Бр.4401-17/27

ЗАПИСНИК
од Дваесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 24 март 2020 година

Скопје, март 2020 година

ЗАПИСНИК
од Дваесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 24 март 2020 година
Седницата започна во 15:35 часот.
На седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна
Македонија Оливер Спасовски, како и заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска.
На седницата присуствуваа 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, задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи,
заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и
министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки,
членовите на Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска,
министер за правда, м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи,
м-р Наќе Чулев, министер за внатрешни работи, д-р Нина Ангеловска, министер за
финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Трајан Димковски,
министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Венко Филипче,
министер за здравство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Горан
Милевски, министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили, министер за култура,
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација,
м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за
животна средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор,
задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер
без ресор, задолжен за дијаспора, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции, Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за
имплементација на Националната стратегија за подобрување на состојбата на
Ромите во Република Северна Македонија и Хисен Џемаили, министер без ресор,
задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните
претпријатија, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на
Владата на Република Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата
присуствуваше и Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална
политика и Славјанка Петровска, дополнителен заменик на министерот за
внатрешни работи.
На седницата присуствуваа и Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република
Северна Македонија и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.
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Од седницата отсуствуваа д-р Бардул Даути, министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции и Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за
странски инвестиции .
*
*

*

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

ДНЕВЕН РЕД
 Усвојување на записниците од 23-та, 24-та
и 25-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржани на 19 март,
20 март и 21 март 2020 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
Информација за извршени инспекциски надзори за 23.3.2020 година, со
сумарен извештај (преземени и планирани активности)

