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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3256.
Врз основа на членот 41-а став 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20), Собранието на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 20 октомври
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИЈА НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
„УНИФИЛ“ ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН
1. За учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Командата на здружени наменски сили на Армијата на
Република Италија - Сектор „ЗАПАД“ во Република
Либан, се испраќаат 2 (два) штабни офицери на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), сметано од јануари 2021 година
до јули 2021 година.
2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци
на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на меѓународната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за стратегиски транспорт, сместување, исхрана и примарна медицинска заштита ги обезбедува Република Италија.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата за учество во меѓународната операција ги
врши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 – 3656/1
20 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

Në bazë të nenit 41-a paragrafi 1 të Ligjit të Mbrojtjes
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11, 215/15
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut"
numër 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së
Veriut në mbledhjen e mbajtur më 20 tetor 2020, mori
VENDIM
PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE TË ARMATËS SË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT QË TË
MARRIN PJESË NË OPERACIONIN NDËRKOMBËTAR
TË ORGANIZATËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA
"UNIFIL" NË REPUBLIKËN E LIBANIT
1. Dy oficerë të shtabit të Armatës së Republikës së
Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Armata)
dërgohen që të marrin pjesë në operacionin ndërkombëtar
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara “UNIFIL” në
Komandën e forcave të posaçme të bashkuara të Armatës
së Republikës së Italisë – Sektori “PERËNDIMI”, në
Republikën e Libanit, nga janari 2021 deri në korrik 2021.
2. Shpenzimet për rroga dhe kompensime të rrogave të
pjesëtarëve të Armatës gjatë kryerjes së operacionit
ndërkombëtar, i siguron Ministria e Mbrojtjes, ndërkaq
shpenzimet për transportin strategjik, vendosjen, ushqimin
dhe mbrojtjen primare mjekësore, i siguron Republika e
Italisë.

3. Përgatitjet dhe organizimin e pjesëtarëve të Armatës, për
në operacionin ndërkombëtar, i kryen Ministria e Mbrojtjes.
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nesërme pas botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Numër 08 – 3656/1
20 tetor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.
__________

3257.
Врз основа на членот 41-а став 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20), Собранието на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 20 октомври
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „АЛТЕА“, ВО БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА
1. За учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина, се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција на штабен офицер во Командата на
ЕУФОР „АЛТЕА“, за период од 6 (шест) месеци, сметано од декември 2020 година до јуни 2021 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата за учество во меѓународната
операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во меѓународната операција, ги
врши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 – 3658/1
20 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

Në bazë të nenit 41-a paragrafi 1 të Ligjit të Mbrojtjes
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe
215/15 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" numër 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në mbledhjen e mbajtur më 20 tetor 2020, mori
VENDIM
PËR DËRGIMIN E PJESËTARIT TË ARMATËS SË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË QË TË MARRË
PJESË NË OPERACIONIN NDËRKOMBËTAR TË
BASHKIMIT EUROPIAN "ALTEA" NË BOSNJË
DHE HERCEGOVINË
1. Një pjesëtar i Armatës së Republikës së Maqedonisë
së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Armata) dërgohet që të
marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit
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Europian "ALTEA" në Bosnjë dhe Hercegovinë në pozitën
e oficerit të shtabit në Komandën e EUFOR-it "ALTEA",
për një periudhë prej gjashtë muajsh, nga dhjetori 2020
deri në qershor 2021.
2. Shpenzimet e transportit, të rrogës dhe të
kompensimeve të rrogave dhe shpenzimet logjistike të
pjesëtarit të Armatës për pjesëmarrje në operacionin
ndërkombëtar, i siguron Ministria e Mbrojtjes.
3. Përgatitjet dhe organizimin e pjesëtarit të Armatës
për pjesëmarrje në operacionin ndërkombëtar, i kryen
Ministria e Mbrojtjes.
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nesërme pas botimit në
"Gazetën Zyrtare te Republikës së Maqedonisë së Veriut".
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT
Numër 08 – 3658/1
20 tetor 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Mr. Talat Xhaferi, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3258.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 20 октомври
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
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, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,
140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20,
190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20,
217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20, 240/20, 242/20 и
247/20), во член 1, став 1, во точката 1, по ставот 30, се
додава нов став 31 кој гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со полагање на стручен испит за наставници и
стручни соработници, се утврдуваат во и одвиваат со
задолжително почитување на Протоколот за постапување при полагање на стручен испит за наставници и
стручни соработници од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство и од Државниот испитен центар, кој е даден во Прилог број 75 и е составен дел на оваа одлука.“
Во точката 14 став 3, Прилогот број 37 - Протокол
за вршење на меѓуградски превоз од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 37 - Протокол за вршење на
превоз на патници од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, коj е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Точката 20. се менува и гласи:
„20. Се забранува собирање во групи (групирање)
на повеќе од четири лица на јавен простор по 22 часот,
односно во паркови, јавни површини или било каде на
отворен простор.“

