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ЗАПИСНИК
од Шеесет и четврттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 10 јуни 2020 година

Скопје, јуни 2020 година

ЗАПИСНИК
од Шеесет и четврттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 10 јуни 2020 година
Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку
видео конференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во
15:55 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 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,
членовите на Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска, министер за
правда, 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, Горан
Милевски, министер за локална самоуправа, 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, Зорица Апостолска 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.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата учествуваа и м-р
Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи, Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, Славјанка Петровска, дополнителен заменик на
министерот за внатрешни работи, Гордана Димитриеска Кочоска, дополнителен заменик на
министерот за финансии, Санела Шкријељ, дополнителен заменик на министерот за труд и
социјална политика, како и Лирим Шабани, државен секретар во Министерството за
политички систем и односи меѓу заедниците.
На седницата учествуваше и Нина Фити Неделковска, претставник од Светска банка.
На седницата не учествуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки
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членовите на Владата на Република Северна Македонија,
м-р Никола Димитров,
министер за надворешни работи, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Хусни
Исмаили, министер за култура 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
1. Записник од Седумдесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 јуни 2020 година
2. Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со
законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од
здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради
исплата на платите за април и мај 2020 година
3. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење
пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба
4. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба
5. Информација за ставање во функција на веб-страница за електронски донации
solidarnost.gov.mk
6. Информација во врска со Програмата за субвенции за кофинансирање на
настани за 2020 година
7. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
за прашања поврзани со изборниот процес
8. Предлог - уредба со законска сила за начин на користење на радиофреквенциски
опсези за време на вонредна состојба
9. Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните
уметници за време на вонредна состојба
10. Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила
за формирање Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана
од COVID-19
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11. Предлог - одлука за дополнување на Одлуката за начинот на исплата на
средства од сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување
со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID - 19
12. Кадровски прашања
13. Прашања и предлози
14. Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за комунални такси за
време на вонредна состојба
15. Предлог - уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од
задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го разгледа Записникот од Седумдесет и првиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 јуни
2020 година и согласно предлозите изнесени во расправата на седницата ги усвои
следните заклучоци:
1. Го усвои Записникот од Седумдесет и првиот состанок на Главниот
координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 јуни
2020 година.
2. Го усвои Протоколот за постапување на средните музички училишта за време
на полагање на квалификационен испит на учениците во учебната 2020/2021
година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од
Министерството за образование и наука, кој да се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
3. Го усвои Протоколот за иселување на студенти од објектите на државните
студентски домови во Република Северна Македонија од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и
наука, кој да се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Врз основа на ова, Владата заклучи државните студентски домови во Република
Северна Македонија да подготват детална листа на студенти (станари) со
временски термини за иселување од студентските домови.
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Согласно ова, Владата донесе Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на Уредбата со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на
работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од
коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020
година, во предложениот текст, со заклучок Управата за јавни приходи да го
достави Прилогот - Барање за финансиска поддршка на работодавач заради
исплата на плати за април, мај и јуни 2020 година кој е составен дел на овааа
уредба со законска сила.
Точка 3
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за спречување
перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба, во
предложениот текст.
Точка 4
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со
законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба (нов
текст), во предложениот текст.
Точка 5
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за ставање во функција на вебстраница за електронски донации solidarnost.gov.mk.
Точка 6
Владата по Информацијата во врска со Програмата за субвенции за
кофинансирање на настани за 2020 година ја донесе Програмата за изменување на
Програмата за развој на туризмот за 2020 година (нов текст), со заклучок
Министерството за економија да го усогласи текстот на Програмата со
Министерството за финансии.
Точка 7
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со
законска сила за прашања поврзани со изборниот процес (најнов текст), во
предложениот текст.
Уредбата е донесена со еден глас против.

Точка 8

5

Владата ја донесе Уредбата со законска сила за начин на користење на
радиофреквенциски опсези за време на вонредна состојба (нов текст), во
предложениот текст.
Точка 9
Владата ја донесе Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на
естрадните уметници за време на вонредна состојба, во предложениот текст.
Точка 10
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Предлог -уредба со
законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за формирање фонд
за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од COVID-19.
Точка 11
Владата ја одложи од рагледување Предлог - одлуката за дополнување на
Одлуката за начинот на исплата на средства од сметката за донација на Фондот за
помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот
COVID – 19, за втората наредна седница на Владата.
Точка 12
1. Владата формира Комисија за распределба на финансиски средства наменети за
финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година за мерки за справување
со КОВИД – 19 кризата и тоа:
a)
-

за претседател
Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација

б)
за членови
Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија задолжен за европски прашања
д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука
Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика
д-р Драги Рашковски, генерален секретар на Владата на Република Северна
Македонија и
двајца претставници од Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор
Уранија Пировска
Јане Чаловски.

Точка 13
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По повод Заклучокот донесен на 63-та седница на Владата, одржана на 9 јуни 2020
година во врска со потпишувањето на Договорот за заем со Светска банка (кое
сеуште не е реализирано), ги разгледа доставените материјали/кореспонденции од
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство и
Министерството за финансии и имајќи ги предвид предлозите изнесени во
расправата на седницата на Владата, Владата заклучи да се обрати до Државната
изборна комисија, согласно член 48 став 1 од Законот за Владата на Република
Македонија.
Точка 14
Владата ja донесе Уредбата со законска сила за примена на Законот за
комуналните такси за време на вонредна состојба, со заклучок во член 2 од текстот
на Уредбата да се додаде нов став во насока дека советите на општините може да
донесат одлука за ослободување од плаќање на комуналната такса за време на
вонредната состојба, утврдена во став 1.
Точка 15
Владата ja донесе Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од
задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите, со заклучок
Министерството за труд и социјална политика да го усогласи текстот на Уредбата.
*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 17:50 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Оливер Спасовски

Подготвил: Никола Пасков
Контролирал: Љубица Р. Димовска
Согласен: Дејан Јакимовски
Одобрил: Митра Спасовска
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