Бр.4401-17/60

ЗАПИСНИК
од Шеесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 2 и 3 јуни 2020 година

Скопје, јуни 2020 година

ЗАПИСНИК
од Шеесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 2 и 3 јуни 2020 година
Седницата се водеше во два дела.
Првиот дел од седницата што се одржа на 2 јуни 2020 година преку видеоконференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во 14:20
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 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, 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 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 Арбер Адеми, министер за образование и наука,
Горан Милевски, министер за локална самоуправа, м-р Горан Сугарески, министер
за транспорт и врски, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и
администрација, 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, Роберт Поповски,
министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност,
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, 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.
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Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
учествуваа и д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Ѓонул
Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика, Владимир
Лазовски, заменик на министерот за култура, како и Лирим Шабани, државен
секретар во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.
На седницата учествуваше и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи 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, Хусни Исмаили, министер за култура и д-р Венко Филипче,
министер за здравство.
Овој дел од седницата заврши во 16:55 часот.
*
*
*
Вториот дел од седницата што се одржа на 3 јуни 2020 година преку видеоконференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во 17:15
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 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, 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 Наќе Чулев, министер за внатрешни работи,
д-р Рената Дескоска, министер за правда, м-р Крешник Бектеши, министер за
економија, д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р Арбер Адеми, министер
за образование и наука, Хусни Исмаили, министер за култура, 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, Роберт Поповски, министер без
ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Зорица Апостолска
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 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
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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 д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Благе
Цветковиќ, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Владимир Лазовски, заменик на министерот за култура, Ѓонул Бајрактар, заменик
на министерот за труд и социјална политика, Славјанка Петровска, дополнителен
заменик на министерот за внатешни работи, како и Лирим Шабани, државен
секретар во Министерството 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, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, д-р Нина
Ангеловска, министер за финансии, Трајан Димковски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство 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

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВНИОТ РЕД
 Усвојување на Записникот од 55-та седница на
Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 19 мај 2020 година
 Усвојување на Записникот од 56-та седница на
Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 22 мај 2020 година
1. Записник од Шеесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1 јуни 2020 година
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2. Записник од Шеесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 јуни 2020 година
3. Предлог - одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности
4. Програма за изменување на Инвестициона програма за 2020 година, Финансиска
програма за 2020 и Тригодишен план за период од 2020-2022 година на Железници
на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, со предлог - одлуки
5. Информација за предлог Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други
одредени алиментарни интоксикации, со Предлог - одлука
6. Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на
закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје
2 и за висината на закупнината и Предлог - одлука за давање на согласност на
Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште
склучен помеѓу Република Северна Македонија – Влада на Република Северна
Македонија како основач на ТИРЗ Скoпје 2, застапувана од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и
услуги Пурпласт МК ДОО Скопје заведен кај закуподавачот под бр.09-1617/1 од
6.12.2019 година
7. Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на
закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје
1 и за висината на закупнината и Предлог - одлука за давање на согласност на
Анекс Договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште
склучен помеѓу Република Северна Македонија - Влада на Република Северна
Македонија, како основач на Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1,
застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво
за производство трговија преработка и услуги Јуроп шок абсорберс ДООЕЛ
Илинден заведен кај закуподавачот под архивски број 09-1852/1 од 3.12.2015 година
и Анекс Договор бр. 1 заведен кај закуподавачот под архивски број 09-1275/1 од
25.8.2016 година
8. Предлог - уредба со законска сила за примена на Закон за идентификација и
регистрација на животните за време на вонредна состојба
9. Информација во врска со донесување на Предлог решение за изменување на
Решението за формирање на комисија за категоризација на угостителски објекти,
со Предлог - решение
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10. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски
објект за сместување од хотел Маива, Охрид, со Предлог - решение за утврдување
на категорија на угостителски објект
11. Предлог – одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за
експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот “Гутин” с. Поменово,
Општина Чашка
12. Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за
експлоатација на минерална суровина – бакар на локалитетот „Кадиица” Општина
Пехчево
13. Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за високото образование за време на
вонредна состојба
14. Информација со Предлог за бројот на студенти за запишување во прва година прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година, со Предлог - одлука
15. Предлог - одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници
на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија во прва
година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип,
Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година
16. Информација со 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
17. Препорака за начинот на остранување на констатираните повреди под бр.743/20
од 24.4.2020 година доставено од Народен правобранител на Република Северна
Македонија
18. Кадровски прашања
19. Прашања и предлози
20. Извештај за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и
акредитација на здравствените установи и тековен статус на процесот на
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акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за 2019
година

