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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1160.
Врз основа на член 58 став (5) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
17 март 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОДГОТОВКА
НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И КВАЛИФИКУВАНО ЕЛЕКТРОНСКО
СКЛАДИРАЊЕ И ФОРМАТИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
КОИ СЕ ПОГОДНИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат поблиските услови за
подготовка на документите за електронско складирање
и квалификувано електронско складирање, како и форматите на документите кои се погодни за складирање.
Член 2
Од страна на правното лице кое подготвува документи кои се погодни за електронско складирање, треба да се донесат внатрешни правила за подготовка на
документи за сигурносно електронско складирање, согласно Законот за електронски документи, електронска
идентификација и доверливи услуги и со оваа уредба,
со кои се допрецизираат:
1) начинот на организација на документите за сигурносно електронско складирање, вклучувајќи и утврдување на работата и задачите на лицата задолжени
за подготовка на документите за сигурносно електронско складирање,
2) начинот на:
а) преземање на документите кои се предмет на
подготовка за сигурносно електронско складирање,
б) идентификација на изворниот документ,
в) идентификација на други податоци кои го карактеризираат документот или произлегуваат од документот,
г) контрола на точноста и квалитетот на конверзијата на форматот на електронскиот документ и на дигитализацијата на документот,
д) утврдување на веродостојноста на дигитализираниот или конвертираниот документ со изворниот документ и точноста на метаподатоците;
3) начинот на враќање на документите кои биле
предмет на сигурносно електронско складирање,
4) начинот на водење на евиденција за спроведени
постапки за сигурносно електронско складирање на документи,
5) начинот на проверка на исполнетост на техничко
– технолошки барања кои се однесуваат на информациските системи на кои се врши конверзија или дигитализација на документите,
6) мерките за заштита за безбедноста на информациските системи на кои се чуваат документите и
7) контролата на примената на внатрешните правила.
Член 3
Подготовката на документите за сигурносно електронско складирање кај правното лице се врши од
страна на лица кои се овластени да ракуваат со документи во кои се содржани потписи, ракописи или записници, согласно прописите од областа на архивското
и канцелариското работење.
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Лицата од ставот 1 на овој член, за целиот процес
на подготовка на документите за сигурносно електронско складирање, а по завршување на процесот на сигурносно складирање изготвуваат извештај кој содржи:
1) опис на преземените мерки за зачувување на интегритетот на содржината на документот,
2) евиденција за документите кои првично биле создадени во електронска форма, а се предмет на сигурносното електронско складирање,
3) евиденција за конвертираните документи,
4) евиденција за дигитализираните документи кои
се предмет на сигурносното електронско складирање,
5) опис на преземените мерки за зачувување на
употребливост на оригиналниот документ и неговите
дополнителни елементи и прилози,
6) евиденција за употребените електронски потпис
или печат и електронски временски жиг на складираниот документ,
7) опис на системите на кои се зачувани документите произлезени од процесот на сигурносно електронско
складирање и
8) логовите за сите преземени дејствија во текот на
процесот на сигурносно електронско складирање на
документи.
При подготовка на документ за сигурносно електронско складирање, лицето од ставот 1 на овој член
треба да ги идентификува сите делови од оригиналниот
документ без оглед на форматот, како е креиран документот и другите технички карактеристики на документот.
Извештајот од ставот 2 на овој член се потврдува со
електронски печат на лицето кое ја спровело постапката за сигурносно електронско складирање на документи и со електронски временски жиг.
Документите кои биле предмет на сигурносно електронско складирање се враќаат на начин утврден со
внатрешните правила, согласно член 2 точка 3) од оваа
уредба.
Член 4
Од страна на лицето кое ги подготвува документите
за сигурносно електронско складирање се дигитализира документот кој изворно не е настанат во електронска форма, во формат погоден за електронско складирање, при што треба:
1) да се осигура дека надворешната форма на документот подготвен за сигурносно електронско складирање е идентична со формата на оригиналниот документ,
2) ако во документот се вклучени и метаподатоци,
да се прикажат метаподатоците на дигитализираниот
документ, и тоа:
а) дополнителни информации релевантни за утврдување на автентичноста на документот;
б) датум на дигитализација на документот;
в) информации за лицето кое ја спровело постапката за дигитализацијата;
г) податоци за форматот во кој е зачуван документот;
д) технички податоци за средствата со кои е дигитализиран документот;
ѓ) информации за оштетување на содржината, формата или форматот на документот.
3) складираниот документ, записите и преземените
дејствија да се зачуваат одделно од оригиналниот документ.
Член 5
При подготовка на електронски документ кој изворно настанал во електронски облик, а кој е погоден
за сигурносно електронско складирање, од страна на
лицето што ги подготвува документите за сигурносно
електронско складирање, треба:
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1) да се провери документот и да се преземат мерки
за обезбедување на целовитоста на документот при
процесот на сигурносно електронско складирање без
конверзија,
2) ако во документот се вклучени и метаподатоци,
да се прикажат метаподатоците на електронскиот документ, и тоа:
a) податоци за форматот на електронскиот документ или делови од електронскиот документ,
б) дополнителни податоци релевантни за автентикација,
в) датум на настанување на документот и
г) податоци што укажуваат на валидноста на сертификатот за употребениот електронски потпис, електронски печат и временски жиг во времето на нивното
нанесување на електронскиот документ и
3) складираниот документ, записите и преземените
дејствија да ги зачува одделно од оригиналниот документ.
Член 6
Ако дигитализираниот документ или електронскиот
документ кој е предмет на сигурносно електронско
складирање на документи, е во несоодветен формат
