Бр.4401-17/1

ЗАПИСНИК
од Првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 1 септември 2020 година

Скопје, септември 2020 година

ЗАПИСНИК
од Првата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 1 септември 2020 година

Седницата започна во 12:35 часот.
На седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев.
На седницата присуствуваа м-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, 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, Фатмир Битиќи, заменик на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски
прашања и за координација со економските ресори, членовите на Владата мр Радмила Шекеринска Јанковска, министер за одбрана, м-р Бојан Маричиќ,
министер за правда, м-р Бујар Османи, министер за надворешни работи,
Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, д-р Фатмир Бесими,
министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Благој
Бочварски, министер за транспорт и врски, Арјанит Хоџа, министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство, д-р Јагода Шахпаска, министер
за труд и социјална политика, д-р Ирена Стефоска, министер за култура,
Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање,
Горан Милевски, министер за локална самоуправа, Мила Царовска, министер
за образование и наука, д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко
општество и администрација и д-р Венко Филипче, министер за здравство,
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 присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар
на Секретаријатот за законодавство.
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На седницата присуствуваа и Пеце Мирчески, директор на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и
Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна Македонија.

*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на
седницата, Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Предлог за определување на заменици на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија
2. Предлог за именување на претседатели и членови на основните комисии
на Владата на Република Северна Македонија
3. Предлог за именување на претседатели и членови на посебните комисии
на Владата на Република Северна Македонија
4. Кадровски прашања
5. Прашања и предлози
- Информација за поместување на рокот за доставување на понуда за
учество во претквалификација на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од
хидроелектрични централи на Црна Река, со Измена на Тендерската
документација за Фаза 1 Информацијата за поместување на рокот за
доставување на понуда за учество во претквалификација на постапка за
доделување на концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, со Измена
на Тендерската документација за Фаза 1
6. Информација за поднесување предлог проект Подготовка на техничка
документација на ниво на основен проект за изградба на наплатна станица
на автопатска делница Граничен премин Блаце-Скопје (клучка Стенковец) во
рамки на 24-тиот повик за техничка помош на Инструментот ВБИФ
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7. Информација за реализација на наставата во основните и средните
училишта во учебната 2020/2021 година (со прилог План, Протоколи за
основно и средно образование и Алгоритам)
8. Предлог-решение за назначување на членови и нивни заменици на
Комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на
училиштето за организирање на настава со физичко присуство
9. Информација за повторно отворање на установите за згрижување и
воспитание на деца-детски градинки/центри за ран детски развој за време
на пандемија КОВИД 19
10. Информација во врска со проблемите со платите во културата и предлози
за решавање на истите
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија од редот на
избраните министри ги определи:
м-р Артан Груби, министер за политички систем и односи меѓу
заедниците, за прв заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за координација на политичките прашања на
ресорите,
Љупчо Николовски, министер без ресор, за заменик на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба против
корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси,
Фатмир Битиќи, министер без ресор, за заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски
прашања и за координација со економските ресори и
м-р Никола Димитров, министер без ресор, за заменик на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
европски прашања.

Точка 2
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1.
Владата за претседател и членови на Комисијата за економски систем
и тековна економска политика ги именува:
а) за претседател:
- Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори.
б) за членови:
- д-р Фатмир Бесими, министер за финансии,
- м-р Крешник Бектеши, министер за економија,
- Благој Бочварски, министер за транспорт и врски,
- Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање,
- Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
- д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика
На првата седница на Комисијата за економски систем и тековна економска
политика претседателот на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика да го определи д-р Фатмир Бесими, министер за
финансии за заменик претседател на Комисијата за економски систем и
тековна економска политика.

