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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Северна 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  23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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 Законот за заштита на населението од 

заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 72/20), во член 3, по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„лицата од член 2 ставови 2 и 4 од оваа уредба со законска сила може да им се одреди 
мерка строга изолација (карантин) и во угостителски објекти (хотели, мотели и сл.) кои се 
отстапени од страна на приватни правни лица кои вршат угостителска дејност, а кои од 
Владата на Република Северна Македонија се определени за примена на мерката строга 
изолација (карантин).“.

Во ставот 4 зборот „хотели“ се заменува со зборовите „приватните правни лица кои 
вршат угостителска дејност“.

Во ставот 5 зборот „хотелите“ се заменува зо зборовите „приватните правни лица кои 
вршат угостителска дејност“.

Член 2
По членот 3 се додаваат девет нови члена, 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-ѓ, 3-е, 3-ж, 3-з и 3-ѕ 

кои гласат:

„Член 3-а
Објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила ги 

обезбедуваат припадниците на Министерството за внатрешни работи и Армијата на 
Република Северна Македонија на начин што припадниците ќе бидат распределени на 
секој кат од објектот и пред влезот/излезот на објектот.

Член 3-б
Лицето на кое му е определено мерката строга изолација (карантин) пред сместување 

во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила , потпишува 
Изјава која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба. 

Член 3-в
Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила има 

определено посебна просторија за лицата кои покажуваат симптоми на вирусот.
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Член 3-г
Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила има 

определено термин за оброк со мени за исхрана од кое лицето на кое му е определена 
мерка строга изолација (карантин) самостојно ќе може да избере вид на храна.

Член 3-д
Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила може да 

се врши достава на пратки (пакети) за потребите на лицата на кои им е определено мерка 
строга изолација (карантин), само во текот на денот од 11-12 часот, од страна на 
надворешни лица (роднини или пријатели).

Содржината на пратките (пакетите) може да се состои од различни предмети како 
облека, средства за хигиена, храна, пошта и други потребни намирници.

Пратките (пакетите) мора да бидат во картонска кутија затворена со фолија од сите 
страни и на истата да биде наведено името и презимето на лицето на кое му е определено 
мерка строга изолација (карантин), бројот на собата и телефонскиот број на лицето.

Пратките (пакетите) се предаваат на лицата кои вршат обезбедување на објектот од 
член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила, пред влезот на објектот, а ги 
доставуваат до пред влезната врата каде е сместено лицето на кое му е определено мерка 
строга изолација (карантин).

Член 3-ѓ
Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила има 

обезбедено постелнина за потребите на лицата на кое им е определено мерка строга 
изолација (карантин),  која е ставена во соодветна вреќа.

На секој седми ден на лицето на кое му е определено мерка строга изолација (карантин 
се доставува нова постелнина, а користената постелнина се враќа во истата вреќа во која 
била ставена претходната постелнина. 

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила се врши 
дезинфекција на секои пет дена. Постапката за ангажирање на правно лице кое ќе врши 
дезинфекција, ќе се спроведе од страна на Владата на Република Северна Македонија – 
Генерален секретаријат.

Член 3-е
Управителот на објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска 

сила може да обезбеди волонтери за извршување на помошно-технички работи за 
обезбедување на мерката строга изолација (карантин) и тоа достава на храна од кујна до 
соба, собирање смет пред собата и други потребни технички работи.

Член 3-ж
Превозот на лицата на кои им е определено мерка на строга изолација (карантин), од 

граничните премини до објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со 
законска сила, се одвива минимум во два термини и тоа во 10 часот и во 20 часот, а од 
аеродромите од моментот на слетување.

Превозот на лицата го обезбедува Владата на Република Северна Македонија – 
Генерален секретаријат.

Член 3-з
Храната потребна за припадниците на Министерството за внатрешни работи и 

Армијата на Република Северна Македонија, кои ги обезбедуваат објектите од членот 2 
став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со законска сила, ја обезбедува Владата на 
Република Северна Македонија -  Генерален секретаријат.
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Член 3-ѕ
Отпадот од објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со законска 

сила, Јавните комунални претпријатија и претпријатијата за депонирање на отпад се 
должни да го соберат и депонираат бесплатно.

Секое јавно комунално претпријатие определува лица кои внатре во објектот ќе вршат 
прибирање на отпадот.“

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2449/1 Заменик на претседателот
23 март 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
                                                                         м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.



Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година 

4 од 4


		2020-03-26T07:57:16+0100
	Скопје
	Компаниски печат