или е во формат кој може да има влијание врз понатамошното сигурносно електронско складирање, документот треба да се конвертира.
Член 7
Информацискиот систем што го овозможува процесот на подготвување на документот за сигурносно
електронско складирање треба да обезбеди чување логови за складираниот документ.
Информацискиот систем што го овозможува процесот на подготвување на документот за сигурносно
електронско складирање треба да го исполнува стандардот ISO 14641.
Член 8
Зачувување на валидноста на електронските потписи и на придружните податоци во документите, како и
зачувување на интегритетот на дигиталните објекти,
без разлика дали објектите се потпишани или не, се
врши согласно стандардот ETSI SR 019 510. Документите кои се предмет на електронско складирање се
складираат во PDF/A-2 формат со примена на стандардот ISO 32000.
Документите кои се предмет на квалификувано
електронско складирање се складираат во PDF/A-3
формат со примена на стандардот ISO 32000.
Член 9
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1869/1
Заменик на претседателот
17 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1161.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 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), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 март
2020 година, донесе
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УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО
НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба со законска сила се утврдуваат задачите на Армијата на Република Северна Македонија
(во натамошниот текст: Армијата), за поддршка на полициските сили на Министерството за внатрешни работи и за поддршка на единиците на локалната самоуправа, органите на државната управа или на други
државни институции на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба, заради
спречување на внесување, ширење и справување со коронавирус COVID 19.
Член 2
Армијата формира и ангажира сили за поддршка на
полициските сили на Министерството за внатрешни
работи за:
- обезбедување и надзор на граничната линија на
државната граница со цел спречување на влез и излез
на сите лица кои имаат намера да извршат нелегален
премин на државната граница;
- контрола на влез и излез на патните правци кои
водат кон населените места преку воспоставување на
мобилни пунктови и контролни точки во реоните за ангажирање и
- физичко обезбедување на витални објекти кои се
обезбедувани од Министерството за внатрешни работи.
Армијата формира и ангажира сили и за поддршка
на единиците на локалната самоуправа, органите на
државната управа или на други државни институции на
Република Северна Македонија, со цел спречување на
ширење на епидемијата и отстранување на последиците настанати од епидемијата за укажување на помош
заради спасување на луѓето и материјалните добра.
II. ЗАДАЧИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 3
Армијата ќе ги поддржи полициските сили на Министерството за внатрешни работи во обезбедување на
граничната линија од државната граница што ќе ги опфаќа работите што се однесуваат на граничен надзор со
цел за:
- Спречување на влез и излез на сите лица кои имаат намера да извршат нелегален премин на државната
граница;
- Спречување и откривање на илегална миграција и
трговија со луѓе;
- Заштита на животот, здравјето на луѓето, личната
сигурност, имотот, животната средина и природата;
- Спречување и откривање на други опасности по
јавниот ред, правниот поредок, националната безбедност и меѓународните односи и
- Задржување на лица фатени на државната граница
и предавање на полициските службеници.
Член 4
Припадниците на Армијата вршат поддршка на полициските сили во контрола на влез и излез на патните
правци кои водат кон населените места преку воспоставување на мобилни пунктови и контролни точки
во реоните за ангажирање, која се однесува на:
- Заштита на животот, личната сигурност и имотот
на граѓаните;
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- Одржување на јавниот ред и мир;
- Регулирање и контрола на сообраќајот на пунктовите или патиштата и
- Укажување помош и заштита на граѓаните во случај на неопходна потреба.
Член 5
Припадниците на Армијата вршат поддршка на полициските сили во обезбедување на личности и објекти, согласно закон и одлуки на Влада.
III. ОВЛАСТУВАЊА
Член 6
Припадниците на Армијата во извршување на задачите согласно оваа уредба со законска сила применуваат полициски овластувања, и тоа:
- Проверка на лица и предмети;
- Собирање на информации;
- Лишување од слобода;
- Приведување;
- Задржување;
- Пренасочување, насочување или ограничување на
движењето на лица и превозни средства на определен
простор за нужно потребно време;
- Предупредување и наредување;
- Привремено одземање на предмети, заради предавање на полицијата;
- Преглед, односно претрес на определени објекти и
простории на државни органи, институции што вршат
јавни овластувања и други правни лица;
- Влегување во туѓ дом и затворени простории;
- Сопирање, преглед, односно претрес на лица, багаж и превозни средства и
- Обезбедување на местото на настанот.
IV. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛБА
И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ
Член 7
При спроведувањето на задачите утврдени со оваа
уредба со законска сила, припадниците на Армијата
можат да употребат средства на присилба или огнено
оружје.
Под присилба во смисла на оваа уредба со законска
сила се смета употреба на легитимен, соодветен и пропорционален физички или механички притисок, со
примена на средства согласно закон, насочен спрема
определено лице од страна на припадник на Армијата,
само во случај кога задачите од оваа уредба не можат
да бидат извршени.
Средства за присилба во смисла на оваа уредба се:
физичка сила, гумена палка, средства за врзување на
лица, уред за присилно запирање на возила, службено
куче, хемиски средства и огнено оружје.
Член 8
Припадникот на Армијата е овластен да употреби
огнено оружје кога е тоа апсолутно неопходно и кога
со употреба на другите средства за присилба задачите
од оваа уредба не можат да бидат извршени.
Припадникот на Армијата е овластен да употреби
огнено оружје кога на друг начин и со употреба на други средства за присилба не може:
1. Да го заштити својот живот или животот на други луѓе;
2. Да одбие од себе и од друг непосреден напад со
кој се загрозува неговиот живот или животот на некој
друг;
3. Да одбие напад на објект или личност што се
обезбедува;

