ЗАПИСНИК
од Дваесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 8 март 2022 година

Скопје, март 2022 година

ЗАПИСНИК
од Дваесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 8 март 2022 година
Седницата започна во 12:40 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна Македонија, д-р
Димитар Ковачевски, како и 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.
На седницата присуствуваа м-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење, м-р Бојан
Маричиќ, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен
за европски прашања, 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, д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, д-р
Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Љупчо
Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Беким Сали,
министер за здравство, д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, м-р Јованка
Тренчевска, министер за труд и социјална политика, м-р Горан Милевски, министер за
локална самоуправа, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини,
министер за животна средина и просторно планирање, м-р Адмирим Алити, министер за
информатичко општество и администрација и д-р Џемаил Чупи, министер без ресор, задолжен
за дијаспора, 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 Башким Хасани, заменик на
министерот за одбрана, м-р Назим Буши, заменик на министерот за внатрешни работи,
д-р
Агим Нухиу, заменик на министерот за правда и м-р Даим Лучи, заменик на министерот за
култура.
На седницата присуствуваа и Душко Арсовски, портпарол на Владата на Република Северна
Македонија, Линда Ван Гелдер, регионален директор на Светска банка за Западен Балкан,
Масимилијано Паолучи, директор на Светска банка во Северна Македонија и Ејуп Рустеми,
директор на Јавно претпријатие за државни патишта.
Од седницата отсуствуваа членовите на Владата Славјанка Петровска, министер за одбрана,
Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, д-р Никола Тупанчески, министер за
правда и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, министер за култура.