1. Записник од 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 24 март 2020 година
2. Предлог - уредба со законска сила за примената на Законот за туристичката
дејност за време на вонредна состојба
3. Предлог-уредбата со законска сила за интервентна набавка на заштитни
маски со цел спречување на последиците од Корона вирусот (Covid-19) за време
на вонредна состојба
4. Информација за потребата за прекатегоризација на регионален пат Р1102,
делница: Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) – Катланово – Велес –
Неготино –Демир Капија – Гевгелија - (врска со А1), со измена на трасата на дел
од регионалниот пат односно прекатегоризација на постоечкиот регионален
пат Р1102 за кој делницата би требало да гласи: Скопје (врска со А2-обиколница
Скопје) – Катланово – Велес – Неготино – Обиколница Демир Капија – Гевгелија
- (врска со А1), согласно графичкиот прилог, по барање на Општина Демир
Капија, со Предлог-одлука
5. Информација со предлог–постапки и мерки за приближување до европската
регулатива, со кои ќе се овозможи царинска контрола при увоз на нафтата и
нафтените деривати
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6. Информација во врска со поднесено барање за категоризација на
угостителски објект за сместување од хотел „Београд“, Струга, со Предлог решение за утврдување на категорија на угостителски објект
7. Предлог - одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна
употреба
8. Предлог - одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на
завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година
9. Предлог - уредба со законска сила за запирање на примената на Законот за
извршување за време на вонредна состојба
10. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за заштита и
спасување за време на вонредна состојба
11. Информација за потребата од донесување на Годишен план на Владата на
Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки,
услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски
држави за 2020 година
12. Информација за вклучувањето на Република Северна Македонија во НАТО
Процесот на одбранбено планирање (NDPP)
13. Информација за преземените активности за воспоставување и редовно
користење на веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на
статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари
14. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/1944 на Советот од 25 ноември 2019 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и АлКаеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив
15. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/1893 на Советот од 11 ноември 2019 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП)2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во
Венецуела
16. Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката
(ЗНБП) 2019/1894 на Советот од 11 ноември 2019 година за рестриктивни мерки
во однос на неодобрените активности на дупчење на Турција во Источен
Медитеран
17. Барање на Бехмен Диљи за прием во државјанство на Република Северна
Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република
Македонија
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18. Барање на Ахмедовиќ (Акмерт) Мунир и други за прием во државјанство на
Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството
на Република Македонија
19. Барање на Гољица Абдуљџемаљ и други за прием во државјанство на
Република Северна Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството
на Република Македонија
20. Предлог - одлука за престанок на користење на недвижнa ствар на
Министерството за култура (деловен простор од 353 m2 во зграда на ул. „Кеј
Димитар Влахов“ бб, Скопје)
21. Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.53042 за КО Визбегово на КП бр.164 викано место/улица
Камени мост
22. Понуда од нотар Муамет Шеху од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.5711 за Ко Злокуќани на КП бр.385 викано место/улица Бучало
23. Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот
со Имотен лист бр.52497 за Ко Визбегово на КП бр.1518 викано место/улица
Долни Рид
24. Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.11177 за КО Логоварди на КП бр 42 дел 2 викано
место/улица Маскарник
25. Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.96617 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 1,КП бр.8692 дел
2 викано место/улица 171 и Имотен лист бр.8282 за КО Центар 1 на КП бр.8692
дел 11 викано место/улица 171
26. Кадровски прашања
27. Прашања и предлози
28. Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и
ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена установа
Центар за јавно здравје-Штип (Сметка за средства од фондот 737 и Сметка за
средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на
осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од
сопствени приходи (531))
29. Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и
ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавна здравствена установа
Универзитетска клиника Гастроентерохепатологија (Сметка за средства од
фондот 737 и Сметка за средства од Програмите за здравствена заштита,
сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и
други средства од сопствени приходи (531))
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30. Конечни извештаи за извршена ревизија на елементи на финансиски
извештаи и Ревизија на усогласеност за 2018 година на Агенција за
вработување на Република Северна Македонија (за Сметка – Основен буџет и
Сметка – Светска банка)
31. Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија
на успешност на тема „Ефективност на политиките, мерките и активностите
при доделувањето на договорите за јавни набавки на ниво на Јавни
претпријатија на Град Скопје“
32. Конечен извештај за извршена ревизија на дел од елементите на
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Фонд за
пензиско и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.
33. Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на
Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација
02, финансиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
34. Конечни извештаи од внатрешен ревизор за 2019 година на Акционерско
друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“ во
државна сопственост - Скопје
35. Известување на Железници на Република Северна Македонија „Транспорт“
АД – Скопје за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од
Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за
февруари 2020 година
36. Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „ТЕЦ Неготино“, за
периодот октомври - декември 2019 година
37. Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија, за период
октомври - декември 2019 година
38. Шестмесечен извештај за работа на директорот на Дирекција за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за период 1.07.2019 12.2019 година
39. Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“, Кичево,
за четврт квартал на 2019 година
40. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Службен весник на
Република Северна Македонија“, за период октомври – декември 2019 година
41. Извештај за работа на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија за 2019 година
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42. Информација за постапките за преземање на вработените од Министерство
за политички систем и односи меѓу заедниците во институции од јавен сектор,
реализирани во ноември
43. Извештај за работата на Комисијата за извоз на стоки и технологии со
двојна употреба во 2019 година
44. Информација за реализација на акцискиот план за Изработка на проектна
документација и имплементација на проект за воведување на Интелигентен
транспортен систем на патиштата
45. Информација за потребата од ратификација на Договорот од Маракеш за
олеснување на пристапот до објавени дела за лицата кои се слепи, имаат
оштетен вид или на друг начин оневозможени да користат печатени
материјали
46. Информација за статусот на реализација на националниот Акциски план за
Отворено владино партнерство 2018-2020 година со среднорочен извештај за
самооценување
47. Информација за Извештајот за спроведување на јавните политики за
интеграција на Роми во Република Северна Македонија за 2018 година
48. Предлог - уредба со законска сила за организирање авионски превоз на
македонски граѓани со моментален престој во странство на територијата на
Република Северна Македонија за време на вонредна состојба
49. Информација за начинот на постапување со медицинскиот отпад и отпадот
од лицата во самоизолација и карантин потенцијално контаминиран со
КОВИД - 19
*
*

*

Владата без забелешки ги усвои записниците од 23-та, 24-та и 25-та седница на
Владата на Република Северна Македонија, одржани на 19 март, 20 март и 21 март
2020 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
•

