ЗАПИСНИК
од Седумдесет и третата (тематска) седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 27 мај 2021 година

Скопје, мај 2021 година

ЗАПИСНИК
од Седумдесет и третата (тематска) седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 27 мај 2021 година
Седницата на Владата на Република Северна Македонија што се одржа преку видео
конференциска врска со употреба на интернет комуникација започна во 20:20 часот.
Со седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев.
На седницата учествуваа 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,
членовите на Владата: м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, министер за одбрана,
Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, м-р Бојан Маричиќ, министер за
правда, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши,
министер за економија, Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Мила Царовска, министер за образование и наука,
д-р Јагода
Шахпаска, министер за труд и социјална политика, Благој Бочварски, министер за
транспорт и врски и Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно
планирање, 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 учествуваа и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на
Секретаријатот за законодавство.
Покрај членовите на Владата, на седницата учествуваа и м-р Фатмире Исаки,
заменик на министерот за надворешни работи, Седат Сулејмани, заменик на
министерот за култура и Александар Бајдевски, заменик на министерот за
информатичко општество и администрација.
На седницата учествуваа и Душко Арсовски и Муамет Хоџа, портпароли на Владата
на Република Северна Македонија.
На седницата не учествува членовите на Владата: д-р Бујар Османи, министер за
надворешни работи, м-р Горан Милевски, министер за локална самоуправа,
др Ирена Стефоска, министер за култура и д-р Јетон Шаќири, министер за
информатичко општество и администрација.
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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. Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021
година, со Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021
година, донесена од Советот на Општина Куманово, со дополнително
Известување
2. Барање на согласност за префрлање на салдото во износ од 12.100.000,00
денари од наменска сметка за блок дотации од Буџетот на Република
Северна Македонија, намалено за износот на пријавените неизмирени
обврски на јавните установи, на сметка на основниот буџет за финансирање
на надлежностите на Општината Берово
3. Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општината Велес за 2021 година,
со Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации
на сметката на основниот Буџет на Општина Велес за 2021 година, донесена
од Советот на Општина Велес
4. Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Центар Жупа
5. Барање согласност за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Дебрца за 2021 година
6. Кадровски прашања
7. Прашања и предлози
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По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:

Точка 1
Владата го разгледа Барањето согласност за префрлање на вишок на средства од
сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за
2021 година, со Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок
дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Куманово за 2021 година,
донесена од Советот на Општина Куманово и заклучи да даде согласност на истото,
имајќи го предвид Мислењето на Министерството за образование и наука, со
укажување од вкупниот вишок на сметката за блок дотации од програма N20 средно
образование во износ од 48.922.425 денари, средствата од 43.000.000 кои Општината
бара од средно образование да се префрлат за користење за други намени да се
распределат и тоа:
- 70% од износот да се наменат за обезбедување на потребите во основно
образование со оглед на констатираната состојба дека е потребен поголем обем на
инвестиции и опремување за подобрување на квалитетот во основното образование;
- 30% да се префрлат на сметка на основниот буџет на Општината за детски и
училишни игралишта со цел за социјална интеракција и рекреација со што
придонесува за подобрување на општата благосостојба на децата.
Точка 2
Владата го разгледа Барањето на согласност за префрлање на салдото во износ од
12.100.000,00 денари од наменска сметка за блок дотации од Буџетот на Република
Северна Македонија, намалено за износот на пријавените неизмирени обврски на
јавните установи, на сметка на основниот буџет за финансирање на надлежностите
на Општината Берово и заклучи да не даде согласност на истото, имајќи го предвид
Мислењето на Министерството за образование и наука.
Точка 3
Владата го симна од Дневен ред Барањето согласност за префрлање на вишок на
средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на
Општината Велес за 2021 година, со Одлука за префрлање на вишок на средства од
сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Велес за 2021
година, донесена од Советот на Општина Велес, имајќи предвид дека при
извршениот увид од комисијата при Министерството за образование и наука во
училиштата на територијата на општината, најавено е повлекување на материјалот
од страна на предлагачот.
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Точка 4
Владата го одложи разгледувањето на Барањето согласност за префрлање на вишок
на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на
Општина Центар Жупа за наредната седница на Владата, поради потребата
материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика и Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој, заедно со мислењето од Министерството за образование и наука што ќе го
достави врз основа на извештајот од извршениот увид во училиштата на територија
на општината.
Точка 5
Владата го одложи од разгледување Барањето согласност за префрлање на вишок
на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на
Општина Дебрца за 2021 година за наредната седница на Владата, поради потребата
материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика и Комисијата за човечки ресурси и одржлив
развој, заедно со мислењето од Министерството за образование и наука што ќе го
достави врз основа на извештајот од извршениот увид во училиштата на територија
на општината.
Точка 6
По оваа точка немаше предлози.

