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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2071. 

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 16 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д  Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИС-

КА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ  

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за финансиска под-

дршка на естрадните уметници за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 154/20), во член 1 во ставот (2) по зборот 

„музика“ се става точка, а зборовите до крајот на рече-

ницата се бришат. 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5682/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2072. 

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 16 јуни 2020 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-

ТА 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, 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 и 157/20), во член 

1, став 1, точката 8. се менува и гласи: 

„8. Од 17 јуни 2020 година може да отпочнат со ра-

бота пливачките базени само за пливачките клубови во 

Република Северна Македонија за организирање тре-

нинзи, со задолжително почитување на Протоколот за 

отворање и работа на базените за пливачките клубови 

во Република Северна Македонија од Комисијата за за-

разни болести при Министерството за здравство и од 

Националната пливачка федерација, кој е даден во 

Прилог број 23 и е составен дел на оваа одлука.“. 

 

Точката 16. се брише. 

 

Точката 18. се менува и гласи: 

„18. Од 17 јуни 2020 година се отвораат сите гра-

нични премини во Република Северна Македонија за 

премин на патници и возила, согласно воспоставените 

услови, процедури и мерки, со задолжително почитува-

ње на протоколите за заштита (за државјани на Репуб-

лика Северна Македонија со приложена медицинска 

потврда од RT PCR SARS-CoV-2 тест направен 72 часа 

пред влез во Република Северна Македонија и задол-

жително упатување во 14 дневна домашна изолација, 

како и за странски државјани за кои Главниот коорди-

нативен кризен штаб ќе потврди дека постои посебен 

државен или економски интерес и здравствени при-

чини, или пак други оправдани  причини за влез на те-

риторија на Република Северна Македонија).“. 

 

Во точката 22., по ставот 1 се додава нов став кој 

гласи: 

„Од 22 јуни 2020 година, активностите, начинот на 

работа и условите поврзани со работа на угостителски 

објекти за сместување (хотели, мотели, хостели, панси-

они и други објекти за сместување) се утврдуваат во и 

одвиваат со задолжително почитување на  Протоколот 

за работа на угостителски објекти за сместување (хо-

тели, мотели, хостели, пансиони и други објекти за 

сместување) од Комисијата за заразни болести при Ми-

нистерството за здравство, кој е даден во Прилог број 

24 и е составен дел на оваа одлука.“. 

 

Точките 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. и 

27. стануваат точки 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 

24., 25. и 26.. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2147/23 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 



16 јуни 2020  Бр. 163 - Стр. 3 

 
 

                                                      Прилог  број 23 

 

Протокол за отворање и работа  на базените за 

пливачките клубови во Република Северна Маке-

донија 

 

Препораки: 

 

- Да се намали употребата на просториите со нама-

лена вентилација и зголемена влажност како што се 

соблекувалните и други помали простории, а како ал-

тернатива може да се користат трибините на самите ба-

зени и терасите (доколку дозволуваат временските ус-

лови) на кои секој од клубовите ќе добие соодветен 

простор. На самите трибини има добра циркулација на 

воздух и доволно место за одржување на соодветното 

социјално растојание. 

- Сите што ќе влегуваат на базен да носат лична 

заштита на лицето-маска. 

- Мерење на температура на влезот од базенот и де-

зинфекција на рацете. 

- Да се зголеми употребата на хлор во водата и да 

се достигне нивото од 2,0 PPM-а. 

- Да се постават видливи ознаки на подот на базе-

нот кои ќе го покажуваат дозволеното физичко растоја-

ние. 

 

Пред пливање: 

 

- Пливачите да доаѓаат на базен со веќе облечени 

костими за капење и пливачка капа на себе со што ро-

дителите нема да се задржуваат во базенот. 

- Опремата која се користи во текот на пливањето 

да се носи од дома. 

- Да се носи шише со вода за да не мора во текот на 

тренингот пливачот да излегува за да пие вода, со што 

се избегнува допирање на чешмите. 

- Доколку е возможно да се избегне допирање на 

кваки, врати, клупи и др. 

- Доколку некој од вашето блиско опкружување не 

се чувствува добро не е пожелно да се доаѓа на тре-

нинг. 
 