4. Да спречи бегство на лице затекнато при извршување на кривично дело за кое е пропишана казна затвор од пет години или потешка казна и
5. Да спречи бегство на притворено или осудено лице од казнено поправна установа.
Пред употреба на огненото оружје, припадникот на
Армијата ќе упати усна наредба и предупредување
„стој!“, а потоа и втора наредба и предупредување
„стој, ќе пукам!“.
Наредбите и предупредувањата од ставот 3 на овој
член нема да се упатат ако со тоа би се довело во прашање извршувањето на задачите од оваа уредба со законска сила.
Припадникот на Армијата нема да употреби огнено
оружје спрема лицето кое е задржано согласно оваа
уредба со законска сила, освен кога тоа е неопходно за
да го заштити својот живот или животот на други лица,
како и во случаи кога е потребно да спречи бегство на
задржаното лице.
Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош и застрашување, како и пукање во животни кога
тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како
употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба со
законска сила.
Министерот за внатрешни работи донесува посебни
упатства за начинот на постапување при употреба на
огнено оружје од ставот 2 на овој член.
Член 9
Употребата на огнено оружје не е дозволена ако се
доведува во опасност животот на други лица, освен ако
употребата на огненото оружје е единствено средство
за одбрана од посреден напад, опасност од напад врз
животот на други лица.
Член 10
Средствата за присилба не смеат да се употребат
кон деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица,
лица со тежок инвалидитет и жени со видлива бременост, освен ако истите се неопходни за лицето да се
приведе или задржи и припадникот на Армијата не може поинаку да го совлада неговиот отпор или одбие напад или ако лицето го загрозува својот живот, животот
на луѓето, имотот или ако заради други околности неговиот живот и здравје се непосредно загрозени.
Член 11
Во случај кога се воспоставува нарушен јавен ред
или мир во поголем обем можат да се употребат средства за присилба, и тоа: физичка сила, гумена палка,
средства за врзување на лица, уред за присилно запирање на возила и службено куче.
Член 12
Припадниците на Армијата кои вршат служба под
непосредно командување на претпоставениот смеат да
употребат средства на присилба или огнено оружје само по негова наредба, освен кога претпоставениот не
може да даде наредба.
Член 13
Ограничувањето на слободите и правата не може да
биде дискриминаторско по основ на раса, боја на кожа,
потекло национална или етничка припадност, пол, род,
сексуална ориентација, родов идентитет, припадност
на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен
статус или која било друга основа.
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Ограничувањето на слободите и правата не може да
се однесува на право на живот, забраната на мачење, на
нечовечко и понижувачко постапување и казнување,
како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата,
јавното изразување на мислата и вероисповеста.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Министерот за внатрешни работи во рок од 24 часа
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила ќе ги донесе упатствата од членот 8 став 7
од оваа уредба со законска сила.
Член 15
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2409/1
Заменик на претседателот
21 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1162.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 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 ), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 март
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ
СО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС
Член 1
Со оваа уредба се регулираат прашања поврзани со
изборниот процес, се изменува и дополнува Изборниот
законик („Службен весник на Република Македонија“
бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16,
97/16 и 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18,
99/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19 и 42/20) и се утврдува
прашањето за примена на одредби од законите кои се
однесуваат на изборниот процес.
Член 2
Мандатот на членовите на Државата изборна комисија се продолжува и ќе трае 6 месеци од денот на одржување на изборите за пратеници во Собранието на
Република Северна Македонија.
Член 3
Со денот на стапување во сила на оваа уредба се
прекинуваат сите изборни дејствија за спроведување на
изборите за пратеници во Собранието на Република
Северна Македонија, кои се закажани за 12 април 2020
година.
Член 4
Се задолжува Државната изборна комисија да ја
обезбеди и чува постојната изборна документација до
продолжување на спроведувањето на изборните дејствија и изборите.

