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Предмет: Известување, доставува, _
Согласно обврските кои произлегуваат од донесените одлуки на 51-та седница на Владата на
Република Северна Македонија одржана на ден 12.05.2020 година, односно усвоениот План за
намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот, Ве
известуваме дека помеѓу останатото на седницата на Владата е донесена Одлука да започнат со
работни активности, осносно да се отпочне со спроведување на настава и обуки од страна на
автошколите и спроведување на испити со кандидати за возачи од страна на испитните центри
согласно протоколот за вршење на овие дејности, на начин што при спроведувањето на овие
работни активности потребно е доследно да се почитуваат протоколите на Комисијата за заразни
болести во Министерството за здравство.
Во оваа смисла, Ве известуваме дека во Одлуката за мерки за спречување на внесување и
ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20 и 119/20), во член 1, став 1, во
точката 6 по ставот 1 се додава нов став 2, во конкретниот случај Точката 24 се менува и гласи:
„Од 13 мај 2020 година може да отпочнат со работа, одржување на настава и спроведување на
обуките и испитите во испитните центри од страна на школите за обука на возачи со задолжително
почитување на Протоколот за работа на школите за обука на возачи од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство кој е даден во Прилог број 6, и истиот е составен дел
одлуката.
ПРИЛОГ бр. 6, ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ШКОЛИТЕ ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ
1. Задолжително користење на заштитна маска од страна на кандидатот и инструкторот при
обука на терен со возило;
2. После секоја обука на поединечен кандидат, задолжителна е дезинфекција на
внатрешноста на возилото;
3. Организирање на теоретска настава во училница со почитување на мерките за физичко
растојание помеѓу клупите од 1,5-2м и задолжително носење на заштитни маски од
слушателите и предавачот;
4. Поставени средства за дезинфекција пред влез во училницата и редовна дезинфекција и
одржување на хигиената и проветрување по секое одржано предавање, и
5. Три лица е максималниот број лица во возилото при спроведување на полагањата на
кандидатот со носење на задолжителна заштитна маска на сите лица во возилото:
Во оваа насока, а во врска со текстот од Точка 5 од Прилогот бр. 6 укажуваме дека во возилото со
кое се спроведува вториот практичен дел од возачкиот испит, за време на испитот - покрај
кандидатот за возач во истото ќе бидат присутни претседателот и испитувачот по наставната
програма од практичен дел.
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