За време на тренингот: 

 

- Да се следат препораките за социјално дистанци-

рање и да се одржува растојание од 1,5-2 метри во са-

мата патека и да се ограничи бројот на пливачи во па-

теката. 

- За време на тренингот да не се прави физички 

контакт со другите, односно да нема ракување и прегр-

нување. 

- Да не се допира лицето. 

- Да не се дели опремата за пливање, пешкирот или 

шишето со пијалак. 

- Да се намали одењето во тоалет и сите физиолош-

ки потреби да се извршат пред доаѓање на тренинг. 

- Да се држи социјална дистанца од другите плива-

чи во текот на одморот, за ова ќе се користат маркери 

кои ќе бидат видливи и ќе се постават на самиот раб од 

базенот со што секој пливач ќе го знае местото на кое 

ќе се стои во патеката. 

- Задржувањето при одмор за пливачите на сите 

клубови ќе се прави исклучиво на едната страна од па-

теката (пливачите од сите клубови да стојат на десната 

страна од патеката со што се задржува пропишаното 

растојание помеѓу пливачите). 

- Тренерите за време на тренингот ќе носат маски. 

- За време додека тренира една група другата група 

се подготвува на трибинскиот простор или просторот 

на терасата или гардеробите како би избегнале контакт 

едни со други. 
 
После тренингот: 

 

- Да се напушти базенот веднаш после тренинг. 

- Туширањето да се прави дома. 

- Да не се користат соблекувалните, туку базенски-

от простор, просторот под трибините и на трибините 

како и терасите. 

 

                                                      Прилог број 24 

 

Протокол за работа на угостителски објекти за 

сместување (хотели, мотели, хостели, пансиони и 

други објекти за сместување) 

 

1. Процедури за угостителски објекти за сместу-

вање  

 

Прием и сместување  

- Поставена дезинфекциона бариера за обувки пред 

влезна врата, како и пулт за дезинфекција на раце  во 

холот.  

- Во холот при влезот треба да биде истакната Таб-

ла за добредојде со поздрав и разбирлив текст за чеко-

рите и препораките кои треба да се почитуваат за вре-

ме на престојот во објектот (носење лична заштита на 

лицето-маска и дезинфекција на раце). 

- Задолжително носењето на лична заштита на ли-

цето-маска за гостите и вработените лица во објектот. 

- На рецепцијата во угостителските објекти за смес-

тување, каде што пултот не е доволно широк да обезбе-

ди потребно растојание (1,5 до 2 метри), во делот каде   
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работи рецепционерот, да биде поставена монтажна 

преграда (шалтер) изработен од проѕирна пластика или 

стакло која во долниот дел има отворен простор само 

за манипулирање со клуч и документи. 

- Монтажната преграда од проѕирна пластика може 

да биде заменета со дополнително носење на визир од 

страна на рецепционерот. 

- Гостите треба да пристапуваат до рецепцијата по-

единечно или во број којшто, во зависност од големи-

ната и распоредот на просторијата, оневозможува сред-

би и којшто овозможува достапно меѓусебно растоја-

ние, а за тие што чекаат, треба да се воведат подни па-

токази или столпчиња за ограничување на приодот. 

- Давателите на услуги треба да ги отстранат пред-

метите што ги допираат повеќе гости, на пр. играчки, 

списанија. 

- Гостинот заедно со клучот добива флаер со совети 

за заштита и протокол за неговиот престој дефиниран 

од внатрешен тим на хотелот.  

- Давателот на услуги нуди единечни или двојни со-

би со прилагодувања, а во сместувачките капацитети 

со повеќе кревети може сместување само гости од едно 

домаќинство, коишто ќе го докажат тоа при пријавува-

њето.  

- Текстилните украсни елементи на тапацираниот 

мебел и креветот се отстрануваат (перници, ленти, ук-

расни прекривки...) 

- Во собите за сместување и на рецепцијата се по-

ставува средство за дезинфекција на рацете. 

- Секојдневно одржувањето на хигиената на јавните 

простории и собите со употреба на средство кое делува 

на вируси според упатство од производителот, алтерна-

тивно 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 пов-

ршини. 

- Персоналот во угостителските објекти за сместу-

вање мора да стави посебен нагласок на чистење и де-

зинфекција на предмети што ги допираат голем број 

раце (на пр. ограда на скали, прекинувачи, рачки, куки, 

копчиња во лифт, кваки, врати). 

