ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и првата седница на Владата на Република Северна
Македонија,
одржана на 25 ноември 2021 година

Скопје, ноември 2021 година

ЗАПИСНИК
од Сто дваесет и првата седница на Владата на Република Северна
Македонија,
одржана на 25 ноември 2021 година
Седницата започна во 16:30 часот.
Со седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев.
На седницата присуствуваа д-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на
политички прашања на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу
заедниците, Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, м-р Никола Димитров, заменик
на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за
европски прашања и Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација
со економските ресори и инвестиции и членовите на Владата м-р Радмила
Шекеринска-Јанковска, министер за одбрана, Оливер Спасовски, министер за
внатрешни работи, д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, м-р Бојан
Маричиќ, министер за правда, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии,
м-р Крешник Бектеши, министер за економија, доц. д-р Венко Филипче,
министер за здравство, Мила Царовска, министер за образование и наука и
Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, како и генералниот секретар
на Владата на Република Северна Македонија, Мухамед Зеќири 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 седницата присуствуваа и Трајан Димковски,
заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанств, д-р
Христина Оџаклиеска, заменик на министерот за животна средина и просторно
планирање и Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко
општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Душко Арсовски и Муамет Хоџа, портпароли на
Владата на Република Северна Македонија и Васко Ковачевски, директор на АД
за производство на електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“, во
државна сопственост, Скопје.
Од седницата отсуствуваa членовите на Владата Арјанит Хоџа, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Јагода Шахпаска, министер за
труд и социјална политика, Горан Милевски, министер за локална самоуправа,
д-р Ирена Стефоска, министер за култура, Насер Нуредини, министер за
животна средина и просторно планирање и д-р Јетон Шаќири, министер за
информатичко општество и администрација.

*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Записник од Педесет 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 22 ноември 2021
година
2. Информација во врска со задолженија предвидени во точка 5 и точка 6 од
Заклучокот на Влада на Република Северна Македонија, по точка 37 од
Извадокот на Нацрт записникот од 118-та седница на Влада на Република
Северна Македонија, одржана на 9 ноември 2021 година со бр.40-11328/1,
заведена со арх.бр.03-5394/2 од 22.11.2021
3. Кадровски прашања
4. Прашања и предлози
5. Информација со План за транспорт на повредените лица и телата на
починатите во сообраќајната несреќата на автобус на Беса-транс на
23.11.2021 год. во Бугарија
*

*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата ги разгледа Записникот од Педесет 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
22 ноември 2021 година и Записникот од состанокот на Комисијата за заразни
болести одржан на 17 ноември 2021 година со Заклучок (допрецизирање) за
Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 17 ноември
2021 година и согласно предлозите изнесени при расправата на седницата ги
донесе следните заклучоци:

1. Го усвои Записникот од Педесет 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 22 ноември 2021 година.
2. Во однос на предложените мерки од Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство, Владата останува на ставот дека
вакцинацијата е најуспешното решение против коронавирус COVID-19 и
дека е потребно да се зајакнат и зголемат мерките за поттикнување на
вакцинација на населението и согласно тоа на Комисијата за заразни
болести се препорачува:
-

да се направат дополнителни анализи за марки во земјата, како и
компаративни анализи со другите земји во насока на подобрување и
зајакнување на постоечките, како и предлагање на други дополнителни
мерки, маханизми и инструменти за поттикнување на вакцинацијата.

3. Се задолжуваат ресорните министерства (координатори на соодветните
инспекциски служби), како и другите државни институции кои се
задолжени за спроведување и контрола на мерките против ширење на
коронавирус COVID-19 согласно нивните надлежности, дополнително и
детално да се ангажираат и да постапуваат во спроведувањето на истите,
посебно во делот на лична идентификација на лицата во поглед на
поседување на сертификат за вакцинација или потврда за прележан
COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето,
број на лица кои седат на маса во објектите, како и другите постоечки
мерки.
4. Се задолжува Економскиот совет да направи сеопфатни анализи од сите
можни аспекти во сите сектори и до Владата да достави/предложи
соодветни мерки, маханизми и инструменти за поттикнување на
вакцинацијата.
5. Се задолжува Министерството за здравство, во соработка со
Министерството за информатичко општество и администрација и
Министерството за труд и социјална политика да ја разгледа можноста со
законско решение да се овозможи добивање на два слободни денови за
вработените (во државна администрација и приватен сектор) кои ќе се
вакцинираат и за следната седница на Владата, што ќе се одржи на 30
ноември 2021 година да достави информација за истото.
6. Го прифати предлогот на Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство, да се промени Протоколот бр.52 во однос
на ограничувањето на бројот на лица што можат да бидат присутни во