Бр. 72 - Стр. 5

Член 5
Спроведувањето на изборните дејствија ќе продолжи од денот на престанок на вонредната состојба.
Сите изборни дејствија кои се преземени согласно
одредбите на Изборниот законик до денот на стапување во сила на оваа уредба се сметаат за важечки.
Член 6
Се задолжува Државната изборна комисија во рок
од еден ден од денот на престанок на вонредната состојба да објави на својата веб-страница ревидиран роковник за продолжување на изборните дејствија.
Член 7
Од денот на стапување во сила на оваа уредба па се
до денот на престанок на вонредната состојба не се
применуваат членовите 8-а, 75-г, 75-д и 84-а од Изборниот законик.
Од денот на стапување во сила на оваа уредба па се
до денот на престанок на вонредната состојба не се
преземаат никакви дејствија врз основа на Изборниот
законик.
Член 8
Од денот на стапување во сила на оваа уредба па се
до денот на престанок на вонредната состојба не се
применува членот 34 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2019).
Член 9
Оваа уредба стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2413/1
21 март 2020 година
Скопје

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

1163.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 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), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 март
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
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), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку
уредено.
За видот на болеста која се пренесув од човек на човек за која при лекувањето се применува мерката строга изолација (карантин), за лицeто на коe му се одредува строга изолација (карантин), за одредување на мерката строга изолација (карантин), за објектите за спроведување на мерката строга изолација (карантин) и за
местото и за времетраењето на примена на мерката
строга изолација (карантин), за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила.