Точка 7
1. Владата по повод укажувањето на Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања,
координација со економските ресори и инвестиции во однос на Информацијата во
врска со склучување на Предлог - договор за регулирање на меѓусебните права и
обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектите, а во врска со
член 7 став 1 од Нацрт-договорот заклучи:
- Доколку трошоците за реализација на проектите изнесуваат повеќе од средствата
наведени во член 2 од Одлуката за склучување на анекс на Договорот за концесија
за промена на намената на дел од средствата („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.295/20), корисниците на проектите да ги покријат
преостанатите средства за реализација на нивните проекти.
2. По повод укажувањето на министерот за здравство, доц. д-р Венко Филипче во
врска со предлогот на Координативно тело за поддршка на фудбалската
репрезентација на Европското првенство во фудбал 2020, по Барањето на
Фудбалската федерација на Македонија, а имајќи ги предвид епидемиолошките
текови и состојби во државата, Владата заклучи да се дозволи исклучок за
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одржување на два натпревари на 1 јуни и 4 јуни 2021 година, на македонската
фудбалска репрезентација со присуство на гледачи (публика) до максимум 30%
исполнетост од капацитетот на спортскиот објект каде што ќе се одржува
натпреварот.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување и дополнување 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 КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и
временскиот период на нивна примена.
3. Владата го разгледа и го прифати Барањето доставено од Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство за изменување на Заклучокот под број 2,
од Точка 8, од Извадокот од Нацрт – записникот од Деветтата седница на Владата
на Република Северна Македонија, одржана на 15 февруари 2020 година и заклучи
истиот да гласи:
„2. Се овластува Крум Ефремов, амбасадор на Република Северна Македонија во
Киев, Украина, во име на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Северна Македонија да ја потпише Спогодбата меѓу
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република
Северна Македонија и Министерството за земјоделска политика и храна на Украина
за соработка во областа на карантинот и заштита на растенијата“.
4. Владата го разгледа Барањето од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство за повлекување од собраниска постапка на Законот за изменување
и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните, под број 024511/2 од 17 мај 2021 година и притоа заклучи да го повлече од собраниска постапка
Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и
благосостојба на животните, доставен до Собранието на Република Северна
Македонија, со писмо бр.44-8842/1 од 27 септември 2020 година.
5. Владата во врска со Одлуката за избор на кандидатите ,,Акса Догалгас Дагити
А.С.“ од Република Турција и ,,Палмет Енерџи Аноним Ширкети“ од Република
Турција, до кои ќе се достави покана за учество во втората фаза на конкурентен
дијалог, донесена на Дваесет и четвртата седница, одржана на 24 ноември 2020
година, го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија во соработка со Комисијата за спроведување на постапката за
доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за
финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на
дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија, во рок
од седум дена да подготви критериуми согласно кои ќе распише постапка за избор
на правен трансакциски советник и во најкраток можен рок да се изврши изборот,
со цел да се продолжи втората фаза за селекција на компаниите за доделување на
концесија за изградба на дистрибутивниот систем на природен гас во Република
Северна Македонија.
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6. Владата се информираше со Интервентниот план за инвестиции 2021-2027 година.
7. Владата заклучи да се дополни Одлуката за формирање на Координативно тело
за поддршка на фудбалската репрезентација на Европското првенство во фудбал
2020 со претставници од Министерството за здравство и Градот Скопје, кои да
достават номинации до Владата.
Одлуката да се смета за донесена на оваа седница на Владата.
8. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во
врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за одобрување
на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територија на
Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на
постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од
заразната болест КОВИД-19 (COVID-19) предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и
заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува
безбедноста на здравјето на населението за период од 15 мај 2021 година до 21 мај
2021 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да
го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на
Република Северна Македонија.

*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 23:25 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Мухамед Зеќири

Зоран Заев
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