Информација за извршени инспекциски надзори за 23.3.2020 година, со
сумарен извештај (преземени и планирани активности)
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Владата ја разгледа Информацијата за извршени инспекциски надзори согласно
Заклучок на Владата од седницата, одржана на 13.3.2020 година, со Извештај за
24.3.2020 година - сумарен (преземени и планирани активности), како материјал за
информирање.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и усвои Записникот од 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 24 март
2020 година.
Истовремено, согласно предлозите изнесени во расправата на седницата, ги усвои
следниве заклучоци:
1. Да се забрани влез и излез од и во подрачјето на територијата на општина
Куманово со градски и меѓуградски патнички и железнички патнички јавен
превоз.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и
посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија.
2. Се препорачува на економски оператори што имаат големи производствени и
продажни капацитети на подрачјето на територијата на општина Куманово да го
приспособат своето работење со редуциран број на вработени, имајќи ја предвид
забраната за влез и излез од и во подрачјето на територијата на општина Куманово
со градски и меѓуградски патнички и железнички патнички јавен превоз или
целосно да ги затворат производствените и продажните капацитети.
3. Се задолжуваат Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје да
подготват посебен план со екипи за да преземат сите потребни мерки и активности
за да се спроведе поголем број на тестирања на подрачјето на територијата на
општина Куманово, со цел континуирана детекција и организација на следење на
состојбата со бројот на инфицирани лица од коронавирус (КОВИД - 19), за
поефикасен третман на истите, како и да се упати стручен медицински персонал и
да се обезбеди техничка помош за потребите на Општа Болница – Куманово.
Точка 2
Владата ја разгледа Предлог-уредбата со законска сила за примената на Законот за
туристичката дејност за време на вонредна состојба и ја донесе Уредбата, со
заклучок Министерството за економија да го усогласи текстот на Уредбата со
Секретаријатот за законодавство.
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Точка 3
Владата ја разгледа Предлог-уредбата со законска сила за интервентна набавка на
заштитни маски со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД - 19)
за време на вонредна состојба и ја донесе Уредбата со заклучок истата да се
усогласи со укажувањата на Бирото за јавни набавки.
Доколку не се усогласи, истата да се разгледа на наредната седница на Владата.
Точка 4
Владата ја разгледа Информацијата за потребата за прекатегоризација на
регионален пат Р1102, делница: Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) - Катланово
- Велес - Неготино - Демир Капија - Гевгелија - (врска со А1), со измена на трасата на
дел од регионалниот пат односно прекатегоризација на постоечкиот регионален
пат Р1102 за кој делницата би требало да гласи: Скопје (врска со А2-обиколница
Скопје) - Катланово - Велес - Неготино - Обиколница Демир Капија - Гевгелија (врска со А1), согласно графичкиот прилог, по барање на Општина Демир Капија, со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за изменување на
Одлуката за категоризација на државните патишта, во предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата со предлог–постапки и мерки за
приближување до европската регулатива, со кои ќе се овозможи царинска
контрола при увоз на нафтата и нафтените деривати, ја усвои Информацијата и го
задолжи Министерството за економија, во соработка со засегнатите институции
(Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Регулаторната комисија за енергетика, Државниот пазарен
инспекторат, Царинската управа на Република Северна Македонија), да пристапи
кон подготвување на Предлог-текст на Уредба за квалитет на течните горива и
истиот да го достави до Владата усогласен со надлежните институции најдоцна до
крајот на април 2020 година.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата во врска со поднесеното Барање за
категоризација на угостителски објект за сместување поднесено од хотел
„Београд“, Струга (со седиште на Кеј „8-ми Ноември“ зграда 1 - Струга, за хотел од
трета категорија со три (3) ѕвезди), со Предлог-решение, ја усвои Информацијата и
го донесе Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, во
предложениот текст.
Точка 7
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за утврдување на Листата на стоки и
технологии со двојна употреба (*), во предложениот текст.
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Точка 8
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за денот и моментот на воведувањето
и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020
година, во предложениот текст.
Точка 9
Владата ја разгледа Предлог-уредбата со законска сила за запирање на примената
на Законот за извршување за време на вонредна состојба и ја донесе Уредбата со
заклучок Министерството за правда да преоцени дали ги прифаќа укажувањата од
Секретаријатот за законодавство и за истото да ја информира Владата.
Точка 10
Владата го одложи за наредната седница на Владата разгледувањето на Предлогуредбата со законска сила за примена на Законот за заштита и спасување за време
на вонредна состојба.
Точка 11
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за потребата од донесување
на Годишен план за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи
во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2020
година, со Предлог – годишен план, ја усвои Информацијата и го донесе Годишниот
план за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на
одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2020 година, во
предложениот текст.
Точка 12
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за вклучувањето на
Република Северна Македонија во НАТО Процесот на одбранбено планирање
(NDPP) и го усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за одбрана редовно да ги следи сите обврски за
Република Северна Македонија, да ги информира сите вклучени институции за
