговија за време на
вонредна состојба
5. Предлог - уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за
минерални суровини, за време на вонредна состојба
6. Предлог - уредба со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка
за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД – 19
7. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените
во јавниот сектор за време на вонредна состојба

3

8. Предлог - уредба со законска сила за примена на Закон за донации и за
спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба
9. Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со
законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната
состојба
10. Информација за примената на Законот за отпис на каматите и репрограмирање
на долгови и трошоци на физичките лица
11. Информација за потпишување на Финансиската спогодба за Годишната
акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2020 година
12. Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна
состојба
13. Кадровски прашања
14. Прашања и предлози
15. Информација за текот на подготовката на Проектот за итно справување со
COVID-19 во Северна Македонија
16. Информација со Предлог - одлука за измена и дополнување на Одлуката за
условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите
фондови со која се утврдуваат условите за директно кредитирање на деловни
субјекти погодени од коронавирусот
17. Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за распределба на социјални
станови, како и условите за нивно користење изградени по Програмата за
изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Северна Македонија
18. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба
*
*
*
По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа Записникот од Дваесет и осмиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 15
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април 2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата го
усвои Записникот и притоа заклучи:
1. Да се измени заклучокот број 3 од точка 1 од Извадокот од Нацрт – записникот од
Триесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана
на 8 април и истиот да гласи:
За време на забраната и посебниот режим на движење на територијата на
Република Северна Македонија, дозволи лицата со посебни потреби, со
придружба, непречено да излегуваат надвор од своите домови, а притоа со себе да
носат документ за категоризација или соодветна медицинска документација.
Точка 2
Владата го разгледа Записникот од Дваесет и деветтиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД - 19, одржан на 16
април 2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата го
усвои Записникот и притоа заклучи:
1. Во врска со заклучокот под реден број 2 од Записникот, во однос на тоа во
периодот кога се врши исплата на пензии, да се дозволи зголемен временски
период на дозволено движење на возрасните лица – пензионери, од 8.00 часот до
12.00 часот, во деновите од 27 до 30 март 2020 година, се задолжуваат
Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество и
администрација, во соработка со Народната банка на Република Северна
Македонија, по претходно извршени консултации, да достават предлог за
наредната седница на Владата.
2. Во врска со заклучокот под реден број 3, во однос на Барањето од Општина
Тетово за воведување забрана за вршење организиран превоз на патници на
подрачјето на општина Тетово до околните општини од полошкиот регион и кон
градот Тетово, за наредната седница на Владата, д-р Бујар Османи, заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
европски прашања да го конкретизира ова барање со Општинскиот кризен штаб, со
цел доставување нов конкретен предлог во врска со ова прашање.
3. Во врска со Заклучокот број 4 во однос на барањата од Општина Куманово, се
задолжува Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство да
достави соодветен предлог до Главниот координативен кризен штаб за
разгледување, со конкретни предлози согласно констатираните состојби.
4. За наредниот состанок на Главниот координативен кризен штаб, се задолжува
Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство да достави
соодветен предлог во однос на потребата сите граѓани при движење на јавни места
и површини задолжително да носат заштитни маски или шалови, ракавици или
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друга заштитна опрема, со цел на наредната седница на Владата да се заземе став
за воведување на оваа мерка.
5. Од сите претходно донесени одлуки, заклучоци, мерки и препораки на Владата,
се изземаат и вработените лица од Агенцијата за разузнавање.
Точка 3
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година, во предложениот
текст.
Точка 4
Владата ја разгледа Предлог - уредбата со законска сила за примена на Законот за
трговија за време на вонредна состојба и условно ја донесе Уредбата, со заклучок
предлагачот да го прецизира текстот на член 4 од Уредбата, согласно Законот за
прекршоците, во насока на градација на глобите во зависност од видот на
трговецот.
Точка 5
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални
суровини за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 6
Владата го одложи разгледувањето на Предлог - уредбата со законска сила за
формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од
коронавирусот КОВИД - 19, поради потребата од дополнителни усогласувања
помеѓу Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
Министерството за финансии и Секретаријатот за законодавство.
Точка 7
Владата ја одложи од разгледување Предлог- уредбата со законска сила за
дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на
додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на
вонредна состојба, за седницата на Владата што ќе се одржи на 21 април 2020
година (вторник), поради потребата Министерството за информатичко општество и
администрација, Министерството за труд и социјална политика, Министерството
за финансии и Министерството за образование и наука да направат анализа во
однос на тоа што е опфатено во додатоци и надоместоци на плата согласно
Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци
на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба (минат
труд, степен на кариера и други додатоци и надоместоци, согласно закон и
постојните колективни договори).
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Точка 8
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата со законска сила за примена на
Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна
состојба, во предложениот текст.
Точка 9
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на
Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на
вонредната состојба (нов текст), во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата за примената на Законот за отпис на каматите
и репрограмирање на долгови и трошоци на физичките лица и ја усвои со следниот
заклучок:
- сите државни органи, органите на државната управа, организациите утврдени со
закон, органите на општините, на градот Скопје или општините во градот Скопје,
како и акционерски друштва во државна сопственост, јавните претпријатија во
државна или јавна сопственост, кои се утврдени како доверители во извршните
исправи кои се дадени за извршување пред извршителите, заклучно со 31.12.2017
година, да ги интензивираат активностите за отпис на каматите и за
репрограмирање на долговите согласно законот, со оглед на тоа што рокот за
истото истекува на 18.5.2020 година, а се задолжува Министерството за правда да
ги извести извршителите во законски предвидениот рок за прецизираните барања
за извршување.
Точка 11
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за потпишување на
Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна
Македонија за ИПА 2020 година за наредната седница на Владата, поради
потребата од дополнителни усогласувања со Министерството за финансии.

