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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2500.
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 11 август 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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 и 195/20), во член 1, став 1, во точката 14 став 3,
Прилогот број 36 - Протокол за вршење на меѓународен превоз од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и Прилогот број 37 - Протокол за вршење на меѓуградски превоз од Комисијата за
заразни болести при Министерството за здравство, се
менуваат со нови Прилог број 36 и Прилог број 37, кои
се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/33
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
Прилог број 36

ПРОТОКОЛ
ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ
1. Задолжително носење на заштитни маски на патниците и возачот/ите.
2. Возачот е одделен од делот за патници со физичка преграда (врата или преграда од плексиглас во висина над главата.

3. 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.
4. Исполнетост на возилото со патници до максимум 75% од вкупниот капацитет.
5. Регулирано движење на патниците (влез-излез на
посебна врата).
6. Обезбедување на редовна контрола за почитување на овие мерки.
7. Поставено средство за дезинфекција на раце на
влезните врати.
8. 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.
9. Се забранува јадење, пиење, грицкање во возилата.
10. Обезбедување на корпа за отпадоци со пластична кеса и капак која ќе се празни после секоја тура.
11. Тоалетот редовно да се чисти и дезинфицира со
средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05%
натриум хипохлорит за што ќе се води редовна дневна
евиденција. Во тоалетот задолжително да има средство
за дезинфекција на рацете.
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.
Прилог број 37
ПРОТОКОЛ
ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕЃУГРАДСКИ ПРЕВОЗ
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.
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4. Исполнетост на возилото со патници до максимум 75% 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 јадење, пиење, грицкање 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.
__________
2501.
Врз основа на член 41-а став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 11 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „CARPATHIAN EAGLE”
ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА
1. За учество на вежбата „CARPATHIAN EAGLE”,
која ќе се одржи во Република Романија, во периодот
од 14–27 септември 2020 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадника на Армијата на Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7115/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2502.
Врз основа на член 41 - а став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 11 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБАТА „COMBINED RESOLVE
XIV” ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
1. За учество на вежбата „COMBINED RESOLVE
XIV“, која ќе се одржи во Сојузна Република Германија, во периодот од 01 - 29 септември 2020 година, се
испраќаат 15 (петнаесет) припадника на Армијата на
Република Северна Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат вооружените сили на Соединетите Американски
Држави, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7116/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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2503.
Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 11 август 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИ КОИ
СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
„ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ
ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021
ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ
УЧЕСТВО НА ВЕЖБА

Член 1
Во Одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна
година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 140/20 и бр.154/20), во член 1 во воведната реченица, бројот „39“ се заменува со бројот „41“.
Во алинејата 3 зборовите „4 (четири)“ се заменуваат со зборовите „6 (шест)“.

1. Се одобрува влегување и престој на 170 припадници на Вооружените сили на Соединетите
Американски Држави и 10 припадници на Вооружените сили на Република Полска од составот на
КФОР, со возила, вооружување, материјално-технички средства и опрема, на територијата на Република Северна Македонија,заради учество на вежба реализација на гаѓања и заедничка обука со припадниците на Армијата на Република Северна Македонија, кое ќе се изврши на Армискиот полигон Криволак, во периодот од 19 август 2020 година до 25
септември 2020 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници на припадниците на Вооружените сили на Соединетите Американски Држави и
Република Полска од составот на КФОР, ги обезбедуваат Вооружените сили на Соединетите Американски
Држави.
Потребните капацитети на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата ги
обезбедува Министерството за одбрана, со надоместок.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7566/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2504.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 83/09), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 август 2020 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7597/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2505.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот 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, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 54 став (4) од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 август
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА
1. Се констатира престанок на мандатот по сила на
закон на градоначалникот на Општина Пласница,
Исмаил Јахоски, поради настапување на случајот предвиден во член 54 став (1) алинеја 5 од Законот за локалната самоуправа.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7601/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

12 август 2020

Бр. 201 - Стр. 5

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
2506.
Врз основа член 67 став 1 алинеја 9 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.
140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ
НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ВРШАТ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евиденцијата за издадени и одземени лиценци
на стручните работници кои вршат технички преглед на возила.

Член 2
(1) Евиденцијата од членот 1 од овој правилник се води во хартиена и електронска форма.
(2) Хартиената форма на евиденцијата од ставот (1) на овој член се води во укоричена книга.
(3) Книгата од ставот (2) на овој член, содржи страници од хартија во бела боја во А-4 формат кои се во
корица со сина боја, а секоја страница од книгата има реден број по растечка големина, почнувајќи од бројот 1
до бројот 100.
(4) Книгата од ставот (2) на овој член, се води на образец кој е даден во Прилог, кој е составен дел на овој
правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1-62423/1

Министер

6 август 2020 година

за внатрешни работи,

Скопје

д-р Агим Нухиу, с.р.

