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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1445. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 ап-

рил 2020 година донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА  

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за здравствената заштита за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.76/20 и 84/20), во член 1 во ставот 2 по зборот 

„установи“ се додаваат зборовите „и за престанување 

на вработувањето по сила на закон на здравствен ра-

ботник, односно здравствен соработник со престанок 

на договорот за вработување или договорот за продол-

жување на вработувањето, поради возраст“.  

 

Член 2 

Во член 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 

„Престанувањето на вработувањето по сила на за-

кон, со престанок на договорот за вработување или до-

говорот за продолжување на вработувањето на здрав-

ствен работник односно здравствениот соработник, по-

ради возраст, се одложува за време на траењето на вон-

редната состојба во случај на стекнување на право на 

старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот 

(маж), односно 62 години живот (жена) согласно  Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување  

(„Службен весник на Република Македонија” број 

98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 

160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 

154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 

220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.180/19, 275/19 и 31/20), односно 

кога ќе наполни 64 години возраст, или кога со писме-

на изјава до работодавачот ќе побара да му се продол-

жи договорот за вработување најмногу до 67 години 

возраст согласно Законот за работните односи  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 

161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19)“. 

 

Член 3 

По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 

 

„Член 2-а 

Започнатите постапки за престанок на договор за 

вработување или договор за продолжување на вработу-

вањето на здравствен работник, односно здравствениот 

соработник, поради возраст, се одложуваат за време на 

траењето на вонредната состојба.“ 

 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3059/1   Претседател на Владата 

13 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1446. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19 ),  Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ЃУ-

БРИЊА, БИОСТИМУЛАТОРИ И ПОДОБРУВАЧИ 

НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биос-

тимулатори и подобрувачи на својствата на почвата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 
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154/15 и 39/16), ќе се применува за време на траење на 

вонредната состојба, доколку со оваа уредба со закон-

ска сила не е поинаку уредено. 

За важноста на решениjата за евидентирање во Лис-

тата на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на 

својствата на почвата издадени врз основа на дозвола 

издадена од земја членка на Европската унија, за време 

на траење на вонредната состојба  ќе се применуваат 

одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Решенијата за евидентирање во Листата на ѓу-

бриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на 

почвата, издадени врз основа  на дозвола издадена од 

земја членка на Европската унија,  чиј рок на важење 

на дозволата е истечен  или истекува  за време на трае-

ње на вонредната состојба, продолжуваат да важат за 

време на траење на  вонредната состојба како и 90 дена 

од престанокот на траење на  вонредната состојба. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3060/1   Претседател на Владата 

13 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1447. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19 ),  Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата,  одржана на 13 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за производи за заштита на растенија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 10/15, 129/15 и 39/16), 

ќе се применува за време на траење на вонредната сос-

тојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е по-

инаку уредено. 

За важноста на решенијата за одобрување за пушта-

ње во промет на производи за заштита на растенија из-

дадени врз основа на дозвола издадена од земја членка 

на Европската Унија, за време на траење на вонредната 

состојба  ќе се применуваат одредбите од оваа уредба 

со законска сила. 

 

Член 2 

Решенијата за одобрување за пуштање во промет на 

производите за заштита на растенијата, издадени врз 

основа на  дозвола издадена од земја членка на Европ-

ската Унија,  чиј рок на важење на дозволата е истечен  

или истекува  за време на траење на вонредната сос-

тојба,   продолжуваат да важат за време на траење на  

вонредната состојба, како и 90 дена од престанокот на 

траење на  вонредната состојба.  

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3061/1   Претседател на Владата 

13 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1448. 

Врз основа  на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија  и член 36 став 1  од Закон за 

Владата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 

април 2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕ-

ЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД ЗА ФИ-

НАНСИСКАТА ПОДДРШКА ОД ИНСТРУМЕН-

ТОТ ЗА БРЗО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Република Северна Македонија се задолжува кај 

Меѓународниот монетарен фонд со Инструментот за 

брзо финансирање во износ од 140.300.000 специјални 
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права на влечење (100% од квотата), наменет за под-

дршка на Буџетот на Република Северна Македонија за 

време на траење на вонредната состојба. 