21. Конечен извештај на овластен државен ревизор за извршена ревизија на
елементите на финансискиот извештај Биланс на приходи и расходи и ревизија на
усогласеност за 2018 година во Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија
22. Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на институционални
капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за
реализација на надлежностите
23. Ревизорски извештај за извршена ревизија на Годишна сметка за 2019 година на
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
24. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на
Република Северна Македонија за период јануари – март 2020 година
25. Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 1 јануари
2020 година до 31 март 2020 година
26. Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период од 1
јануари 2020 до 31 март 2020 година
27. Информација во врска со Финансискиот план за изменување и дополнување на
Финансискиот план за 2020 година на Акционерско друштво за приредување игри
на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија
28. Извештај за финансиското работење за периодот од 1 октомври 2019 до 31
декември 2019 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа,
Државна лотарија на Република Северна Македонија
29. Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје за период од 1 октомври 2019 година до 31 декември 2019
година
30. Годишен извештај за работењето на Развојната банка на Северна Македонија
АД Скопје во 2019 година
31. Втор шестмесечен извештај од надзорот над функционалноста на АКМИС во
судовите за 2019 година
32. Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2019 година
на ТАВ Македонија и Сертификатот за годишен надоместок за концесија
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33. Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за
месец aприл 2020 година
34. 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
35. Предлог - уреба со законска сила за плаќање на придонесот за пензиско и
инвалидско осигурување за вработените во медиумите
36. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за одбрана за време на
вонредна состојба
37. Предлог - одлука за изменување на периодот за учество во мировната операција
на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан, на
припадници на Армијата на Република Северна Македонија
38. Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република
Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на
Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан
39. Предлог - одлука за престанување на важење на Одлуката за испраќање на
припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во
мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во
Република Либан
40. Информација за потребата од реконструкција на постојниот деловен простор на
Државната комисија за спречување на корупцијата
41. Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила
за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход
42. Информација за програмирање на средствата од Европската Унија како награда
за успешност за 2020 година за справување со последиците од пандемијата на
корона вирусот
43. Информација во врска со одржување на XXII-тa седница на Собрание на
акционери на ГА-МА АД – Скопје закажано за 9.6.2020 година
44. Записник од Шеесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 јуни 2020 година и Записник од
состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 3.6.2020 година
*
*