Стр. 6 - Бр. 201

12 август 2020
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Бр. 201 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 201

2507.
Врз основа на член 67 став (1) алинеја 10 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14,
154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА
ИЗВРШЕНИОТ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденциите за извршениот технички преглед на
возилата.
Член 2
За технички прегледаните возила се водат следните
евиденции:
-регистар за извршен технички преглед на возила;
-регистар за извршен технички преглед на возила
по наредба на полициски службеник;
- регистар за издадени потврди за извршен преглед
на техничка исправност на возила.
Регистар за извршен технички преглед на возила
Член 3
Регистарот за извршен технички преглед на возила
се води во хартиена и електронска форма и е даден во
Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.
Регистарот од ставот 1 на овој член, ги содржи
следните податоци:
- реден број;
- датум на извршениот технички преглед;
- регистарски број на возилото;
- вид, марка и тип на возилото;
- име и презиме на сопственикот односно назив на
носителот на правото на користење на возилото;
- вид на технички преглед (периодичен, периодичен
на шест месеци или вонреден);
- дали барањето за регистрација (регистрациониот
лист) е заверен или не и датум на заверка;
- дали возачот е предупреден да не го користи неисправното возило и
- забелешка.
Регистарот од ставот 1 на овој член, се води посебно за секоја календарска година.
На крајот на годината на последната страница се
става забелешка за бројот на страниците и за последниот реден број и се врши заверка со печат на овластеното правно лице и потпис на одговорното лице во правното лице.
Податоците од Регистарот од ставот 1 на овој член,
се чуваат десет години.
Доколку возилото што се прегледува не е регистрирано, наместо податокот за регистарски број на возилото во колоната „Забелешка“ се внесува содржината
„без регистарски број“.
Во регистарот од ставот 1 на овој член, не се заведуваат возилата на кои се врши одјава согласно член 40
од Законот за возила.
Регистар за извршен технички преглед на возила по
наредба на полицискиот службеник
Член 4
Регистарот за извршен технички преглед на возила
по наредба на полициски службеник се води во хартиена и електронска форма и е даден во Прилог бр. 2, кој е
составен дел на овој правилник.
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Регистарот од ставот 1 на овој член, ги содржи
следните податоци:
- реден број;
- датум на извршениот технички преглед;
- регистарски број на возилото;
- вид, марка и тип на возилото;
- име и презиме на сопственикот односно назив на
носителот на правото на користење на возилото;
- кои технички неисправности се констатирани на
возилото при прегледот;
- број на записникот за извршен технички преглед;
- дали возилото е вратено на повторен технички преглед и датум кога возилото било технички исправно и
- забелешка.
Регистарот од ставот 1 на овој член, се води посебно за секоја календарска година.
На крајот на годината на последната страница се става
забелешка за бројот на страниците и за последниот реден
број и се врши заверка со печат на овластеното правно лице
и потпис на одговорното лице во правното лице.
Податоците од Регистарот од ставот 1 на овој член,
се чуваат пет години.
Доколку возилото што се прегледува не е регистрирано, наместо податокот за регистарски број на возилото во колоната „Забелешка“ се внесува содржината
„без регистарски број“.
Регистар за издадени потврди за извршен преглед
на техничка исправност на возила
Член 5
Регистарот за издадени потврди за извршен преглед
на техничка исправност на возила се води во хартиена
и електронска форма и е даден во Прилог бр. 3, кој е
составен дел на овој правилник.
Регистарот од ставот 1 на овој член, ги содржи
следните податоци:
- реден број;
- датум на издавање на потврдата;
- вид на возилото
- марка на возилото;
- тип на возилото;
- регистарски број на возилото;
- број на шасија
- датум кога треба да се изврши повторен технички
преглед и
- забелешка.
Регистарот од ставот 1 на овој член се води посебно
за секоја календарска година.
На крајот на годината на последната страница се става
забелешка за бројот на страниците и за последниот реден
број и се врши заверка со печат на овластеното правно лице
и потпис на одговорното лице во правното лице.
Податоците од Регистарот од ставот 1 на овој член,
се чуваат десет години.
Доколку возилото што се прегледува не е регистрирано, наместо податокот за регистарски број на возилото во колоната „Забелешка“ се внесува содржината
„без регистарски број“.
Член 6
Членовите 4 и 5 од овој правилник ќе отпочнат да
се применуваат по три месеци од денот на влегување
во сила на овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-62429/1
6 август 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Агим Нухиу, с.р.

12 август 2020

Бр. 201 - Стр. 9
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Бр. 201 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 201
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
2508.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-јули 2020 година, во
однос на просечните цените на мало во 2019 година, изнесува -0.1%.
Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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