просториите на приредувачите на игри на среќа во казино, односно истиот
да биде согласно бројот на автомати во објектот, а истото да важи и за
играње на масите за жива игра.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување на Одлуката за
превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето
на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот
SARS-COV-2, случаите и временскиот период на нивна примена.
Точка 2
Владата ја разгледа Информацијата во врска со задолженија предвидени во
точка 5 и точка 6 од Заклучокот на Влада на Република Северна Македонија, по
точка 37 од Извадокот од Нацрт- записникот од 118-та седница на Владата на
Република Северна Македонија, одржана на 9 ноември 2021 година со бр.4011328/1, заведена со арх.бр.03-5394/2 од 22.11.2021 година, со Договор за
деловно – техничка соработка, склучен помеѓу АД за производство на
електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна
сопственост, Скопје и АД за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино,
во државна сопственост, Скопје, со Предлог-одлука и притоа ги донесе следните
заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата во врска со задолженија предвидени во точка 5 и
точка 6 од Заклучокот на Влада на Република Северна Македонија, по точка 37
од Извадокот од Нацрт-записникот од 118-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 9 ноември 2021 година со бр.40-11328/1,
заведена со арх.бр.03-5394/2 од 22.11.2021 година, со Договор за деловно –
техничка соработка, склучен помеѓу АД за производство на електрична
енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и
АД за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна
сопственост, Скопје.
2. Се задолжува АД за производство на електрична енергија, Електрани на
Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје веднаш да започне со
набавка на мазут за производство на електрична енергија од страна на АД за
производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост,
Скопје.
За таа цел, Владата ќе ги обезбеди потребните финансиски средства за
едномесечно работење, намалени за 300 милиони денари, со кои веќе располага
АД за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија,
во државна сопственост, Скопје.
3. Ја донесе Одлуката за одобрување на работењето на Управниот одбор и
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична
енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со
заклучок текстот на истата да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.

Точка 3
1.
Владата на проф. д-р Стое Смилков и проф. д-р Дијана Блажековиќ –
Димовска, определени претставници во Советот на Јавната научна установа
Хидробиолошки завод – Охрид им утврди престанок на мандатот.
1.1. Владата за претставници на Советот на Јавната научна установа
Хидробиолошки завод – Охрид, ги определи:
-

д-р Катерина Беличовска и
д-р Катерина Ребок.
Точка 4

1. По повод укажувањето на м-р Крешник Бектеши, министер за економија, а во
врска со потребата од донесување на автономни мерки за намалување или
укинување на увозните давачки за свинско месо Владата заклучи:
- Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
веднаш до Министерството за економија да достави мислење по Предлогодлуката за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато
свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени
или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура,
сушени или чадени.
2. Владата на предлог на Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања,
координација со економските ресори и инвестиции го задолжи Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство за наредната седница на Владата
да достави информација до каде е постапката за подготвување на Предлогот на
закон за ловство и Предлогот на закон за земјоделско осигурување.
3. Министерот за транспорт и врски, во врска со проблемот со кој се соочуваат
возачите на кои им е истечен сертификатот, односно лиценцата, а согласно
Законот за превоз во патниот сообраќај не е можно продолжување на важноста
на истите (во моментот им се истечени на околу 1500 возачи), ги информираше
членовите на Владата дека Министерството за транспорт и врски останува на
ставот да се почне со електронско полагање за транспортерите од наредниот
понеделник.
4. Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски ги информираше
членовите на Владата дека вонредниот инспекциски надзор кој Државниот
инспекторат за транспорт требало да го изврши во компанијата „Беса Транс БТБ“
не е извршен со оглед дека просториите на компанијата биле затворени.
Исто така, информира и за временото одземање на лиценцата за работа на
компанијата „Беса транс БТБ“ која го организирала и вршела превозот на
патниците настрадани во сообраќајната несреќа што се случи на 23 ноември 2021
година на Автопатот „Струма“ во Република Бугарија (шест месеци).

Точка 5
Владата ја разгледа Информацијата со План за транспорт на повредените лица
и телата на починатите во сообраќајната несреќата на автобус на Беса-транс на
23.11.2021 година во Република Бугарија и ја усвои Информацијата со следниве
заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за здравство да обезбеди соодветни
амбулантни возила за транспорт на повредените лица, без оглед дали истите се
осигуреници на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија и истите да бидат хоспитализирани во болниците во државата.
2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да изврши избор на
соодветно транспортно претпријатие и во целост да го реализира транспортот
на посмртните останки од Република Бугарија до Република Северна
Македонија, до домовите на починатите, a Генералниот секретаријат на Владата
на Република Северна Македонија да ги покрие сите трошоци поврзани со
организацијата и транспортот на повредените лица и организацијата,
транспортот и погребот на починатите во сообраќајната несреќа.
3. Се задолжува Министерството зa внатрешни работи да обезбеди непречен
премин на колоната на граничниот премин „Деве Баир“, како и полициска
придружба за колоната од граничниот премин „Деве Баир“ до крајните
дестинации.
4. Се формира работна група предводена од д-р Бујар Османи, министер за
надворешни работи, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, д-р
Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика и доц. д-р Венко
Филипче, министер за здравство, која ќе утврди план и динамика на
спроведувањето на целокупниот процес на организацијата и транспортот на
повредените лица и организацијата, транспортот и погребот на починатите во
сообраќајната несреќата на автобус на Беса-транс на 23.11.2021 година во
Република Бугарија, секој во рамките на својата надлежност.

*

*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 19:30 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Мухамед Зеќири

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Зоран Заев