*

8

Владата без забелешки ги усвои Записникот од 55-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 19 мај 2020 година и Записникот
од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22
мај 2020 година
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и го усвои Записникот од Шеесет и четвртиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1
јуни 2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата, ги
усвои следниве заклучоци:
1. Ги усвои Препораките за превентивни мерки за сите работни места со заклучок
истите да се преработат во форма на Протокол.
2. Го усвои Протоколот за спроведување на проверка на способностите за спортски
вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во ДСУ Спортска
Академија во учебната 2020/2021 година.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.
Точка 2
Владата го разгледа и го усвои Записникот од Шеесет и петтиот состанок на
Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во
врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на
2 јуни 2020 година.
Точка 3
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Статутарната
одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на
недвижности, во предложениот текст.
Точка 4
Владата по Програмата за изменување на Инвестиционата програма на
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за 2020
година, Програмата за изменување на Финансиската програма на Железници на
Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за 2020 година и
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Тригодишниот план за период од 2020-2022 година на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, ги донесе новите текстови на:
1. Одлуката за давање согласност на Програмата за изменување на
Инвестиционата програма на Железници на Република Северна Македонија
Транспорт АД – Скопје за 2020 година, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање согласност на Програмата за изменување на Финансиската
програма на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје
за 2020 година, во предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата за предлог Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на
салмонела и други одредени алиментарни интоксикации, со Предлог - одлука, ја
усвои и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на согласност на новиот
текст на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот
на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни
интоксикации, во предложениот текст.
Точка 6
Владата ги донесе:
1. Oдлуката за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за
висината на закупнината, во предложениот текст и
2. Одлуката за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за
долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна
Македонија – Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ
Скoпје 2, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и
Друштво за производство, трговија и услуги Пурпласт МК ДОО Скопје заведен кај
закуподавачот под број 09-1617/1 од 6.12.2019 година, во предложениот текст.
Точка 7
Владата ги донесе:
1. Одлуката за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за
висината на закупнината (нов текст), во предложениот текст и
2. Одлуката за давање на согласност на Анекс Договор бр.2 кон Договорот за
долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна
Македонија - Влада на Република Северна Македонија, како основач на
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Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија,
преработка и услуги Јуроп шок абсорберс ДООЕЛ Илинден заведен кај
закуподавачот под архивски број 09-1852/1 од 3.12.2015 година и Анекс Договор бр. 1
заведен кај закуподавачот под архивски број 09-1275/1 од 25.8.2016 година, во
предложениот текст.
Точка 8
Владата предлог на предлагачот ја симна од дневен ред Предлог - уредбата со
законска сила за примена на Закон за идентификација и регистрација на
животните за време на вонредна состојба.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата во врска со донесување на Предлог решение за
изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на
угостителски објекти, со Предлог – решение, ја усвои Информацијата и го донесе
Решението, во предложениот текст.
Точка 10
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесено барање за
категоризација на угостителски објект за сместување од хотел Маива, Охрид, со
Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителски објект, ја усвои
Информацијата и го донесе Решението, во предложениот текст.
Точка 11
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за едностран раскин на договорот за
концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот “Гутин”
с. Поменово, Општина Чашка, во предложениот текст.
Точка 12
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за едностран раскин на Договорот за
концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар на локалитетот
„Кадиица” Општина Пехчево, во предложениот текст.
Точка 13
Владата го одложи разгледувањето на Предлог - уредбата со законска сила за
дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото
образование за време на вонредна состојба за наредната седница на Владата
(најнов текст), поради потребата од дополнителни усогласувања.
Точка 14
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Владата го одложи разгледувањето на Информацијата со Предлог за бројот на
студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните
високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово,
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и
технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје,
во учебната 2020/2021 година, со Предлог – одлука, за наредната седница на
Владата, поради потребата од дополнителни усогласувања.
Точка 15
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог - одлуката за
дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се
мнозинство во Република Северна Македонија во прва година – прв циклус на
студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година, поради потребата од
дополнителни усогласувања.
Точка 16
Владата ја разгледа Информацијата со 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 ја усвои со следниот заклучок:
Се задолжува Министерството за здравство на секои шест месеци до
Владата да доставува Информација со 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.
Точка 17
Владата ја разгледа Препораката за начинот на отстранување на констатираните
повреди под бр.743/20 од 24.4.2020 година, доставена од Народниот правобранител
на Република Северна Македонија и согласно член 34 од Законот за Народниот
правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2003, 114/2009,
181/2016, 189/2016 и 35/2018) и заклучи да го извести Народниот правобранител на
Република Северна Македонија дека:
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Во однос на препораката за континуирано следење на начинот и динамиката на
остварувањето на правото на лични односи и контакти меѓу децата и родителот со
кого не живеат, се укажува дека донесените решенија на центрите за социјална
работа со кои се регулира начинот на одржување на контактите на детето со
родителот со кого не живее се во сила и истите се применуваат секогаш кога
постојат услови за реализирање на видувањата без да постои ризик за децата и на
заедничка одговорност на двајцата родители. Согласно со Законот за семејството,
родителското право го вршат родителите заедно во согласност со потребите и
интересите на децата и интересите на општествената заедница. Доколку постојат
изменети околности околу утврдениот начин на регулирање на видувањата,
родителите треба да се обратат во центрите за социјална работа кои ќе извршат
проценка на ризикот и на условите во конкретната ситуација и ќе определат нов
начин на регулирање на видувањата со цел да го заштити здравјето и интересот на
детето. Во оваа насока е укажувањето дека во услови на пандемија на
Коронавирусот, кога е ограничено движењето на сите граѓани бидејќи е доведено
во прашање здравјето и животот на луѓето, родителите имаат обврска да се грижат
за заштита на здравјето на децата и да го прилагодат движењето на децата
согласно препораките на Владата за постапување во услови на вонредна состојба и
воведен полициски час. Во овие услови потребно e родителите да се договорат за
начинот на одржување на контактите на децата со родителот со кого не живеат, а
притоа децата да не бидат изложени на опасностите кои со себе ги носи оваа
пандемија.
Во однос на препораката надлежните органи да преземат мерки со цел
превенирање, заштита и спречување на какво било насилство и злоупотреба на
децата во семејството, Министерството за труд и социјална политика подготви
кампања за пријава на семејно насилство во вонредна состојба COVID-19 и истата,
во соработка со секторот за односи со јавност на Владата на Република Северна
Македонија, ќе биде дистрибуирана преку социјалните медиуми и јавниот сервис.
Во рамки на кампањата, Министерството за труд и социјална политика подготвува
информативни флаери и информативно видео кои ќе ги содржат основните
информации за пријава на семејно насилство односно каде жртвата да се обрати за
помош, постоечките сервиси и истите ќе бидат дистрибуирани на места кои се
најмногу посетувани во периодов, како во урбаните така и во руралните средини на
територијата на Република Северна Македонија. Исто така, отворена e
бесплатната телефонска линија (075/230-530) за помош, поддршка и советување на
родителите и старателите за подигање на децата во сигурна и грижлива семејна
средина од страна на УНИЦЕФ во соработка со Министерството за труд и
социјална политика и со Националната мрежа против насилство врз жените и
семејно насилство, а со финансиска поддршка од Австриската агенција за развој.
Во однос на препораката да се преземат мерки за обезбедување на потребна
поддршка за децата и семејствата кои имаат ограничена или пак немаат пристап
до технологија или интернет, со цел да се излезе во пресрет на социјално
загрозените семејства кои имаат деца-ученици во основно и средно образование,
на Триесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 7 април 2020 година, Владата донесе Заклучок со кој Министерството
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за информатичко општество и администрација склучи Договор за донација на
картички за мобилен интернет кои во координација со Министерство за
образование и наука и Министерството за труд и социјална политика преку
центрите за социјална работа се доставуваат до крајните корисници.
Во однос на препораката за преземање мерки за почитување на правото на секое
дете на недискриминација, како и мерки на заштита на децата чија ранливост е
дополнително зголемена во условите предизвикани од вирусот, во тек е
спроведување на повеќе активности во соработка со УНИЦЕФ.
Во оваа насока за помош на децата со попреченост функционира онлајн
платформа за поддршка при учењето и развојот на децата со попреченост која е
изработена во соработка на УНИЦЕФ со Министерството за труд и социјална
политика и во партнерство со организацијата која промовира асистивна
технологија „Отворете ги прозорците“. Исто така, во услови на пандемија
предизвикана од Коронавирусот, за чие надминување основно е да се почитуваат
препораките за физичка изолација и останување дома, дневните центри за