- Просториите треба редовно да се проветруваат. 

- Во случај на повеќедневно престојување на гости-

нот во сместувачкиот капацитет возможно е дневно 

чистење од страна на персоналот, само доколку гости-

нот изрично посака. 

- При чистење на повеќе сместувачки капацитети, 

мора да се води грижа да не се пренесе вирусот од еден 

сместувачки капацитет на друг преку заразена облека 

или заштитната опрема на персоналот. Се препорачува 

да се приспособат постапките на чистење така што би 

се спречило такво пренесување (на пр. употреба на 

заштитна облека/скутници за една употреба, промена 

на заштитната облека секој пат, итн.) 

- Плаќање со кредитна картичка како степен на 

заштита за да се намали ризикот од трансмисија на ин-

фекцијата. 

 

2. Процедури во угостителскиот дел за исхрана - 

ресторант 

 

- Служењето храна на шведска маса не е дозволено. 

- Вработените во угостителскиот објект кои послу-

жуваат задолжително носат лична заштита на лицето - 

маска и зачестено одржуваат  хигиена на раце. 

- Не е дозволено послужување на гости на стоење 

на шанк и стоечки маси. 

- Дезинфицирање на масата и столовите пред секој 

оброк и по завршување на истиот. 

- Масите да се прекриени со хартиени или најлон-

ски чаршафи за еднократна употреба или ако се корис-

тат стандардни чаршафи истите да се менуваат и перат 

после секој послужен гостин. 

- Масите да не се претходно сервирани (доколку об-

јектот има услови да постави средство за дезинфекција 

на секоја маса – доколку не, гостите ќе можат да го ко-

ристат средството за дезинфекција кое ќе биде поставе-

но на влезот од ресторанот според препораките на 

СЗО.)  

- Каранфинглата и приборот кој претходно се де-

зинфицирани на масите се поставуваат по седнувањето 

на гостите, приборот да биде послужен во најлонска 

обвивка или во салфетка. 

- Келнерот е должен да води максимална грижа за 

својата лична хигиена со заштита на лицето-маска, ги 

послужува гостите со внимавање на растојанието, но 

поради тоа што келнерот не може да служи храна и пи-

јалак од 2 метри растојание, тој треба да одлучи колка-

во е пристојното растојание што може да го одржи при 

послужување. После послужувањето, келнерот стои на 

соодветно растојание и чека да биде повикан од гос-

тите. 

- Сите апарати за точење на пијалаци (вода, чај, 

кафе, сок и сл.) да се отстранат од употреба и пијалаци-

те да се послужуваат по желба на гостите. 

- Се забранува користењето на заеднички отворени 

садови при сервирање на зачини, сосови, масла, сол, 

шеќер, чаеви и слично, кои се споделуваат на повеќе од 

една маса. 

- По завршување на оброците, искористениот при-

бор се отстранува од масите и се носи на миење и де-

зинфицирање во нечистиот дел од кујната, согласно во-
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обичаена процедура која ја налагаат ХАСАП/ХАЛАЛ 

стандардите каде што е наведено дека во шанкот и куј-

ната треба да постои чист дел каде што се оперира и 

послужува храна и пијалак и дел каде што се одлага ве-

ќе искористениот прибор кој потоа се мие и дезинфи-

цира.  

- Растојанието меѓу столчињата од соседните маси 

да биде од 1,5 – 2 метри. 

- На една маса со четири столици може да седат и 

да се послужуваат максимум две лица. 

- Засилени внатрешни контроли на вработените ли-

ца од страна на одговорно лице за одржување на лич-

ната хигиена (често миење раце) во сите фази на подго-

товка, прием и послужување на храна. 

- Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришу-

вање на масите со средство за дезинфекција кое делува 

на вируси според упатство од производителот при за-

минување на гостите од секоја маса. 

- На крајот на смената, задолжително механичко 

чистење и дезинфекција со средство кое делува на ви-

руси според упатство од производителот, алтернативно 

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% бе-

лило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  

или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.  

- Редовно одржување на тоалетите, со задолжител-

но водење на евиденција за спроведеното чистење и 

употреба на горенаведените дезинфекциони средства. 