следните чекори и да го координира целокупниот процес, по укажана потреба, во
НАТО Процесот на одбранбено планирање за Република Северна Македонија да
предложи вклучување и на други национални институции и да ја информира
Владата (два пати годишно - јануари и јуни), како и Работниот комитет за
интеграција на Република Северна Македонија во НАТО, за периодичните
препораки од НАТО во НАТО Процесот на одбранбено планирање.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ги координира
активностите во однос на областа „Стабилизација и Реконструкција” во НАТО
Процесот на одбранбено планирање и во координација со Министерството за
одбрана и Министерството за внатрешни работи да ги имплементира препораките
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од НАТО и за преземените мерки и активности да ја извести Владата, најдоцна до
крајот на јуни 2020 година.
3. Се задолжуваат Министерството за финансии, Министерството за економија,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство, Дирекцијата
за безбедност на класифицирани информации, а се укажува на Агенцијата за
електронски комуникации, да учествуваат во НАТО Процесот на одбранбено
планирање и во координација со Министерството за одбрана да ги
имплементираат препораките од НАТО, во одделните области и за преземените
мерки и активности да ја известат Владата, најдоцна до крајот на јуни 2020 година.
4. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
активно да се вклучи во НАТО Процесот на одбранбено планирање, да ги преземе
сите неопходни мерки за координација на други субјекти во изградба на поголема
отпорност во оваа област, како Агенција за храна и ветеринарство и други
институции за кои ќе оцени дека е потребно и за преземените мерки и активности
да ја извести Владата, најдоцна до крајот на јуни 2020 година.
5. Се задолжува Центарот за управување со кризи да ги координира активностите
во однос на областа „Цивилна подготвеност” и во координација со Министерството
за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и другите институции вклучени
во националниот кризен менаџмент да ги имплементира препораките од НАТО и
за преземените мерки и активности да ја извести Владата, најдоцна до крајот на
јуни 2020 година.
6. Се задолжува Работниот комитет за интеграција на Република Северна
Македонија во НАТО, најдоцна до 30 април 2020 година (пред почетокот на
мултилатералните консултации на Република Северна Македонија со НАТО во
Брисел), да достави предлог до Владата на Република Северна Македонија, во
врска со носителот/институција која ќе биде носител на процесот на подготовка и
креирање на новата Националната Безбедносна Стратегија, а согласно
препораките од НАТО.
Точка 13
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за преземените активности за
воспоставување и редовно користење на веб-апликацијата Систем за собирање и
обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и
перење пари и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за
внатрешни работи-Биро за јавна безбедност, Министерството за финансии-Управа
за финансиска полиција, Министерството за финансии - Царинска управа,
Министерството за финансии – Управа за јавни приходи и Министерството за
финансии - Управа за финансиско разузнавање, најдоцна до 15 април 2020 година,
во веб-апликацијата Систем за собирање и обработка на статистички податоци за
превенција и репресија на корупција и перење пари преку определените лица за
корисници да ги внесат односно ажурираат податоците за сите кривични пријави
односно извештаи доставени до основните јавни обвинителства во периодот
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јануари-декември 2019 година за случаи на корупција и перење пари, согласно
Меморандумот за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на
статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари.
2. Се задолжуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за
финансии-Управа за финансиска полиција, Министерството за финансии Царинска управа и Министерството за финансии – Управа за јавни приходи,
најдоцна до 15 април 2020 година, во веб-апликацијата Систем за собирање и
обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и
перење пари преку определените лица за корисници да ги внесат односно
ажурираат податоците во Модул 5 „Следење на имплементација на елементи на
политики на интегритет“, согласно Меморандумот за соработка за користење на
Системот за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и
репресија на корупција и перење пари и согласно методолошките насоки усвоени
на 1 октомври 2019 година .
Точка 14
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно
Одлуката (ЗНБП) 2019/1944 на Советот од 25 ноември 2019 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал-Каеда
и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив, во предложениот
текст.
Точка 15
Владата ја донесе Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно
Одлуката (ЗНБП) 2019/1893 на Советот од 11 ноември 2019 година за изменување на
Одлуката (ЗНБП)2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во
Венецуела, во предложениот текст.
Точка 16
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Предлог - одлуката
за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1894 на
Советот од 11 ноември 2019 година за рестриктивни мерки во однос на
неодобрените активности на дупчење на Турција во Источен Медитеран.
Точка 17
Владата го разгледа Барањето на Бехмен Диљи за прием во државјанство на
Република Северна Македонија согласно член 11 од Законот за државјанството на
Република Македонија и утврди позитивно мислење по Барањето, имајќи го
предвид Мислењето на Министерството за надворешни работи.
Точка 18
Владата го разгледа Барањето на Ахмедовиќ (Акмерт) Мунир и други за прием во
државјанство во Република Северна Македонија согласно член 11 од Законот за
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државјанството на Република Македонија и утврди негативно мислење по
Барањето, имајќи го предвид Мислењето на Министерството за надворешни
работи.
Точка 19
Владата го разгледа Барањето на Гољица Абдуљџемаљ и други за прием на
државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за
