ЗАПИСНИК
од Деведесеттата (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 13 октомври 2022 година

Скопје, октомври 2022 година

ЗАПИСНИК
од Деведесеттата (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 13 октомври 2022 година
Седницата започна во 12:25 часот.
На седницата претседаваше д-р Димитар Ковачевски, претседател на Владата на Република
Северна Македонија, 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 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, Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, д-р Никола
Тупанчески, министер за правда, м-р Крешник Бектеши, министер за економија,
Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, м-р Беким Сали,
министер за здравство, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини,
министер за животна средина и просторно планирање и
д-р Џемаил Чупи, министер без
ресор задолжен за дијаспора, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија, м-р Методија Димовски.
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, Филип Николовски, заменик на министерот за финансии, м-р Даим Лучи,
заменик на министерот за култура и Александар Бајдевски, заменик на министерот за
информатичко општество и администрација.
На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Северна Македонија, Трајан Димковски, претставник од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и м-р Никица Бачовски, директор
на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Од седницата отсуствуваа м-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење и членовите на
Владата: Славјанка Петровска, министер за одбрана, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии,
доц. д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, м-р Јована Тренчевска, министер за
труд и социјална политика, м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа, доц. д-р
Бисера Костадиновска-Стојчевска, министер за култура и м-р Адмирим Алити, 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. Информација за воведување нов модел на системот за финасиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија
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2. Кадровски прашања
3. Прашања и предлози
4. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија
за учество на вежбата „Beyond Horizon 22“, во Република Бугарија
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика (*), по скратена
постапка
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност, по
скратена постапка
7. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија
за учество на вежбата „PRESKOK 22“, во Република Словенија
8. Информација за добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија, за
прифаќање на Барањето Pfizer SRB d.o.o Beograd, за отпочнување на постапка за добивање на
одобрение за ставање на лек во промет на нова јачина и нова фармацевтска дозирана форма на
вакцината COMIRNATY (tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified))
*
*
*
По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа и усвои новиот текст на Информацијата за воведување нов модел на
системот за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во Република Северна
Македонија.
Точка 2
1. Владата го отповика Митко Јанков од должноста вршител на должноста управител на Друштво
фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес.
2. Владата ги отповика од должноста членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за
шински возила „Велес“, ДООЕЛ–Велес:
- Блажо Костов
- Петар Бошкоски
- Александра Петровска.
Точка 3
По повод укажувањето на министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, а во врска со
барањето од страна на Агенцијата за национална безбедност за промена на Законот за следење
на комуникации и Законот за Агенцијата за национална безбедност, Владата заклучи
Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда, до наредната седница на
Владата, да се усогласат во однос на тоа кое министерство ќе биде надлежно за поднесување на
изменувањето и дополнувањето на овие закони.
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Точка 4
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Северна Македонија за учество на вежбата „Beyond Horizon 22“, во Република
Бугарија, во предложениот текст.
Точка 5
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување на
Законот за енергетика (*), по скратена постапка и го утврди со следниве заклучоци:
1. Министерство за економија да изврши усогласување на текстот на Предлогот на закон
согласно укажувањата на Секретаријат за законодавство.
2. Пречистениот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за
енергетика (*), по скратена постапка согласно член 170 од Деловникот на Собранието на
Република Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени мр Крешник Бектеши, министер за економија и Зоран Маневски, заменик на министерот за
економија, а за повереници м-р Размена Чекиќ - Дуровиќ, државен секретар во Министерството
за економија, м-р Исмаил Лума, државен советник во Министерството за економија и Валентина
Старделова, раководител на сектор во Министерството за економија.
Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за
изменување и дополнување на Законот за енергетика (*), доставен до Собранието на Република
Северна Македонија, со писмо бр.41-5921/1 од 13 септември 2022 година.
Точка 6
Владата го разгледа најновиот текст на Предлогот на закон за изменување и дополнување на
Законот за енергетска ефикасност, по скратена постапка, го утврди и заклучи да се достави до
Собранието, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени мр Крешник Бектеши, министер за економија и Зоран Маневски, заменик на министерот за
економија, а за повереници м-р Размена Чекиќ - Дуровиќ, државен секретар во Министерството
за економија, м-р Исмаил Лума државен советник во Министерството за економија и Валентина
Старделова, раководител на сектор во Министерството за економија.
Истовремено, Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за
изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност, по скратена постапка,
доставен до Собранието на Република Северна Македонија со писмо бр. 41-7889/1 од 13
септември 2022 година.
Точка 7
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на
Република Северна Македонија за учество на вежбата „PRESKOK 22“, во Република Словенија, во
предложениот текст.
Точка 8
Владата ја разгледа Информацијата за добивање на согласност од Владата на Република Северна
Македонија, за прифаќање на Барањето Pfizer SRB d.o.o Beograd, за отпочнување на постапка за
добивање на одобрение за ставање на лек во промет на нова јачина и нова фармацевтска
дозирана форма на вакцината COMIRNATY (tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-
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modified)), ја усвои и даде согласност на Агенцијата за лекови и медицински средства да го
прифати Барањето бр.11-6598/1 и 11-6599/1 од 6.7.2022 година од Pfizer SRB d.o.o Beograd, со
седиште на ул. Трешњиног цвета 1/VI, 11070, Белград, Р. Србија, за отпочнување на постапка за
добивање на одобрение за ставање на лек во промет на нова јачина и нова фармацевтска
дозирана форма на вакцината COMIRNATY (tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleosidemodified).
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 13:40 часот.
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Методија Димовски

д-р Димитар Ковачевски
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