По точката 26. се додава нова точка 27. која гласи:
„27. Се ограничува работното време до 23 часот на
угостителските објекти наведени во член 1, точка 9,
став 3, точка 16, став 2 и точка 17 ставови 1 и 2 од оваа
одлука, а угостителските објекти кои вршат подготовка
и продажба на храна можат да работат без посета на
посетители - гости во објектите и да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн нарачки, телефонски нарачки и слично) и да вршат достава или да
овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угостителскиот објект (преку штанд/ пулт).“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/46
Претседател на Владата
20 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
Прилог број 37
ПРОТОКОЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ
НА ПАТНИЦИ
***
Овој Протокол се однесува на меѓуградски, градски
и општински превоз на патници
1. Задолжително носење на заштитни маски на патниците и возачот.
2. На автобуските станици да се означат/обележат
точки за патниците со цел воспоставување на ред за чекање со одржување на физичко растојание од 1.5 до 2
метри и одржување на редот од страна на одговорни
лица на станицата.
3. Возачот е одделен од делот за патници со физичка преграда (врата или преграда од плексиглас во висина над главата.
4. Исполнетост на возилото со патници до максимум 50% од вкупниот капацитет.
5. Регулирано движење на патниците (влез-излез на
посебна врата).
6. Означување на правецот на движење на патници
во автобусот.
7. Обезбедување на редовна контрола за почитување на овие мерки.
8. Поставено средство за дезинфекција на раце на
влезните врати.
9. Поставен на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните
превентивни мерки: носење маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете,
правилна респираторна хигиена.
10. Се забранува консумација на секаков вид храна
и пијалоци во возилата.
11. Обезбедување на корпа за отпадоци со пластична кеса и капак која ќе се празни после секоја тура.
12. По завршување на турата задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува
на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит
(5% белило за домаќинство кое се користи во размер
1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. За извршената дезинфекција да се води редовна
дневна евиденција.
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Прилог број 75
ПР ОТОКОЛ
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН
ИСПИТ ЗА НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ
1. По објавување на Известување за стручен испит
за одредена испитна сесија кандидатите за стручен испит се пријавуваат со поднесување на соодветна документација, исклучиво по пошта.
2. Документите од кандидатите се разгледуваат во
просториите на Државен испитен центар, од страна на
соодветни комисии за спроведување на стручниот испит, почитувајќи ги мерките за заштита (носење на
заштитна маска/ марама/покривка на лицето, држење
на дистанца од 1,5 метар и обезбедување на сите санитарно хигиенски услови).
3. Стручниот испит се реализира во училиште каде
што треба да се обезбедат сите санитарно-хигиенски
услови.
4. Испитот се реализира во училница, со физичко
присуство на кандитатот и испитната комисија и пред
учениците.
5. Во училницата физички е присутен и предметниот наставник на одделението од училиштето каде се
одржува испитот. Предметниот наставник пред започнување на испитот ги логира учениците кои on-line ја
следат наставата, а во тек на часот по потреба при технички проблеми дава поддршка за надминување на истите.
6. Членовите на комисијата се сместени во училница, почитувајќи ги мерките за заштита (носење на
заштитна маска/марама/покривка на лицето, држење на
дистанца од 1,5 метар).

7. Секој кандидат за стручен испит влегува еден по
еден во училница по точно утврден распоред за полагање.
8. Кандидатот што полага стручен испит пред влегување во училница задолжително се дезинфицира со
средство за дезинфекција и носи заштитна маска/марама/покривка на лицето.
9. Работното место на кандидатот за стручен испит
е одалечено најмалку 1,5 метар од членовите на Комисијата.
10. По завршување на часот за наставниците, односно презентацијата за стручните соработници, Комисијата продолжува со останатите два дела од испитот и на кандидатот му го соопшува резултатот од испитот.
11. Просторите за испит задолжително се проветруваат после секој кандидат, а доколку дозволуваат временските услови прозорците од просторијата се држат
отворени.
*Предизвици:
- Дозвола за влез во средните и основните училишта: на кандидатот за полагање на стручен испит и
членовите на комисиите за полагање на стручен испит;
- Кандидати што предаваат практична работа во
средните стручни училишта треба да полагаат со физичко присуство на учениците;
- Кандидати што предаваат на деца со посебни потреби во посебни училишта треба да полагаат со физичко присуство на учениците.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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