државјанство на Република Македонија и утврди негативно мислење по Барањето,
имајќи го предвид Мислењето на Министерството за надворешни работи.
Точка 20
Владата ја донесе Одлуката за престанок на користење на недвижнa ствар на
Министерство за култура (деловен простор од 353,5 м2 во зграда на ул. „Кеј
Димитар Влахов“ б.б. Скопје), во предложениот текст.
Точка 21
Владата ја разгледа Понудата за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.53042 за КО Визбегово на КП бр.164 викано место/улица Камени мост, доставена
од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје и не ја прифати Понудата имајќи ги
предвид негативните Мислења на Министерството за транспорт и врски и
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 22
Владата ја разгледа Понудата за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.5711 за КО Злокуќани на КП бр.385 викано место/улица „Бучало“, доставена од
нотар Муамет Шеху од Скопје и по Понудата ги усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски и негативното Мислење на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 23
Владата ја разгледа Понудата од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на
недвижен имот со Имотен лист бр.52497 за КО Визбегово на КП бр.1518 викано
место/улица „Долни Рид“ и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид
негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.
Точка 24
Владата ја разгледа Понудата од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр. 11177 за КО Логоварди на КП бр. 42 дел 2
викано место/улица „Маскарник“ и не ја прифати Понудата, имајќи ги предвид
негативните мислења на Министерството за транспорт и врски и Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Точка 25
Владата ја разгледа Понудата од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба
на недвижен имот со Имотен лист бр. 96617 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 1, КП
бр. 8692 дел 2 викано место/улица „171“ и Имотен лист бр. 8282 за КО Центар 1 на
КП бр. 8692 дел 11 викано место/улица „171“, со дополнувањето и ја прифати
Понудата имајќи го предвид Известувањето на Министерството за транспорт и
врски во кое е приложен позитивен Одговор на Општина Центар.
Точка 26
По оваа точка немаше предлози.
Точка 27
1. По повод известувањето на Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и
социјална политика за пројавените проблеми во објектите за карантин во Демир
Капија (регулирање на отпадот, редот и дисциплината во објектот и сл.), Владата ги
задолжи Министерството за внатрешни работи во соработка со д-р Драги
Рашковски, генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија да
преземат мерки и активности за надминување на овие проблеми.
2. Владата го разгледа и го прифати Известувањето 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 COVID-19 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.
3. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со
кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за
периодот од 16 март 2020 година до 22 март 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 задолжи Министерството за внатрешни работи да достави копија од
изјавите потпишани за самоизолација до сите лица кои имаат дадено ваква Изјава
за самоизолација, а лицата истите да ги достават до своите работодавачи, со цел да
го оправдаат своето оправдано отсуство од работното место.
Точка 28
Владата ги разгледа Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски
извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавната здравствена
установа Центар за јавно здравје-Штип (Сметка за средства од Фондот 737 и
Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на
осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени
приходи (531) како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата заклучи Министерството за здравство да ја задолжи Јавната
здравствена установа Центар за јавно здравје - Штип да подготви Акциски план со
точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените
препораки од Конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за
извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со Ревизија на
усогласеност и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот
завод за ревизија.
Точка 29
Владата ги разгледа Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиски
извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Јавна здравствена установа
Универзитетска клиника за Гастроентерохепатологија (Сметка за средства од
фондот 737 и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено
учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства
од сопствени приходи (531)), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за здравство да ја задолжи Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија Скопје да подготви Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и
носители за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи на
Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи
заедно со ревизија на усогласеност и истиот во рок од 30 дена да го достави до
Владата и до Државниот завод за ревизија.
Точка 30
Владата ги разгледа Конечните извештаи за извршена ревизија на елементи на
финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2018 година на Агенција за
вработување на Република Северна Македонија (за Сметка - Oсновен буџет и
Сметка - Светска банка), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата ја задолжи Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија да подготви Акциски план со точно дефинирани активности,
рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечните
извештаи на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на
финансиските извештаи заедно со Ревизија на усогласеност за 2018 година и
истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот завод за
ревизија.
Точка 31
Владата го разгледа Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за
извршената ревизија на успешност на тема „Ефективност на политиките, мерките
и активностите при доделувањето на договорите за јавни набавки на ниво на Јавни
претпријатија на Град Скопје“, како материјал за информирање.