 

Член 2 

Рокот на отплата на повлечениот износ од Инстру-

ментот од членот 1 од оваа уредба со законска сила е 

од три години и три месеци до 5 години од повлекува-

њето на износот на Инструментот. Секое повлекување 

од Инструментот ќе се отплаќа во осум еднакви триме-

сечни рати. Отплатата на првата рата ќе започне по 

престанокот на траење на вонредната состојба, во јули 

2023 година. 

На повлечениот износ од Инструментот ќе се при-

менува каматна стапка утврдена според правилата на 

Меѓународниот монетарен фонд, а согласно условите 

за финансирање кои важат за Инструментот за брзо фи-

нансирање.  

За секое повлекување на износот од Инструментот, 

на Меѓународниот монетарен фонд му се плаќа трошок 

за услуги во висина од 0,5%.  

На одобрениот Инструмент, Република Северна 

Македонија, на почетокот на секој 12 месечен период 

од денот на одобрување на Инструментот, ќе плати 

провизија во висина од 0,15%  на износот на неповле-

чените средства кој може да се повлече во тој период 

од 12 месеци. Платената провизија на неповлечени 

средства ќе и се рефундира на Република Северна Ма-

кедонија до износот на направени повлекувања. 
 

Член 3 

Се овластува Народната Банка на Република Север-

на Македонија во својство на фискален агент на Репуб-

лика Северна Македонија и депозитар на средствата на 

Меѓународниот монетарен фонд да ги прими и да ги 

префрли средствата од членот 1 од оваа уредба со за-

конска сила на девизна сметка на Министерството за 

финансии, согласно Договорот од членот 6 од оваа 

уредба со законска сила. 

 

Член 4 

Средствата од Инструментот од член 1 на оваа 

уредба со законска сила ќе се користат за поддршка на 

Буџетот на Република Северна Македонија. 

 

Член 5 

Република Северна Македонија, Инструментот од 

член 1 на оваа уредба со законска сила, ќе го отплаќа 

со средства од Буџетот на Република Северна Македо-

нија. 

Член 6 

Министерството за финансии и Народната банка на 

Република Северна Македонија склучуваат Договор за 

регулирање на користењето, сервисирањето и враќање-

то на средствата од Инструментот за брзо финансира-

ње утврден во членот 1 на оваа уредба со законска 

сила. 

 

Член 7 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Бр. 44-3062/1   Претседател на Владата 

13 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1449. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 13 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 

ПЛАТАТА НА ИЗБРАНИТЕ, ИМЕНУВАНИТЕ И 

НАЗНАЧЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЈАВНИОТ  СЕКТОР 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за определување на 

висината на платата на избраните, именуваните и наз-

начените лица во јавниот сектор за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 97/20), во насловот по зборовите „јавниот 

сектор“ се додаваат зборовите „и на вонредните и 

ополномоштени амбасадори и генерални конзули на 

Република Северна Македонија во странство“. 

 

Член 2 

Во член 1 по зборовите „јавниот сектор“ се додава-

ат зборовите „и на вонредните и ополномоштени амба-

садори и генерални конзули на Република Северна Ма-

кедонија во странство“. 
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Член 3 

Во член 2, по ставот 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: 

„Одредбите од оваа уредба со законска сила се од-

несуваат и на вонредните и ополномоштени амбасадо-

ри и генералните конзули на Република Северна Маке-

донија, кои остваруваат право на плата согласно Зако-

нот за надворешни работи“.  

 

Член 4 

Во член 3, по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 

„На вонредните и ополномоштени амбасадори и ге-

нералните конзули од член 2 став 4 од оваа уредба со 

законска сила, за месеците април и мај 2020 година им 

се исплатува плата намалена за 20% од платата утврде-

на за месец март 2020“. 

 

Член 5 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3091/1   Претседател на Владата 

13 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1450. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр. 98/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 ап-

рил 2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за заштита на населението од заразни болести за 

време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 72/20, 76/20 и 97/20), 

во член 2, по ставот 4, се додава нов став 5 кој гласи: 

,,По исклучок на ставот 4 од овој член, на државја-

нин на Република Северна Македонија, кој влегува на 

граничните премини во Република Северна Македони-

ја по 13 април 2020 година, а бил затекнат во земји со 

висок ризик од Коронавирус COVID-19 согласно Лис-

тата на Светската Здравствена Организација, му се од-

редува мерката строга изолација (карантин) во времет-

раење од најмалку 21 ден од денот на пристигнувањето 

во Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3093/1   Претседател на Владата 

13 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1451. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 

2020 година, донесе 
 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА  ЗА ИНТЕРВЕНТНА НА-

БАВКА НА ЗАШТИТНИ МАСКИ СО ЦЕЛ СПРЕ-

ЧУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОРОНА ВИ-

РУСОТ (COVID-19) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат начи-

нот и постапката за вршење на интервентна набавка на 

заштитни маски заради спроведување на мерките за 

справување со КОРОНА ВИРУСОТ (COVID-19) за 

време на траење на вонредната состојба. 