2. Владата за претседател и членови на Комисијата за политички систем ги
именува:
а) за претседател:
-м-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за координација на политичките прашања на
ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците.
б) за членови:
- м-р Никола Димитров, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за европски прашања,
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, министер за одбрана,
- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи,
- д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи,
- м-р Бојан Маричиќ, министер за правда,
- д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко општество и администрација
3. Владата за претседател и членови на Комисијата за човечки ресурси и
одржлив развој ги именува:
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а) за претседател:
- Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата, одржлив развој
и човечки ресурси.
б) за членови:
- Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори
- д-р Фатмир Бесими, министер за финансии
- д-р Венко Филипче, министер за здравство
- Мила Царовска, министер за образование и наука
- д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика
- д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко општество и администрација
- Горан Милевски, министер за локална самоуправа и
- д-р Ирена Стефоска, министер за култура.
Истовремено, се укажа на потребата во најкус можен рок, да се назначат
државни секретари во сите министерства и Секретаријатот за европски
прашања (освен во Министерство за внатрешни работи бидејќи именувањето
државен секретар во Министерство за внатрешни работи е надлежност на
Владата на Република Северна Македонија) со цел ефикасно, оперативно и
ефективно извршување на функциите на Владата.
Точка 3
1.
Владата за претседател и членови на Комисијата за именување ги
именува:
а) за претседател:
Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси.
б) за членови:
м-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за координација на политичките
прашања на ресори и министер за политички систем и односи меѓу
заедниците;
д-р Фатмир Бесими, министер за финансии,
Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство,
д-р Венко Филипче, министер за здравство,
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Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање

2.
Владата за претседател и членови на Комисијата за станбени прашања
ги именува:
а) за претседател:
Благој Бочварски, министер за транспорт и врски.
б) за членови:
м-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за координација на политичките
прашања на ресори и министер за политички систем и односи меѓу
заедниците;
Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата, задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори,
д-р Венко Филипче, министер за здравство,
Горан Милевски, министер за локална самоуправа,
Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.
3.
Владата за претседател и членови на Комисијата за приватизација ги
именува:
а) за претседател
м-р Крешник Бектеши, министер за економија.
б) за членови:
Благој Бочварски, министер за транспорт и врски,
д-р Јетон Шаќири, министер за информатичко општество и
администрација,
д-р Венко Филипче, министер за здравство и
Арјанит Хоџа, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Точка 4
1. Владата донесе Одлука за формирање на Главен координативен кризен
штаб за обезбедување целосна координација на органите на државната
управа, на правните лица основани од државата, како и на единиците на
локалната самоуправа, во врска со спречување, внесување и ширење на
Коронавирус COVID-19.
2. Владата донесе Решение за именување членови на Управувачкиот комитет
за координација и управување во системот за управување со кризи со кое:
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а) за членови се именуваат:
- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, министер за одбрана
- д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи
- д-р Венко Филипче, министер за здравство
- Благој Бочварски, министер за транспорт и врски
- м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за управување со кризи и
раководител на Групата за процена
б) за раководител на Управувачкиот комитет се определува Оливер
Спасовски, министер за внатрешни работи.
3. Владата на Бојан Маричиќ му утврди престанок на функцијата
Национален координатор за интеграција во Европската Унија, Берлински
процес и регионална соработка, поради тоа што со Одлука на Собранието на
Република Северна Македонија за избор на Владата на Република Северна
Македонија бр. 08-2744/1 од 30 август е избран за министер кој ќе раководи
со Министерството за правда.
4. Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев,
ги информираше членовите на Владата дека донесе решение за:
разрешување на Весна Марашевиќ од должноста шеф на
Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија;
именување на Мирјана Јанева за шеф на Канцеларијата на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија;
разрешување на Митко Бојмацалиев од должноста заменик на шефот
на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија;
именување на Весна Марашевиќ за заменик на шефот на
Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија.