Стр. 6 - Бр. 72

Член 2
За заболени од заразната болест Коронавирус
COVID-19, при лекувањето се применува мерката строга изолација (карантин) во домашни услови или во
здравствена установа, за што одлучува здравствен работник по извршена проценка на тежината на клиничката слика.
На лице кое било или се сомнева дека било во
непосреден контакт со лице заболено или инфицирано
со Коронавирус COVID-19 се применува мерката строга изолација (карантин) во домашни услови (домашна
изолација) во времетраење од 14 дена, за што лицето
потпишува писмена изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност дека ќе ја почитува мерката, а Државниот санитарен и здравствен инспекторат
донесува решение.
Доколку лицето од ставот 2 на овој член не ја применува мерката строга изолација (карантин) во домашни услови (домашна изолација), му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14
дена, во објекти определени од Владата на Република
Северна Македонија, за што Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република Северна Македонија донесуваат решение.
На државјанин на Република Северна Македонија
кој влегува на граничните премини во Република Северна Македонија, му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14 дена, во објектите од став 3 на овој член.
Член 3
За времетраењето на мерката строга изолација (карантин), лицето не смее да ја напушта просторијата во
која е сместено.
За безбедноста на објектите од член 2 став 3 од оваа
уредба со законска сила, за спроведување на мерката
строга изолација (карантин), се грижат Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана –
Армијата на Република Северна Македонија, кои ги
обезбедуваат влезните пристапи во објектот, а доколку
објектот е на катови ги обезбедуваат и сите катови.
Припадниците на Министерството за внатрешни
работи и Министерството за одбрана – Армијата на Република Северна Македонија, кои ги обезбедуваат објектите од член 2 став 3 од оваа уредба со законска
сила, во кои се спроведува мерката строга изолација
(карантин), задолжително носат заштитна опрема.
Владата на Република Северна Македонија објавува
јавен повик за изразување интерес за сите хотели на територијата на Република Северна Македонија кои имаат повеќе од 50 легла и кои се заинтересирани доброволно да ги отстапат своите капацитети за потребите
на државен карантин за населението во Република Северна Македонија и кои ќе понудат најмногу до 10 евра
во денарска противредност за трошоците за исхрана,
сместување и хигиенски средства.
Договорот со хотелите кои ќе изразат интерес да го
склучи Владата на Република Северна Македонија –
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, со спроведување на постапка со
преговарање без објавување на оглас.
Трошоците за исхрана, сместување и одржување на
хигиената во објектите во кои се спроведува мерката
карантин за лицата кои влегуваат на граничните премини во Република Северна Македонија, се надоместуваат од средства од буџетот на Владата на Република
Северна Македонија – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, ставка 425, договорни услуги.
Трошоците за исхрана, сместување и одржување на
хигиената во објектите во кои се спроведува мерката
карантин за лицата на кои не ја почитувале мерката
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строга изолација (карантин) во домашни услови (домашна изолација), се надоместуваат од страна на тие
лица.
Трошоците за превоз на лицата од граничните премини во Република Северна Македонија и од Меѓународниот Аеродром Скопје до објектите за државен карантин се на товар на Владата на Република Северна
Македонија – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, со спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас.
Член 4
Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана – Армијата на Република Северна
Македонија заради отстранување на утврдените неправилности имаат право и обврска да поднесат кривична
пријава против лицето од член 2 од оваа уредба со законска сила на која се применува мерката строга изолација (карантин) во домашни услови, во здравствена установа или во објектите од член 2 став 3 од оваа уредба
со законска сила, доколку тоа своеволно го напушти
карантинот пред истекот на неговото времетраење.
Доколку за лицето од став 1 на овој член се определи мерка притвор, истата се спроведува во објектите
од член 2 став 3 од оваа уредба со законска сила.
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2415/1
Заменик на претседателот
21 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1164.
Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 17
март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК
ЗА МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ И АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА НИВОАТА НА ДИОКСИНИ, СЛИЧНИ НА ДИОКСИНИ
РСВ И ДИОКСИНИ КОИ НЕ СЕ СЛИЧНИ НА РСВ
ВО ОДРЕДЕНА ХРАНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за методи за земање на мостри и аналитички методи за
контрола на нивоата на диоксини, слични на диоксини
РСВ и диоксини кои не се слични на РСВ во одредена
храна, донесен од директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство, под бр. 02-76/4 од 10.3.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-793/1
Заменик на претседателот
17 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1165.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/2019),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 март 2020 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана се
даваат на трајно користење, без надомест, недвижни
ствари кои се наоѓаат на ул.„Босна и Херцеговина“, на
КП бр.215/1 КО Чаир, запишани во Имотен лист
бр.93983, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- зграда бр.16, намена на зграда Б4, влез 1, кат ПР,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП,
со површина 89 м2,
- зграда бр.16, намена на зграда Б4, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
површина 64 м2.
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1935/1
Заменик на претседателот
17 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1166.
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Репбулика Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 21 март 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 Коронавирусот COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20,
63/20, 64/20, 66/20 и 70/20), членот 2 се менува и гласи:
„ Мерките од член 1 од оваа одлука ќе се применуваат за периодот на постоење на вонредната состојба
на територијата на Република Северна Македонија“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/6
Заменик на претседателот
21 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1167.
Врз основа на член 58 став (1) точка 3) 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 21 март
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука заради спречување на ширење на заразната болест COVID-19 и заштита на населението во
Република Северна Македонија се наредуваат следните
мерки:
1. Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 21:00 часот до 6:00 часот наредниот ден.
2. Се забранува движење на возила од јавен превоз
на територијата на Република Северна Македонија, во
временски период од 21:00 до 6:00 часот наредниот
ден.
Член 2
Мерките од членот 1 од оваа одлука ќе се применуваат за периодот на постоење на вонредната состојба
на територијата на Република Северна Македонија.
Член 3
Посебниот режим на движење на населението и возилата, исклучоците за одредени категории на лица и
институции, работата на производствени и други капацитети, начинот на организирање на меѓуградскиот и
јавниот превоз и други работи поврзани со давање на
услуги на населението, согласно мерките од членот 1
од оваа одлука, да го утврди Главниот координативен
кризен штаб за спречување, внесување и ширење на
Коронавирус COVID - 19.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2416/1
21 март 2020 година
Скопје