лица/деца со попреченост спроведуваат адаптирана програма за психо-социјална
поддршка и прилагодени индивидуални едукативни програми со корисниците на
дневните центри и нивните семејства. Програмата е унифицирана и се спроведува
во сите дневни центри. Активностите се спроведуваат во домашни услови со
употреба на телефонска, интернет и видео комуникација.
Во однос на децата сместени во малите групни домови се обезбедува психосоцијална поддршка на децата и вработените за справување и заштита во услови
на криза од Коронавирусот. Во соработка со Клиниката за психијатрија
спроведена е тридневна обука за зајакнување на капацитетите на вработените за
поддршка на децата во вонредни услови, обезбедена е онлајн помош и поддршка
на децата за совладување на наставните програми, обука на вработените за
поддршка на децата кај кои можат да се појават напади на паника преку
обезбедување на консултации на вработените со надворешни експерти,
ангажирање на дополнителен персонал во малите групни домови, како замена или
дополнителна поддршка доколку се намали бројот на вработените кои не би
можеле да доаѓаат на работа поради различни причини.
Истовремено, во тек се и активности преку центрите за социјална работа за
запознавање на згрижувачите со можностите за онлајн поддршка на децата во
совладувањето на наставата како и за друга поддршка за анимирање на децата во
услови на вонредна состојба.
Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното
образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.76/20, 116/20 и 128/20), наставата во основните училишта
се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на
средствата за електронска комуникација. Средствата за електронска
комуникација, во смисла на оваа уредба се средства кои обезбедуваат реализација
на наставата без заедничко физичко присуство на учениците во наставниот процес
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кои овозможуваат взаемна двонасочна комуникација. Затварањето на училишта и
продолжувањето на наставата преку далечинско учење беше одлука заради
здравјето на учениците и спречување на ширење на вирусот COVID-19.
Исто така, Министерството за образование и наука со допис бр.08-41417/1 од
25.3.2020 година до директорите на основните училишта достави Насоки за
постапување во врска со едукативните алатки кои може да се користат од страна
на училиштата, а се одобрени/предложени од Владата:
Microsoft Teams платформа која овозможува споделување на документи,
презентации помеѓу наставниците и учениците;
Google Glassroom е алатка за е-училница, бесплатна веб – услуга, развиена за
училиштата;
Google Drive претставува бесплатен виртуелен простор каде што ќе може да се
прикачат папки со документи, тестови, распореди, презентации;
Edmodo претставува комуникациска, едукативна алатка за учениците и
наставниците, истата овозможува комуникација и размена на содржини помеѓу
наставниците и учениците, а во прилог Ви доставуваме копија од Насоките за
постапување бр.08-4147/1 од 25.03.2020 година.
Исто така, на Националниот телевизиски сервис МРТВ се емитува едукативна
програма „ТВ училница“. Во рамки на програмата се реализираат наставни
содржини за ученици од прво до деветто одделение согласно насоки и програми
изготвени од Бирото за развој на образованието.
Истовремено, во соработка со UNICEF изработена и ставена во функција е првата
национална платформа за далечинско учење, ЕДУИНО која континуирано се
надополнува со нови содржини, односно видео-лекции по сите предмети од
основното и средното образование, од страна на наставниците.
Во насока на непречено реализирање на воспитно образовниот процес од страна на
Биро за развој на образованието изготвено е Упатство за наставниците за начинот
на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку
далечинско учење. Согласно Упатството за наставниците за начинот на оценување
на учениците во периодот на реализација на наставата преку далечинско учење,
односно учење од дома сите формативни оценки и согледувања на наставникот во
текот на реализација на онлајн наставата ќе се користат за формирање на оценка
на секој ученик во паралелката.
Во делот од препораките во кои е наведено дека треба да се преземат мерки за
обезбедување на потребна поддршка за децата и семејствата кои имаат
ограничена или пак немаат пристап до технологија или интернет, Министерството
за информатичко општество и администрација во соработка со Министерството за
труд и социјална политика, како и Македонски Телеком овозможија мобилен
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интернет за далечинско учење за 30.000 основци и средношколци од семејства со
социјален ризик кои добија 10 GB интернет месечно.
Во поглед на препораката од Народниот правобранител дека Министерството за
образование и наука како и другите надлежни институции во областа на
воспитанието и образованието треба континуирано да го следат начинот на учење
преку интернет се наспоменува дека согласно позитивните законски прописи
следењето на реализација на наставата е обврска на директорот на училиштето.
Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за основното
образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.76/20, 116/20 и 128/20), запишувањето на деца во прво
одделение за учебната 2020/2021 година ќе се реализира во јуни.
Согласно наведеното, Министерството за образование и наука освен што
континуирано се залага за непречено реализирање на воспитно образовниот
процес непречено се грижи и за здравјето на учениците.
При секое носење на мерки, препораки, закони и подзаконски акти
Министерството за образование и наука се води согласно начелото на „најдобар
интерес на детето“ и квалитетен и непречен воспитно-образовен процес.
Препораките содржани во овој предмет се препораки кои се однесуваат на
отстранување на констатирани повреди во остварувањето на правата на децата
сместени во јавни установи, прифатни центри, деца во вонинстуционални форми
на згрижување, деца со попреченост, деца лишени од слобода како и други деца во
ризик како ранлива категорија, повреди кои што на некој начин произлегуваат од
мерките и активностите кои нашата држава ги презема во насока на сузбивање и
намалување на последиците од присуството на Корона вирусот, мерки и
активности кои се облигаторни за почитување од сите граѓани на нашата држава.
Со цел намалување односно отстранување на овие констатирани повреди кај
децата во ризик како ранлива категорија, Министерството за здравство презема
зголемена претпазливост и воведе дополнителни мерки за заштита на правата и
интересите на овие деца, ги проследи до надлежните субјекти во Министерството
за здравство со задача препораките заедно со предложените мерки да бидат
поставени и соодветно имплементирани.
Во исто време, за одредени препораки коишто се во надлежност на
Министерството за здравство, истото веќе има преземено мерки и активности, се
со цел навремено да се исполнат препораките од Конвенцијата за правата на
детето согласно која и нашата држава има обврска да обезбеди посебна грижа за
детето, особено во услови на прогласена вонредна состојба.
Впрочем, Министерството за здравство како орган одговорен за здравствената
состојба на населението преку своите политики секогаш се залага за остварување
на најдобрите интереси на детето во областа на здравството, за децата како иднина
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на нашата држава. Тоа подразбира дека Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство при дефинирање на сите предлог-мерки за
справување со Ковид 19 вирусот, првенствено зема во предвид предложените
мерки да го отсликуваат најдобриот интерес на детето. Воедно, при донесување на
мерките се земаат во предвид и мерките за почитување на правото на секое дете на
недискриминација, како и мерките за заштита на децата чија ранливост
дополнително е зголемена поради исклучителните околности предизвикани од
вирусот (деца со попреченост, деца на улица, деца со проблеми во однесувањето
сместени во институционални форми на згрижување (мали групни домови,
згрижувачки семејства) деца баратели на азил, непридружувани деца, бегалци,
внатрешно раселени деца, како и оние лишени од слобода) кои може да се соочат
со дополнителни тешкотии зад затворени врати. Како резултат на тоа,
Министерството за здравство предложи на децата со попреченост да им биде
дозволено движење во секој период од денот, без разлика на полицискиот час, со
приложување на соодветна медицинска документација. Истата мерка беше
прифатена и усвоена од Владата на Република Северна Македонија.
Имено, Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство при
предлагање на мерките за справување со епидемијата со COVID-19 вирусот особено
води грижа за најдобриот интерес на децата. Како резултат на тоа, една од првите
мерки која што беше предложена од Министерството за здравство и усвоена од
Владата е мерката за ослободување на еден родител од работа за деца до 10 години.
Целта на оваа мерка е првенствено да се заштити здравјето на децата, со тоа што за
нив ќе се грижат нивните родители и на тој начин децата нема да бидат изложени
на поголема опасност да се заразат од вирусот.
Покрај ова, постои и можност за користење на совети од психолози и психијатри на
посебни телефонски линии наменети само за деца. Оваа можност беше
предложена од Министерството за здравство, во соработка со Универзитетската
клиника за психијатрија. Телефонските линии се активни за целото времетраење
на епидемијата и за истите постои голем интерес. Со имплементација на оваа
мерка се работи на подобрување на психичкото здравје на децата кои што се
соочуваат со потешкотии во справување со карантинот.
Битно е да се напомени и дека сите граѓани на Република Северна Македонија
можат да користат здравствени услуги за COVID-19 без оглед дали се осигурени
или не (вклучително и децата). Тоа значи дека без разлика дали лицето е осигурено
или не, доколку истото се зарази од COVID-19, истото ќе може да ги користи
услугите на јавното здравство во нашата држава.
Меѓу другото, Министерството за здравство даде експертско мислење и посебен
придонес при изготвување на Протоколи за движење и применување на мерките за
справување со COVID-19 вирусот во малите групни домови се со цел спречување на
ширењето на вирусот. При предложување на сите мерки за справување со COVID-19
вирусот, како досега така и во иднина, Министерството за здравство со особено
внимание ги анализира ефектите на мерките и ги разгледува здравствените,
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социјални, образовни, економски и рекреативни влијанија на пандемијата врз
правата на детето.
Точка 18
По оваа точка немаше предлози.
Точка 19
1. Владата го разгледа Барањето за давање на автентичко толкување на член 3 и
член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19),
доставено од Агенцијата за електронски комуникации и заклучи до Агенцијата го
достави мислењето на Министерството за информатичко општество и
администрација во кое:
Членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19)
гласи:
“По членот 29 се додава нов наслов и нов член 29-а, кој гласи:
„Член 29-а
Финансирање на Оперативно-техничката агенција
(1) Агенцијата е должна дел од средствата остварени од приходите од
надоместоците утврдени во оваа глава да ги пренесе како средства наменети за
финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради
обезбедување на соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел
Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени
со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на
комуникациите и тоа:
- 50% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за
претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци кои
операторите ги плаќаат за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за
работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на
Агенцијата и
- 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за
претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци за
користење на радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за
користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работа на
Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на
Агенцијата.
(2) Износите од ставот (1) на овој член Агенцијата е должна да ги исплати на
Оперативно-техничката агенција најдоцна до 15 април во тековната година.“.
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Членот 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19)
гласи:
“(1) Износот на средствата за 2019 година, утврдени во членот 3 од овој закон,
Агенцијата ќе го пресмета врз основа на реализираните приходи од операторите
заклучно со 30 јуни 2019 година и е должна тој износ да го исплати на Оперативнотехничката агенција најдоцна во рок од 8 (осум) дена од влегувањето во сила на овој
закон.
(2) Останатите износи од надоместоците утврдени во членот 3 од овој закон, кои се
однесуваат за 2019 година, Агенцијата е должна да ги исплати кон Оперативнотехничката агенција најдоцна во рок од 8 (осум) дена по истекот на секој
поединечен квартал, заклучно со декември 2019 година.“
Со членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19) се
додава членот 29-а во Законот и овој член сега е составен дел од Законот за
електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/19 и 153/19).
Истиот, определува на кој начин и во кој рок се определува и врши исплатата на
остварените приходи на Агенцијата за електронски комуникации кон Оперативнотехничката агенција, заради вршење на своите надлежност утврдени со Законот за
оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите.
Имено, со членот 3 од измената и дополнувањето на Законот, а со тоа сега веќе
определен како член 29-а став (1), јасно е утврдено дека Агенцијата за електронски
комуникации е должна дел од средствата остварени од приходите од
надоместоците утврдени во оваа глава да ги пренесе како средства наменети за
финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција.
Овие средства се заради обезбедување на соодветни финансиски, човечки и
технички ресурси, со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе
надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за
следење на комуникациите.
Член 29-а став (1) алинеја 1 определува дека еден дел од средствата се процент од
вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната
календарска година од приходите од годишните надоместоци кои операторите ги
плаќаат за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за работа на
Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на
Агенцијата.
Член 29-а став (1) алинеја 2 определува дека другиот дел од средствата се процент
од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната
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календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на
радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на
радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за
претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата. Со вториот
став од истиот член, определено е дека овие средства остварени од преходната
календарска година треба да бидат префрлени најдоцна до 15 април во тековната
година во која што се врши исплатата.
Членот 6 јасно го определува начинот на исплата на средствата за Оперативнотехничката агенција само и исклучиво во 2019 година, согласно кварталните
извештаи за остварените средства од пропишаните надоместоци.
Целта на членот 6 е допрецизирање на начинот на утврдување на износот и рокот
за исплата на средства кон Оперативно-техничката агенција единствено во 2019
година и е применлив само за исплатата на средствата извршени во 2019 година и
со исплатата на средствата во 2019 година неговата важност престанува.
Токму од тие причини и беше предвиден овој член 6 во изменувањето и
дополнувањето од Законот за електронските комуникации направена во 2019
година, за да го регулира начинот и висината на исплатата на средствата кон
Оперативно-техничката агенција само во 2019 година, бидејќи имаше дилеми во
Агенцијата за електронски комуникации околу истото.
Со доследна примена на член 29-а од Законот за електронските комуникации, кој
член е составен дел на Законот за електронските комуникации, не се врши ниту
двојна пресметка, ниту двојна исплата на надоместоците, кои Агенцијата за
електронски комуникации е должна да ги пренесе како средства наменети за
финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, а се со цел
Оперативно-техничката агенција да ги извршува своите надлежности утврдени со
Закон за Оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите.
Напротив со примена на член 29-а од Законот за електронските комуникации
почнувајќи од тековната 2020 година, Агенцијата за електронски комуникации
само ќе ги извршува своите надлежности согласно Законот за електронските
комуникации и во исто време Оперативно-техничката агенција ќе може непречено
да го финансира своето работење.
Исто така земени се во предвид и забелешките во однос на мислењето на
Министерството за информатичко општество и администрација, дадени за
претходно поднесеното Барање за давање на автентичко толкување на членот 1 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19).
Со оглед на фактот што Собранието на Република Северна Македонија е
распуштено, Владата на Република Северна Македонија не може во услови на
вонредна состојба да го преземе правото на автентично толкување на законите,
ниту да има такво право.
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Сепак, автентичното толкување е изворна надлежност на законодавниот дом
којашто не се пренесува на извршната власт ниту во вонредна состојба, дотолку
повеќе што ова барање за автентично толкување и не се однесува на дејствија и
активности кои произлегуваат или се однесуваат на вонредната состојба.
Оттаму, ова мислење нема правна сила на толкување на закон и не може да
претставува основ за негово користење, или употреба како доказ пред суд или
други органи или институции за остварување на одредени права во корист на
барателот.
Надлежен орган за давање на автентично толкување на закони е Собранието на
Република Северна Македонија, согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на
Република Северна Македонија.
2. Владата ја разгледа и ја усвои Табелата за јавни набавки доставена од
Министерството за одбрана која е дадена во прилог на овој заклучок, односно
заклучи за кои јавни набавки Владата дава согласност на Министерството за
одбрана за нивно спроведување, а за кои не е дадена согласност.
3. Владата го разгледа и одобри Барањето од Јавно претпријатие за стопанисување
со државните шуми „Национални шуми“ - П.О. Скопје за обезбедување на средства
за исплатата на плати за вработените за месеците април и мај 2020 година, со
следниве заклучоци:
1)
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
„Национални шуми“ - П.О. Скопје, да достави барање за позајмица во износ од
100.000.000 денари (сто милиони денари) до Јавното претпријатие Национална
радиодифузија-Скопје.
2)
Се укажува на Јавното претпријатие Национална радиодифузија-Скопје нивните органи на управување, да ги превземат сите потребни активности по
однос на донесување на Одлука за можноста за давање на позајмица на Јавното
претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - П.О.
Скопје и аналогно на тоа на следната седница на Владата на Република Северна
Македонија да достават предлог одлуки за одобрување на нивното работење.
4. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со
кризната состојба на дел од територијата на Република Македонија за период од 25
мај 2020 година до 31 мај 2020 година и согласно член 31, став 2 од Законот за
управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на Република
Македонија и Собранието на Република Македонија.
Точка 20
Владата го разгледа Извештајот за тековниот статус на активностите на
Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и тековен статус
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на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна
Македонија за 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 21
Владата го разгледа Конечниот извештај на овластен државен ревизор за
извршена ревизија на елементите на финансискиот извештај Биланс на приходи и
расходи и ревизија на усогласеност за 2018 година во Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија да подготви Акциски план со точно дефинирани
активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од
Конечниот извештај на овластен државен ревизор за извршена ревизија на
елементите на финансискиот извештај Биланс на приходи и расходи и ревизија на
усогласеност за 2018 година на Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до
Државниот завод за ревизија.
Точка 22
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на усогласеност на
институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна
Македонија за реализација на надлежностите, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за правда во соработка со
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, да пристапат кон
подготвување на Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и
носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на
Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност на
институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна
Македонија за реализација на надлежностите и во рок од 30 дена да го достави до
Владата и до Државниот завод за ревизија.
Точка 23
Владата го разгледа Ревизорскиот извештај за извршена ревизија на Годишна
сметка за 2019 година на Јавното претпријатие Службен весник на Република
Северна Македонија, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи
Јавното претпријатие Службен весник на
Република Северна Македонија во рок од 30 дена да подготви Акциски план со
дефинирани активности и рокови за постапување по препораките во Ревизорскиот
извештај.
Точка 24
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Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на Јавното
претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за период
јануари – март 2020 година, како материјал за информирање.
Точка 25
Владата го разгледа Извештајот за работата на Јавното претпријатие за
извршување на водостопански дејности Хидросистем "Злетовица" Пробиштип за
периодот од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата му укажа на Јавното претпријатие за извршување на
водостопански дејности Хидросистем "Злетовица" Пробиштип да преземе мерки и
активности за надминување (покривање) на загубата, подмирување на обврските и
наплата на побарувањата настанати изминатиот период, согласно мислењето на
Министерството за животна средина и просторно планирање.