Точка 12
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на
Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на
вонрeдна состојба, во предложениот текст.
Точка 13
По оваа точка немаше предлози.
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Точка 14
По повод укажувањето на д-р Нина Ангеловска, министер за финансии во однос на
потребата од изнаоѓање на соодветен начин за исплата на субвенциите за тутун
кон земјоделците и организацијата на начинот на исплата од страна на банките, се
задолжуваат Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Николче Бабовски, директор на Aгенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој, Министерството за внатрешни
работи и Министерството за финансии, во соработка со Народната банка на
Република Северна Македонија да изнајдат соодветно решение (според истиот
модул што се користи за исплата на социјална помош преку размена на податоци
со банките, во одреден период од 16 – 20 часот да се одреди план на исплата, за
време на забраната и посебниот режим на движење, со доставен распоред и до
Министерството за внатрешни работи).
Точка 15
Владата ја разгледа Информацијата за текот на подготовката на Проектот за итно
справување со KОВИД-19 во Северна Македонија, ја усвои и го задолжи
Министерството за финансии, веднаш по усвојувањето на оваа информација, да ја
подготви и да ја достави до Светска банка Апликацијата за избор на услови за
обезбедување на заем во износ од 90 милиони евра од Светска банка за Проектот
за итно справување со KОВИД-19.
Истовремено, се задолжува Министерството за труд и социјална политика во
содржината на оваа информација „Компонента 2 - Ублажување на социјалното
влијание“ која се однесува на очекуван опфат на нови корисници погодени од
пандемијата, со што се предвидуваат надоместоци со времетраење од 6 до 8 месеци
да се зголеми бројот на можни месеци.
Воедно, се задолжува Министерството за труд и социјална политика во рок од две
недели до Владата на Република Северна Македонија да достави план за
имплементација.
Точка 16
Владата одложи за наредната седница разгледувањето на Информацијата со
Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и критериумите
за репласирање на средствата од компензационите фондови, со која се утврдуваат
условите за директно кредитирање на деловни субјекти погодени од корона
вирусот, поради потребата од усогласување на текстот на Предлог-одлуката со
Секретаријатот за законодавство.
Точка 17
Владата го одложи за наредната седница на Владата разгледувањето на
Информацијата со Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за распределба
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на социјални станови, како и условите за нивно користење изградени по
Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во
сопственост на Република Северна Македонија, поради потребата предлагачот да
го усогласи текстот на Предлог - одлуката со Секретаријатот за законодавство.
Точка 18
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за дополнување на
Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај
за време на вонредна состојба, во предложениот текст.

*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 18 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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