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

1168.
Врз основа на член 5 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
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 март 2020 година, донесе
ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Деловникот за работа на Владата на Република
Северна Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03,
51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07,
129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09,
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141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11,
151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и
113/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19), во членот 46, по ставот (1), се додава нов став (2) кој гласи:
„Во случај на воена и вонредна состојба или итна и
неодложна потреба за одржување на седница на работните тела на Владата, претседателот на работното тело
може да ја отвори и води седницата на работното тело
на Владата со употреба на комуникациски средства (телефон или конференциска врска со употреба на интернет комуникација и софтверски алатки).“.
Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3),
(4), (5) и (6).

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11)
стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
и (12).

Член 2
Во членот 71 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
„Во случај на воена и вонредна состојба или итна и
неодложна потреба за одржување на колегиум на
државните секретари, генералниот секретар може да го
отвори и води колегиумот со употреба на комуникациски средства (телефон или конференциска врска со
употреба на интернет комуникација и софтверски
алатки).“.

Член 4
Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 3
Во членот 82 ставот (2) се менува и гласи:
„Во случај на воена и вонредна состојба или итна и
неодложна потреба за одржување на седница на Владата, претседателот може да ја отвори и води седницата на Владата со употреба на комуникациски средства
(телефон или конференциска врска со употреба на интернет комуникација и софтверски алатки).“.

Бр. 44-2414/1
Заменик на претседателот
21 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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