Точка 26
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работењето на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна
Македонија, за период од 1 јануари 2020 до 31 март 2020 година, како материјал за
информирање.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Финансискиот план за изменување
и дополнување на Финансискиот план за 2020 година на Акционерско друштво за
приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија,
како материјал за информирање.
Точка 28
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење за периодот од 1
октомври 2019 до 31 декември 2019 година на Акционерското друштво за
приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија,
како материјал за информирање.
Точка 29
Владата го разгледа Извештајот за финансиското работење на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката - Скопје за период од 1 октомври 2019 година до 31
декември 2019 година, со дополнувањето, како материјал за информирање.
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Точка 30
Владата го разгледа новиот текст на Годишниот извештај за работењето на
Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во 2019 година, како материјал
за информирање.
Точка 31
Владата го разгледа Вториот шестмесечен извештај од надзорот над
функционалноста на АКМИС во судовите за 2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата во врска со ревидираните финансиски
извештаи за 2019 година на ТАВ Македонија и Сертификатот за годишен
надоместок за концесија, како материјал за информирање.

Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата за квалитет на воздухот во Република Северна
Македонија за aприл 2020 година, како материјал за информирање.
Точка 34
Владата ја донесе 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.
Точка 35
Владата го одложи разгледувањето на Предлог - уребата со законска сила за
плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за вработените во
медиумите за наредната седница на Владата, поради дополнителни усогласувања.
Точка 36
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за одбрана за
време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 37
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за изменување на периодот за
учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации

24

„УНИФИЛ“ во Република Либан, на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија, во предложениот текст.
Точка 38
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за испраќање на припадници на
Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната
операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република
Либан, во предложениот текст.
Точка 39
Владата ја симна од Дневен ред Предлог-одлуката за престанување на важење на
Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна
Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите
Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан, со оглед дека истата се надминува со Точка
38 од Дневниот ред.
Точка 40
Владата ја симна од Дневен ред Информацијата за потребата од реконструкција на
постојниот деловен простор на Државната комисија за спречување на корупцијата.

Точка 41
Владата ја разгледа Предлог - уредбата со законска сила за изменување на
Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица
со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна
платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за
време на вонредна состојба, и ја донесе Уредбата со заклучок:
Министерството за труд и социјална политика, Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија и Секретаријатот за законодавство да
го усогласат текстот на Уредбата.

Точка 42
Владата ја разгледа Информацијата за програмирање на средствата од Европската
Унија како награда за успешност за 2020 година за справување со последиците од
пандемијата на корона вирусот и го усвои текстот на Информацијата што
Секретаријатот за европски прашања ќе го подготви и усогласи согласно
укажувањата на Министерството за економија, во делот на поддршка на микро и
мали претпријатија погодени од Коронавирус КОВИД-19, со бескаматна кредитна
линија со грант компонента, управувана од Развојната банка на Северна
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Македонија, наместо износот од 2 милиони денари обезбедени од државните
органи, да биде 1 милион денари.
Истовремено, Владата го задолжи Секретаријатот за европски прашања да ја
извести делегацијата на Европска Унија дека Владата на Република Северна
Македонија се согласува со предлогот за начин на распределба на средствата од
Европска Унија како награда за успешност за 2020 година за справување со
последиците од пандемијата на Корона вирус COVID -19.

Точка 43
Владата ја разгледа Информацијата во врска со одржување на XXII-тa седница на
Собрание на акционери на ГА-МА АД – Скопје закажано за 9.6.2020 година и
условно ги донесе следните заклучоци, доколку Министерството за финансии
достави позитивно мислење:
1.
Ја усвои Информацијата во врска со одржување на XXII-тa седница на
Собрание на акционери на ГА-МА АД – Скопје закажано за 9.6.2020 година во 11
часот.
2.
Се овластува Валентина Старделова, согласно член 392 од Законот за
трговските друштва, во својство на полномошник на Владата на Република
Северна Македонија, како акционер во ГА-МА АД - Скопје, да присуствува на XXIIтa седница на Собрание на акционери на ГА-МА АД – Скопје закажано за 9.6.2020
година во 11 часот.
Издаденото полномошно да биде заверено кај нотар.
3.
Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, да го извести ГА-МА АД - Скопје за назначениот полномошник на
Владата на Република Северна Македонија на XXII-тa седница на Собрание на
акционери на ГА-МА АД – Скопје закажано за 9.6.2020 година во 11 часот.
4.
По однос на делот насловен како Прoцедурален дел (со вкупно 4 точки) се
овластува полномошникот на Владата на Република Северна Македонија да гласа
,,ЗА”, и тоа по однос на точките:
1)

Избор на Претседавач на Собранието;

2)
Верификација на списокот на присутни акционери односно полномошници
на акционери;
3)
Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување (кворум) на
Собранието на друштвото и
4)