- Забрането е користење на сушачи за раце во тоа-

летите и задолжително користење на хартиени бриша-

чи за раце за еднократна употреба. 

 

3. Употребата на санитарни јазли 

 

- Да се постави известување на влезната врата од 

санитарните јазли за задолжителна дезинфекција на 

рацете пред и после употреба. 

- Да се инсталира средство за дезинфекција пред 

влезната врата на санитарните јазли. 

- Да се обезбеди непречен проток, без застој на че-

кање во внатрешни тесни холови и потребното физич-

ко растојание, со поставување ознаки, со цел да се на-

мали ризикот од голем број на лица во санитарните јаз-

ли во исто време. 

- Задолжително е носење лична заштита на лицето-

маска при користење на заедничките санитарни јазли,  

- Санитарните јазли задолжително се опремени со 

течен сапун, топла вода, корпа за отпадоци со капак на 

ножна педала и хартиени бришачи за раце за еднократ-

на употреба, како и диспанзер со средства за дезинфек-

ција за раце, на база на 70% алкохол или препорачано 

вируцидно средство за дезинфекција; 

- чистење и дезинфекција на санитарните јазли, по-

дови и сите нивни површини, неколку пати во текот на 

денот (најмалку на секој час) со употреба на средство 

кое делува на вируси според упатство од производите-

лот, 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. 

- корпи со капак на ножна педала кои се внатрешно 

поставени со пластични кеси, за собирање на отпадоци 

од користени маски и ракавици, видно означени и по-

ставени на повеќе места во внатрешноста и на тера-

сите, за отстранување на користени маски, ракавици и 

сл.  

 

4. Општи препораки за гости 

 

- Доследно почитување на упатствата од персона-

лот во врска со обезбедување соодветно меѓусебно 

растојание, складирање на багаж и гардероба, начинот 

на давање услуги, употреба на опрема, користење на 

тоалети, плаќање за услуги. 

- Треба да се ограничат големи собири, со доследно 

почитување на соодветно меѓусебно растојание. 

- Внатре во угостителскиот објект за сместување, 

покрај одржувањето на соодветно меѓусебно растоја-

ние за време на епидемија, употребата на лична зашти-

та на лицето - маска за лице или други облици на заш-

тита што ги покриваат устата и носот (шал, крпа или 

слични облици на заштита) е исто така задолжително.  

- Доследна грижа за хигиената на рацете, со миење 

со сапун и вода или дезинфекција по допир на какви 

било нечисти површини. 

 

5. Препораки за постапување при појава на слу-

чај со симптоми на COVID-19 

 

- Доколку вработен заболи од акутна респираторна 

инфекција, останува дома и се јавува на матичниот ле-

кар. 

Го известува својот претпоставен за својата здрав-

ствена состојба. Доколку е позитивен на COVID-19, го 

известува претпоставениот кој пак веднаш го известува 

регионалниот центар за јавно здравје за појавата на 

COVID-19 меѓу вработените. 

Епидемиолошката служба што ќе го добие извешта-

јот за потврден случај отпочнува со епидемиолошка 

истрага, идентификува блиски контакти на работното 

место и предлага мерки за нив. 
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Доколку вработениот бил во контакт со лице коеш-

то покажало знаци на акутна респираторна инфекција, 

треба да ја следи својата здравствена состојба 14 дена и 

доколку развие симптоми се јавува на матичниот лекар 

и го известува претпоставениот. 

- Доколку гостин заболи со треска или знаци на 

акутна респираторна инфекција, давателот на услуги 

треба да се јави во дежурната служба на најблискиот 

здравствен дом. Гостинот треба да чека во изолација и 

треба да носи лична заштита на лицети - маска. Да 

употребува само одредени тоалети и мијалници. Епи-

демиолошката служба што ќе го добие извештајот за 

потврден случај спроведува епидемиолошка истрага, 

идентификува блиски контакти и предлага мерки за 

нив. 

Просториите каде што се движел заболениот гостин 

од COVID-19 темелно се чистат и дезинфицираат. Исто 

така, просториите темелно се проветруваат. 

__________ 

2073. 