Точка 5
1. Владата заклучи:
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1) Се препорачува на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о.
да донесе одлука за ангажирање на потребна механизација, средства за
работа и вработени, за уривање и демонтирање на бесправно изграден
градежен објект, делови од објекти и бесправно поставени објекти, на
собирање и транспорт на градежниот материјал и отпад создаден со уривање,
односно демонтирање на градбата и на соодветно уредување на земјиштето
за катастарска општина Чаир, што се наоѓа пред ТЦ МАВРОВКА КП 8891/3,
според Имотен лист бр.110092, без надоместок кон Општина Чаир, односно од
сопствени средства.
2) Се препорачува на Општина Чаир и Јавното претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта-Скопје ц.о. за
регулирање на меѓусебните права и обврски да склучат договор за
отстранување на бесправно изграден градежен објект, делови од објекти и
бесправно поставени објекти.
3) По исполнување на обврските од договорот, Општина Чаир и Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните
патишта-Скопје ц.о, во рок од 14 дена, да подготват и до Владата да достават
соодветна информација.
2. Владата ја разгледа Информацијата за поместување на рокот за
доставување на понуда за учество во претквалификација на постапка за
доделување на концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, со Измена
на Тендерската документација за Фаза 1 и притоа ги донесе следните
заклучоци:
1) Ја усвои Информацијата за поместување на рокот за доставување на понуда
за учество во претквалификација на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од
хидроелектрични централи на Црна Река.
2) Ја одобри Измената на Тендерската документација за Фаза 1-за достава на
понудите за учество во претквалификација со променет рок 18.12.2020
година.
3) Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање
навремено да ги информира сите потенцијални понудувачи кои подигнале
документација за измена на рокот за достава на понуди за учество во
претквалификација.
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4) Се задолжува Министерството за животна средина и просторно и АД ЕСМ
на нивните официјални веб страни да го објават Јавниот повик за
претквалификација со променет рок 18.12.2020 година.
3. Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев,
им го честита изборот на членовите на Владата и им посака добро здравје,
многу успеси во работата и во извршувањето на обврските од нивната
надлежност. Притоа, укажа на потребата во претстојниот период на добра
соработка и почитување на членовите на Владата, со вложување на сето свое
знаење, посветеност и умешност во работата, како предуслов за добра и
успешна работа на Владата во целина, особено во реализирањето и
решавањето на одделни прашања со кои ќе се соочуваат во текот на нивниот
мандат.
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев,
информираше дека согласно досегашната воспоставена пракса, редовните
седници на Владата да се одржуваат еднаш во неделата и тоа секој вторник,
со почеток во 12:00 часот, а како и до сега во случај на итни потреби, тематски
или вонредни седници на Владата, членовите на Владата ќе бидат
известувани дополнително.
Владата своите седници ќе ги одржува и со физичко присуство и преку
видео-конференциска интернет комуникација.
Исто така, согласно досегашната воспоставена пракса, редовните седници на
основните комисии на Владата (Комисијата за економски систем и тековна
економска политика, Комисијата за политички систем и Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој) да се одржуваат секој петок или најдоцна
во понеделник, во термин што ќе го определат претседателите на комисиите,
а редовните седници на Генералниот колегиум на државни секретари да се
одржуваат секој понеделник или најдоцна до среда во тековната недела, во
термин што дополнително ќе биде утврден од генералниот секретар на
Владата.
Во оваа насока ги информираше членовите на Владата дека на 3 септември
2020 година (четврток) со почеток во 13 часот ќе се одржи седница на Владата,
на која што на секој член на Владата одделно ќе им достави мандатно писмо
со обврски и задолженија, со цел реализација на Програмата на Владата на
Република Северна Македонија.
Согласно ова, секој член на Владата ќе биде задолжен да прави пресек на
активности согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна
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Македонија, најмалку еднаш годишно, меѓутоа прв пресек ќе биде
заедничкиот прв отчет за 100 дена Влада.
За оваа цел, Стручната служба на Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија за потребите за седницата на Владата, која
ќе се одржи на 3 септември 2020 година (четврток) со почеток во 13:00 часот
да ја достават на членовите на Владата Програмата за работа на Владата на
Република Северна Македонија и Кодексот за етичко однесување за
членовите на Владата и носителите на јавните функции именувани од страна
на Владата.
Истовремено, Зоран Заев, претседател на Владата на Република Северна
Македонија, апелираше до генералниот секретар на Владата на Република