 

Член 2 

(1) Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија (во понатамошниот текст: 

Генералниот секретаријат) формира комисија за спро-
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ведување на интервентна набавка (во понатамошниот 

текст: комисија) составена од пет члена, и тоа по еден 

член од Генералниот секретаријат како претседател на 

комисијата, Министерството за политички систем и од-

носи меѓу заедниците, Министерството за здравство, 

Министерството за информатичко општество и адми-

нистрација и Министерството за внатрешни работи. 

(2) Комисијата ќе спроведе интервентна набавка на 

најмалку 2000 заштитни маски дневно за потребите на 

институциите во Република Северна Македонија од до-

машни производители. 

(3) Заштитните маски предмет на оваа интервентна 

набавка треба да бидат изработени од материјал соод-

ветен за производство на заштитни маски на економ-

скиот оператор, согласно спецификација или од мате-

ријал за производство на заштитни маски обезбеден од 

Генералниот секретаријат. 

 (4) Предмет на набавката ќе биде производство, па-

кување и дистрибуција до институции кои имаат пот-

реба од заштитни маски, согласно доставени податоци 

од комисијата. 

(5) Економските оператори треба да ги исполнуваат 

следните услови и тоа: 

- испорака на најмалку 2000 маски дневно; 

- испораката да се врши за период на траење на вон-

редната состојба; 

- единечната цена по маска да изнесува не повеќе 

од 40 денари плус данок на додадена вредност за мас-

ките изработени од материјал за изработка во сопстве-

ност на економскиот оператор; 

- единечната цена по маска да изнесува не повеќе 

од 25 денари плус данок на додадена вредност за мас-

ките изработени од материјал обезбеден од страна на 

Генералниот секретаријат; 

- за материјалот од кој ќе се изработуваат заштит-

ните маски потребно е да се поседува соодветен серти-

фикат за квалитет издаден од страна на овластена лабо-

раторија, со акредитирана метода. 

 

Член 3 

(1)Комисијата ќе објави јавен повик за набавка на 

заштитните маски на веб страницата на Владата на Ре-

публика Северна Македонија. 

(2)Право на учество на јавниот повик ќе имаат сите 

домашни производители кои ќе ги исполнат условите 

од членот 2 на оваа уредба со законска сила. 

(3) Јавниот повик за набавка на заштитни маски ќе 

трае 24 часа од денот на неговото објавување. 

(4) Најдоцна во рок од еден ден од денот на завршу-

вањето на јавниот повик, комисијата изготвува извеш-

тај со предлог за избор и го доставува до Владата на 

Република Северна Македонија за информирање. 

(5)Најдоцна во рок од два дена од денот на инфор-

мирањето на Владата на Република Северна Македони-

ја за извештајот, Генералниот секретаријат склучува 

договор за набавка на заштитни маски со добавува-

чот/добавувачите кои ги исполнуваат условите од обја-

вениот јавен повик. 

(6)Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија склучува договор со сите по-

нудувачи кои ги исполнуваат условите , а испораката 

на 2000 маски дневно ќе биде реализирана на еднакви 

делови. 

(7) Со договор за набавка на заштитни маски ќе се 

уредат меѓусебните права и обврски помеѓу Генерал-

ниот секретаријат и избраните економски оператори во 

однос на дневната количина на набавката, квалитетот, 

времето и начинот на испораката, единечната цена, ро-

ковите за испорака, роковите за исплата на договорена-

та цена, како и други прашања кои се од значење за 

уредување на меѓусебните права и обврски. 

(8) Исплатата на договорените испорачани заштит-

ни маски ќе се врши преку Генералниот секретаријат. 