Избор на бројач/и на гласови.
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5.
По однос на делот насловен како Работен дел, се задолжува полномошникот
на Владата на Република Северна Македонија да гласа на следниот начин:
За точка 1.1. „Расправа на Годишната сметка и ревидираните Финансиски извештаи
на Друштвото за 2019 година“:
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и
ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година“.
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлука за распоредување по Годишна сметка на
Друштвото“.
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлука за плаќање дивиденда по Годишна сметка на
Друштвото за 2019 година (Дивиденден календар)“.
За точка 1.2. „Разгледување на Годишниот извештај на Одборот на директори за
работењето на ГА-МА АД Скопје во 2019 година“:
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлуката за усвојување на Годишниот извештај на
Одборот на директори за работењето на ГА-МА АД Скопје во 2019 година“.
За точка 1.3. „Разгледување на Извештајот на Неизвршните членови на Одборот на
директори за резултатите од извршената контрола над управувањето со
Друштвото и изјаснување за резултатите од извршената ревизија на финансиските
извештаи во 2019 година и Одобрување на работењето на членовите на Одборот на
директори на Друштвото за 2019 година“:
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на Неизвршните
членови на Одборот на директори за резултатите од извршената контрола над
управувањето со Друштвото и изјаснување за резултатите од извршената ревизија
на финансиските извештаи во 2019 година“.
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлука за одобрување на работењето на членовите на
Одборот на директори на Друштвото за 2019 година“.
За точка 2 „Избор на овластен ревизор за ревизија на Годишна сметка и
Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година“:
,,ЗА” по однос на „Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на
Годишна сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година“.
За точка 3 „Избор на членови на Одборот на директори на ГА-МА АД Скопје“:
,,ПРОТИВ” по однос на „Предлог-одлука за избор на членови на Одборот на
директори на ГА-МА АД Скопје“.

Точка 44
Владата ги разгледа Записникот од Шеесет и шестиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
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спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 јуни
2020 година и Записникот од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан
на 3 јуни 2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата
ги усвои следниве заклучоци:
1. Го усвои Записникот од Шеесет и шестиот состанок на Главниот координативен
кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на
внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 јуни 2020 година.
2. Го прифати предлогот од Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство и имајќи ги предвид епидемиолошките текови во Република Северна
Македонија, а во функција на спречување на ширење на Коронавирусот забрани
движење на населението и возила од јавен превоз на подрачјето на градот Скопје и
општините во градот Скопје и околните скопски општини Арачиново,
Студеничани, Илинден, Петровец и Зелениково, како и во општините Куманово,
Липково, Штип и Карбинци, Тетово и околните тетовски општини Боговиње,
Брвеница, Теарце, Желино и Јегуновце, во временски период од 21.00 часот на 4
јуни 2020 година (четврток), до 5.00 часот на 8 јуни 2020 година (понеделник).
Во сите останати општини во Република Северна Македонија, да се забрани
движење на населението и возила од јавен превоз од 21.00 часот на 4 јуни 2020
година (четврток), до 5.00 часот на 5 јуни 2020 година (петок), а на 5, 6 и 7 јуни 2020
година (петок, сабота и недела), од 16.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.
3. Да се забрани посета на гробиштата на територијата на Република Северна
Македонија, освен во случај на погреб, во временски период од 21.00 часот на 4 јуни
2020 година (четврток), до 5.00 часот на 8 јуни 2020 година (понеделник).
Согласно ова, Владата донесе Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и
посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија
4. Го определи 5 јуни 2020 година (петок), за неработен ден за сите граѓани во
Република Северна Македонија.
Согласно ова, се задолжува Министерството за труд и социјална политика да
објави соопштение за информирање на јавноста.
5. За време на забраната за движење на населението и возилата од јавен превоз на
подрачјето на градот Скопје и општините во градот Скопје и околните скопски
општини Арачиново, Студеничани, Илинден, Петровец и Зелениково, како и во
општините Куманово, Липково, Штип и Карбинци, Тетово и околните тетовски
општини Боговиње, Брвеница, Теарце, Желино и Јегуновце, во временски период
од 21.00 часот на 4 јуни 2020 година (четврток), до 5.00 часот на 8 јуни 2020 година
(понеделник) дозволи сите граѓани кои живеат во станбени објекти за колективно
домување и што имаат домашни миленичиња (куче) да може да ги изнесуваат
надвор од своите домови, наутро од 8.00 часот до 8.30 часот, попладне од 15.00 часот
до 15.30 часот и во вечерните часови од 20.00 часот до 20.30 часот, најмногу до 100
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метри од објектот во кој живеат и да го задржат минимум потребното растојание
од останатите лица и да не се групираат.
6. За време на забраната за движење на населението и возила од јавен превоз во
сите останати општини во Република Северна Македонија, од 4 јуни 2020 година
(четврток), до 8 јуни 2020 година (понеделник), дозволи сите граѓани кои живеат во
станбени објекти за колективно домување и што имаат домашни миленичиња
(куче) да може да ги изнесуваат надвор од своите домови, во вечерните часови од
20.00 часот до 20.30 часот, најмногу до 100 метри од објектот во кој живеат и да го
задржат минимум потребното растојание од останатите лица и да не се групираат.
7. За време на горенаведените забрани за движење на населението и возилата од
јавен превоз, важат исклучоците за вработените лица во Министерството за
внатрешни работи, припадниците на Агенцијата за национална безбедност,
Министерството за здравство, Министерството за одбрана, Армијата на Република
Северна Македонија, противпожарните територијални единици, Царинската
управа, земјоделските лица и фармери кои работат и се движат во атарот на
руралните средини, односно важат сите претходно издадени дозволи за движење
на лица, а економските оператори кои се регистрирани да вршат достава на храна
преку он-лајн порачки, непречено да ја извршуваат својата работа како и во
претходниот период за време на важење на претходните воведени забрани и
посебен режим на движење.

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.
8. Се задолжува Министерството за здравство веднаш да подготви план за работа и
организација на сите јавни и приватни здравствени установи, како и аптеките на
територијата на Република Северна Македонија.

*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 19:02 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
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