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Истовремено, Владата им препорача на Град Скопје и јавните претпријатија на
Град Скопје да пристапат кон подготвување на Акциски план со точно дефинирани
активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од
конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на
финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност и истиот во рок од 30
дена да го достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
Исто така, Владата, заклучи да се има предвид Мислењето на Министерството за
економија, кое укажува:
- Заклучоците во Извештајот не содржат констатирани состојби од аспект на
примена на Законот за јавните претпријатија, колку што содржат утврдени
состојби кои се однесуваат на примена на одредбите од Законот за јавни набавки и
- Јавните претпријатија на кои се однесуваат препораките кои се дадени во
Извештајот, задолжително да постапат по истите и да ги реализираат утврдените
обврски и активности.
Точка 32
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на дел од
елементите на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година
на Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна
Македонија, како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Република Северна Македонија да подготви Акциски план со
точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените
препораки од Конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за
извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со Ревизија на
усогласеност за 2018 година и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата и
до Државниот завод за ревизија.
Точка 33
Владата ја разгледа Информацијата за текот и прогресот на активностите за
реализација на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна
навигација 02, финансиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР, со
Ревидиран акциски план, како материјал за информирање.
Точка 34
Владата ги разгледа Конечните извештаи од внатрешен ревизор за 2019 година на
Акционерско друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“
во државна сопственост – Скопје, со дополнувањето, како материјал за
информирање.
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Точка 35
Владата го разгледа Известувањето на Железници на Република Северна
Македонија „Транспорт“ АД – Скопје за искористени нафта и нафтени деривати
отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
за февруари 2020 година, како материјал за информирање.
Точка 36
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД
„ТЕЦ Неготино“, за периодот октомври - декември 2019 година, како материјал за
информирање.
Истовремено, Владата согласно Мислењето на Министерството за финансии, им
укажува на надлежните органи на АД ТЕЦ Неготино да преземаат мерки за
намалување на непродуктивните расходи од работењето.
Точка 37
Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работењето на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна
Македонија“, за период октомври – декември 2019 година, со прилозите, како
материјал за информирање.
Точка 38
Владата го разгледа Извештајот за работата на директорот на Дирекцијата за
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за период 1.07.2019 - 31.12.2019
година, како материјал за информирање.
Точка 39
Владата го разгледа Извештајот за материјално финансиско работење на ЈП
„Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал на 2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 40
Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на ЈП
Службен весник на Република Северна Македонија, за период октомври –
декември 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 41
Владата го разгледа Извештајот за работа на Агенцијата за примена на јазикот што
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија за 2019
година, како материјал за информирање.
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Точка 42
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за постапките за преземање
на вработените од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
во институции од јавен сектор, реализирани во ноември 2019 година, како
материјал за информирање.
Точка 43
Владата го разгледа Извештајот за работата на Комисијата за извоз на стоки и
технологии со двојна употреба во 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на Акцискиот план за
изработка на проектна документација и имплементација на Проект за воведување
на интелигентен транспортен систем на патиштата, како материјал за
информирање.
Точка 45
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за
потребата од
ратификација на Договорот од Маракеш за олеснување на пристапот до објавени
дела за лицата кои се слепи, имаат оштетен вид или на друг начин оневозможени
да користат печатени материјали, како материјал за информирање.
Точка 46
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за статусот на реализација на
националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година,
со Среднорочен извештај за самооценување, како материјал за информирање.
Точка 47
Владата го разгледа новиот текст на Извештајот за спроведување на јавната
политика за интеграција на Ромите во Република Северна Македонија за 2018
година, како материјал за информирање.
Точка 48
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за организирање авионски превоз на
македонски граѓани со моментален престој во странство на територија на
Република Северна Македонија за време на вонредна состојба, во предложениот
текст.
Оливер Спасовски, претседател на Владата на Република Северна Македонија се
иззема од гласањето по оваа точка.
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Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за начинот на постапување со медицинскиот
отпад и отпадот од лицата во самоизолација и карантин потенцијално
контаминиран со COVID-19, ја усвои Информацијата и заклучи да се достави до
Главниот координативен кризен штаб на разгледување и постапување.

*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:05 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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