 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3102/1   Претседател на Владата 

1 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1452. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седница, одржана на 1 април 

2020 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИНТЕРВЕНТНА НАБАВ-

КА НА МЕДИЦИНСКИ РАКАВИЦИ ЗА ВРЕМЕ  

НА ТРАЕЊЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат усло-

вите и начинот за интервентна набавка на медицински 

ракавици заради спроведување на мерките за справува-

ње со Коронавирусот - COVID-19 за време на траење 

на вонредната состојба. 

 

Член 2 

Сите економски оператори кои увезуваат медицин-

ски ракавици за еднократна употреба од денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба со законска сила,30% 

од увозните количини се должни да ги понудат на Ге-

нералниот секретаријат на Владата на Република Се-

верна Македонија (во понатамошниот текст: Генерален 

секретаријат) по цена зголемена најмногу до 10% од 

вкупната вредност што се состои од царинска вредност 

зголемена за износот на царина и данок на додадена 

вредност. 

Економскиот оператор во прилог кон доставената 

понуда за медицински ракавици од став 1 на овој член 

приложува и царинска декларација.  

Генералниот секретаријат во рок од еден ден од де-

нот на приемот на понудата го известува економскиот 

оператор дали ја прифаќа понудата. Доколку ја прифа-

ти понудата,во текот на истиот ден, до економскиот 

оператор доставува писмена нарачка со потребните ко-

личини и место за испорака, согласно искажаните пот-

реби од страна на државните институции. 

Договорните органи кои ќе ги примат медицински-

те ракавици од став 3 на овој член, во рок од 30 дена од 

денот на приемот ќе извршат исплата на економските 

оператори согласно доставената документација.  

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3103/1   Претседател на Владата 

1 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1453. 

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 13 април 2020 

година, донесе 

O Д Л У К А 

ЗА 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 вес-

ник на Република Северна Македонија" бр. 62/20, 

63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20 и 92/20), во член 1, по 

точка 26 се додава нова точка 27. која гласи:  

"27. Се забранува пристап на лица и возила, во пар-

кови, излетнички места, места за рекреација во нацио-

налните паркови и шуми и на други јавни места и 

површини, во период од 16 април 2020 година (чет-

врток) од 16.00 часот, до 21 април 2020 година (втор-

ник) до 5.00 часот." 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија". 

 

Бр. 44-2147/8   Претседател на Владата 

13 април  2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1454. 

Врз основа на член 58 став (1) точка 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 13 ап-

рил 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

ДРЖАВЕН КАРАНТИН НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРАТЕНИ ОД  

СТРАНСТВО СО ХУМАНИТАРНИ ЛЕТОВИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за спроведување на задолжителен 

државен карантин на државјаните на Република Север-

на Македонија вратени од странство со хуманитарни 

летови („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр. 71/20), во насловот, по зборовите „хумани-

тарни летови“, се додаваат зборовите „или конвои“. 
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Член 2 

Во член 1, во ставот 1, точката на крајот од речени-

цата се брише и се додаваат зборовите „или конвои“. 

 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:  

„По исклучок од став 1 на овој член, за државјани 

на Република Северна Македонија, затекнати во земји 

со висок ризик од Коронавирус COVID-19 согласно 

Листата на Светската Здравствена Организација, а кои 

ќе бидат вратени во Република Северна Македонија со 

хуманитарни летови или конвои по 13 април 2020 го-

дина, се наредува мерката за спроведување задолжите-

лен државен карантин во период од најмалку 21 ден од 

денот на пристигнувањето во Република Северна Ма-

кедонија.“ 

  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2406/2   Претседател на Владата 

13 април  2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1455. 

Врз основа на член 58 став (1) точка 3) од Законот 

за заштита на населението од заразни болести („Служ-

бен 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 13 ап-

рил 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРА-

НА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движе-

ње на територијата на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна Македонија" 

бр. 72/20, 74/20, 76/20, 78/20, 89/20 и 92/20), во членот 

1 по точката 7., се додава нова точка 8. која гласи: 

„ 8. Се забранува движење на населението на тери-

торијата на Република Северна Македонија, од 17 ап-

рил 2020 година (петок) од 16.00 часот, до 21 април 

2020 година (вторник) до 5.00 часот." 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија". 

 

Бр. 44-2416/1   Претседател на Владата 

13 април  2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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