*
*

*
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Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Презентација на Светска банка на портфолиото на Република Северна Македонија
2. Кадровски прашања
3. Прашања и предлози
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
На седницата на Владата претставниците на Светска банка, Линда Ван Гелдер, регионален
директор на Светска банка за Западен Балкан и Масимилијано Паолучи, директор на Светска
банка во Северна Македонија, го презентираа портфолиото на Светска банка за Република
Северна Македонија, за тековниот период, како и за наредната фаза на соработката на оваа
меѓународна финансиска институција.
Регионалниот директор на Светска банка за Западен Балкан, Линда Ван Гелдер, истакна дека
Светската банка продолжува да ги следи приоритетите на Владата и се фокусира на три
приоритетни области, поддршка на извозниот раст, подобрување на околината на приватниот
сектор, потоа инклузивен раст, проширување и зголемување на вештините и можностите,
особено за најранливите категории и подобрување на одржливоста, како и градење на
отпорност кон шокови. Истакна дека едно од клучните прашања е да се забрза
имплементацијата на проектите, за да се искористи вредноста на побрз начин. Со поддршката
се опфатени проекти од патната инфраструктура (автопатна, магистрална и локална), проекти
за унапредување на образованието, во здравството, како и проекти за социјална инклузија.
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, д-р Димитар Ковачевски, им се
заблагодари на претставниците за присуството и можноста да се дискутира за проектите,
предизвиците и проблемите во реализацијата на проектите финансирани од Светска банка.
Министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими, истакна дека Светска банка е еден од
најзначајните партнери на Република Северна Македонија, со поддршка којашто од
1993
година до денес изнесува 2,8 милијарди долари. Актуелното портфолио на Република Северна
Македонија, опфаќа 9 големи проекти, вредни 480,8 милиони долари.
Исто така, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, укажа на потребата од координирано
работење помеѓу институциите и што побрза реализација на проектите, бидејќи во спротивно
тоа ќе има негативен ефект, кој нема да биде само економски, туку и фискален.
Истовремено, ресорните министри информираа за актуелните проекти кои се во надлежност
на нивните министерства.
Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски, информираше за Проектот за локални
патишта, во вредност од 70 милиони евра, кој има за цел да даде поддршка на единиците на
локалните самоуправи, согласно однапред утврдената методологија, за реализација на улици
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и патишта во секоја општина. Овој проект има две компоненти, односно, првата компонента е
зајакнување на капацитетите и избор на консултантски услуги во 2020, 2021 и 2022 година и
втората компонента реализација на средства од 65,3 милиони евра, во периодот 2020-2021
година (реализирани две тендерски постапки во вкупна вредност од
10 милиони евра,
потпишани договори со 11 изведувачи, од кои се опфатени 62 локални улици и патишта во 31
општина, со вкупна должина од 60 км). Комплетно се завршени 40 локални улици и патишта во
19 општини. Во тек се градежни работи во 12 општини, каде што се работи на 22 локални
улици и патишта. На тендер се објавени три посебни делови и во текот на март 2022 година,
ќе се објават останатите два дела, со што ќе се имплементираат 22 нови локални улици и
патишта во 14 општини.
Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, Ејуп Рустеми, информираше за
потпишаниот Договор со Светска банка во износ од 73 милиони евра, за патната делница
Крива Паланка-Длабочица-Чатал, која е поделена на две делници, со што за секоја одделна
делница се склучени договори. Поради покачувањето на цените на железо и нафта има
успорување на изведувачите на проектите, со што ќе бидат потребни дополнителни средства,
а бидејќи во однос на потребите за успешно спроведување на Проектот, изведувачите треба да
достават дополнителни предлози, со што ќе се знае колку дополнителни средства ќе бидат
потребни за да се заврши Проектот.
Министерот за образование и наука, д-р Јетон Шаќири, информираше за Проектот за
унапредување на основното образование, финансиран со заем од Светска банка, кој е насочен
кон подобрување на условите за учење во основното образование. Проектот кој се состои од
четири компоненти (подобрување на нивото на училиштата, реформа на следење и оценување
на националниот прогрес во учењето, зајакнување на компентенции на наставниот кадар,
стручните соработници и директори на училиштата и управување на секторот, раководење на
Проектот и мониторинг на евалуација) изнесува 21,5 милиони евра, каде што во
имплементацијата покрај министерството се вклучени и Бирото за развој на образование,
Државниот испитен центар, Државниот просветен инспекторат, општините и основните
училишта.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, информираше
за преземените активности за Проектот за модернизација на земјоделството, којшто е дел од
четиригодишната рамка за соработка со Светска банка, преку кој се обезбедени 50 милиони
евра за унапредување на земјоделството, во делот на формирање на проектна единица,
односно формирање на тим кој ќе работи на овој кредит, кој ќе опфати активности за
изградба на три откупно дистрибутивни центри и поддршка на Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој, нов информациски систем за регулирање на
целата земјишна политика, советодавен систем, итн.
Министерот за труд и социјална политика, м-р Јована Тренчевска, информираше за прогресот
на активностите за трите проекти поддржани од Светската банка, односно за Проектот за
подобрување на социјалните услуги и Проектот за администрирање на социјално осигурување,
каде се заостанува со некои рокови, поради состојбата предизвикана со Коронавирусот. Со
овој проект се подобрува квалитетот на услугите во администрирањето на социјалното
осигурување, каде е предвиден унифициран регистарски систем (податоци во делот на
работодавачите, осигурениците и социјалните придонеси) и унапредување на законската
рамка која уредува прашања кои се однесуваат на лицата со попреченост и опасни занимања.
Во овој дел е предвидено развивање на централно координативно тело за утврдување на
инвалидност.
Имајќи го предвид горенаведеното, Владата заклучи:
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1. Се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта, за наредната седница на
Владата, за Проектот за патната делница Крива Паланка-Длабочица-Чатал, да достави план со
динамика за реализација на Проектот и надминување на сите критички точки (во делот каде
што се надминати роковите од февруари, да бидат ставени во март).
2. Се задолжуваат членовите на Владата, да ја забрзаат реализацијата на проектите во
нивниот ресор, како и повлекувањето на средствата од Светска банка според планот, имајќи
предвид дека во услови на светска економска криза, тоа е добро за платниот биланс.
Точка 2
По оваа точка немаше предлози.
Точка 3
По оваа точка немаше прашања, ниту предлози.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 13.30 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

д-р Димитар Ковачевски
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