Северна Македонија, стручната служба и сите засегнати да продолжат со
усовршување на дигитализацијата и работењето на ефикасноста на Е-Влада,
особено системот за стратешко планирање, системот за следење на проекти
(Portfolio & Project Management System-PPMS), интеграциски модули со
други системи: модул за интеграција Е-Влада, Модул за интеграција со
систем за управување со заклучоци, Модул за интеграција со Е-Парламент и
Модул за интеграција со Службен весник на Република Северна Македонија.
Воедно, Зоран Заев, претседател на Владата на Република Северна
Македонија, укажа и упати на интензивна меѓусебна (меѓуресорска)
комуникација и координација на министерствата во решавањето на
прашањата кои се предмет на разгледување на Владата, запазување на
деловничките процедури и рокови и по сите материјали и предлози да биде
утврден и предложен на Владата усогласен став кој ќе произлезе од
расправата на седниците на основните комисии на Владата, се со цел
поголема ефикасност и ефективност при одржување на седниците на
Владата.
4. По повод одбележувањето на државниот празник 8 Септември-Ден на
независноста Владата заклучи:
Владина делегација предводена од претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, Зоран Заев, во чиј состав се:
- м-р Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата задолжен за
координација на политичките прашања на ресорите и министер за
политички систем и односи меѓу заедниците,
- Љупчо Николовски, заменик на претседателот на Владата за борба против
корупција, одржлив развој и човечки ресурси,
- Мила Царовска, министер за образование и наука и
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- д-р Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика
да положи свежо цвеќе на градските гробишта – Бутел, пред вечните
почивалишта на поранешните претседатели Киро Глигоров и Борис
Трајковски, во 8:00 часот на 8 септември 2020 година (вторник).
5. Владата го определи Љупчо Николовски, заменик на претседателот на
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба против
корупцијата, одржлив развој и човечки ресурси, за претставник на Владата
од редот на министрите, којшто ќе учествува на неделните координативни
средби во Собранието на Република Северна Македонија.
6. Владата ја разгледа Информацијата за назначување на Национален ИПА
координатор (НИПАК) за спроведување на Инструментот за претпристапна
помош ИПА и ИПА II, со Образложение и Предлог-решение и притоа ги
донесе следните заклучоци:
1) Ја усвои Информацијата за назначување на Национален ИПА координатор
(НИПАК) за спроведување на Инструментот за претпристапна помош ИПА и
ИПА II, со Образложение.
2) Го донесе Решението за назначување на Национален ИПА координатор
(НИПАК) за управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА II од
Европската Унија за Република Македонија, во предложениот текст.
5. Генералниот секретар на Владата, д-р Драги Рашковски на членовите на
Владата го најави заминувањето од функцијата генерален секретар на
Владата на Република Северна Македонија и искажа благодарност на
претседателот на Владата и министрите од сегашниот и претходниот состав
за укажаната доверба и за досегашната соработка и посака успешна работа
на новиот состав на Владата.
По овој повод, претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, се заблагодари во свое име и во име на членовите на Владата за
големиот придонес и професионалноста во работата и извршувањето на
доверените задачи на генералниот секретар на Владата, како круцијална
алка која придонесе за ефикасно и ефективно работење на Владата во
изминатиот период.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за поднесување Предлог- проект
„Подготовка на техничка документација на ниво на основен проект за
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изградба на наплатна станица на автопатската делница Граничен премин
„Блаце“-Скопје (клучка „Стенковец“)“, во рамки на 24-тиот повик за техничка
помош на Инструментот ВБИФ и ја усвои со следниве заклучоци:
1. Се укажува на Јавното претпријатие за државни патишта, а по претходно
добиени позитивни мислења за апликацијата од Министерството за
транспорт и врски и од Министерството за финансии, до Секретаријатот за
европски прашања да достави ВБИФ апликација во рамки на 24-тиот повик
за техничка помош за проектот „Подготовка на техничка документација на
ниво на основен проект за изградба на наплатна станица на автопатската
делница Граничен премин „Блаце“ -Скопје (клучка „Стенковец“)“, најдоцна до
2 септември 2020 година.
2. Се задолжува Секретаријатот за европски прашања во електронскиот
систем (МИС) да ја поднесе ВБИФ апликацијата во рамки на 24-тиот повик за
техничка помош за проектот „Подготовка на техничка документација на
ниво на основен проект за изградба на наплатна станица на автопатската
делница Граничен премин „Блаце“ -Скопје (клучка „Стенковец“)“, најдоцна до
4 септември 2020 година.
Точка 7
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на наставата во
основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година, со прилог
План за одржување на наставата во основните и средните училишта во