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон 

за трговски друштва (Службен Весник на Република 

Северна Македонија бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 

42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 

187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 

61/16, 64/18, 120/18) Владата на Република Северна 

Македонија во својство на Собрание на акционери на 

Железници на Република Северна Македонија Тран-

спорт АД – Скопје, на седницата, одржана на 16 јуни 

2020 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАД-

ЗОРНИОТ  ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД  

– СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Надзор-

ниот одбор на Железници на Република Северна Маке-

донија Транспорт АД – Скопје  во врска со Одлуката 

бр.1023/1-2 од 5.5.2020  година со која се одобрува Од-

лука број 1017/1-4 од 4.5.2020 година донесена од 

Управниот одбор на  Железници на Република Северна 

Македонија Транспорт АД – Скопје  за склучување на 

Анекс кон Договорот за заем солемнизиран под ОДУ 

бр.2125/18 од 27.12.2018 година, со АД МЕПСО во 

државна сопственост Скопје. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3739/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2074. 

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон 

за трговски друштва (Службен Весник на Република 

Северна Македонија бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 

42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 

187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 

61/16, 64/18, 120/18) Владата на Република Северна 

Македонија, во својство на Собрание на акционери на 

Железници на Република Северна Македонија Тран-

спорт АД – Скопје,  на седницата, одржана на 16 јуни 

2020 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА УП-

РАВНИОТ ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД 

– СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на Управ-

ниот одбор на Железници на Република Северна Маке-

донија Транспорт АД – Скопје, во врска со Одлуката         

УО бр.1017/1-4 од 4.5.2020 година за склучување на 

Анекс кон Договорот за заем солемнизиран под ОДУ 

бр.2125/18 од 27.12.2018 година, со АД МЕПСО во 

државна сопственост Скопје. 
  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување , а ќе се објави во „Службен  весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3739/2 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2075. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 16 јуни 2020 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член  1 

Со оваа одлука се дава согласност на Државната ко-

мисија за спречување на корупцијата да спроведе по-

стапка за избор на правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, 

преработка, рециклирање и уништување на отпад, на 

движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребли-

ви и технолошки застарени и не можат да се продадат 

или разменат како такви, согласно Одлука за расходу-

вање на основни средства бр.03-877/6 од 27.2.2020 го-

дина донесени од Државната комисија за спречување 

на корупцијата. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4364/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2076. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен 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 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 16 јуни 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИ-

КА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ  

СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Универзитетска клиника за инфективни бо-

лести и фебрилни состојби – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за инфективни болести и фебрилни состој-

би - Скопје, со кој се уредуваат  правата и обврските за 

движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-4800/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2077. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен 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 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 16 јуни 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИ-

КА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ  

СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за инфективни болести и фебрилни состој-
би - Скопје, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-5672/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, 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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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

17. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јуни 2020 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2020/435 НА 

СОВЕТОТ ОД 23 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/173/ЗНБП ЗА РЕС-

ТРИКТИВНИ МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/435 на Советот од 23 

март 2020 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата 

во Босна и Херцеговина.  

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки. 

 

Член 3 

Се определуваат Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за фи-

нансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 

Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2020/435 на Советот од 23 март 2020 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗН-

БП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Босна и Херцеговина во оригинал на англиски и во пре-

вод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.   

 

Член 5 

Рестриктивните мерки против Босна и Херцеговина ќе се применуваат до 31 март 2021 година. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-5283/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

                             м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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16 јуни 2020                                               Бр. 163 - Стр. 5 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 
18. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република 

Македонија” број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 

16 јуни 2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 

2020/418 НА СОВЕТОТ ОД 19 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

2011/172/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, СУБЈЕКТИ И  

ТЕЛА СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЕГИПЕТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/418 на Сове-

тот од 19 март 2020 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки 

против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки. 

 

Член 3 

Се определуваат Министерството за финансии, Управата за финансиско разузнавање и Минис-

терството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 

Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2020/418 на Советот од 19 март 2020 година за изменување на Одлуката 

2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојба-

та во Египет во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е сос-

тавен дел на оваа одлука.   

 

Член 5 

Рестриктивните мерки против Египет ќе се применуваат до 22 март 2021 година. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија”. 
 

Бр. 44-5280/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

                             м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 8 - Бр. 163                                                                        16 јуни 2020 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
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