учебната 2020/2021 година, протоколи за постапување на основните и
средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на
воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во
учебната 2020/2021 година и Алгоритам за постапување во училиштата во
случај на појава на ученик со симптоми, сомнително/позитивен на
Коронавирус COVID-19 и ги донесе следните заклучоци:
1. Ја усвои Информацијата за реализација на наставата во основните и
средните училишта во учебната 2020/2021 година.
2. Го прифати Планот за одржување на наставата во основните и средните
училишта 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 прифати новиот изменет текст на Протокол за постапување на
основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на
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воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во
учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука
(Прилог број 46), кој да се објави во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
4. Го прифати новиот изменет текст на Протокол за постапување на средните
училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитнообразовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната
2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство и од Министерството за образование и наука (Прилог број 47), кој
да се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
5. Го прифати Алгоритамот за постапување во училиштата во случај на
појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус
COVID-19 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“.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус
COVID-19.
Точка 8
Владата го донесе Решението за назначување на членови и нивни заменици
на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот
на училиштето за организирање на настава со физичко присуство,
номотехнички усогласено со Секретаријатот за законодавство.
Точка 9
Владата ја разгледа Информацијата за повторно отворање на установите за
згрижување и воспитание на деца-детски градинки/центри за ран детски
развој за време на пандемија КОВИД 19 (најнов текст), ја усвои и ги донесе
следните заклучоци:
1. Се препорачува на сите единици на локалната самоуправа кои се основачи
на јавните установи за згрижување и воспитание на деца, да обезбедат
дополнителен простор или адаптираат соодветен простор за потребите на
градинките, доколку градинката има потреба за згрижување на деца,
согласно Протоколот за активности во установите за згрижување и
воспитание на деца, по престанување на траењето на вонредната состојба.
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2. Се препорачува на сите единици на локална самоуправа кои се основачи
на јавните установите за згрижување и воспитание на деца, да обезбедат
потребен соодветен кадар за временски период до траењето на епидемијатаKОВИД 19, доколку градинката има потреба по итни и неодложни работи за
непречено функционирање на истата.
3. Од 9 септември 2020 година детските градинки и центрите за ран детски
развој во Република Северна Македонија, може да отпочнат со згрижување
на деца, согласно Протоколот за активности во установите за згрижување и
воспитание на деца по престанување на траењето на вонредната состојба на
територијата на Република Северна Македонија од Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство и од Министерството за труд и
социјална политика („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.140/20).
4. Го прифати Алгоритамот за постапување во градинките во случај на појава
на дете со симптоми, сомнително/позитивно на Коронавирус COVID-19 од
Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од
Министерството за труд и социјална политика, кој да се објави во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Согласно ова, Владата донесе Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус
COVID-19, која е составен дел на Точка 7 од Дневниот ред.
Истовремено, Владата заклучи, на наредната седница да се заземе став во
однос на нови вработувања, времени вработувања и замена за отсутен
работник, како и нови вработувања по основ на пензионирање во детските
градинки, како и укинување на мерката за ослободување на вработените во
детските градинки кои користат мерки по основ родители на деца до 10годишна возраст или активно четврто одделение и истите да се вратат на
своите работни места со цел непречено функционирање на градинките, врз
основа на анализа и детални податоци кои Министерството за труд и
социјална политика ќе ги достави.
Точка 10
Министерот за култура, д-р Ирена Стефоска во однос на Информацијата во
врска со проблемите со платите во културата и предлози за решавање на
истите ја информираше Владата со проблемите за исплаќање на
заостанатите плати на вработените во институциите во културата, како и со
можните начини за исплаќање на истите.
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*
*

*

На седницата се водени стенографски белешки.
Седницата заврши во 15:20 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски

Зоран Заев
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