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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 28 став (8) и 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, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 јуни 2021 година, 
донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, 

НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА 
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ 

COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И 
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА

Член 1
Во Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски 

протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението 
од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и 
временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 
13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 
113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21 и 141/21), во член 13, точка 10. ставовите 1 и 
2 се менуваат и гласат:

„10. Се забранува во сите угостителски објекти и угостителскиот објект/дел за исхрана 
во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за 
сместување), на бензинските станици, казината и обложувалниците и други објекти кои во 
склоп на истиот даваат угостителски услуги, прием на посетители и гости и послужување 
во затворениот дел на објектите, а во текот на работното време се дозволува работа на 
отворените делови – тераси од угостителскиот објект, како и работа во затворениот дел на 
објектите со искористеност до 40% од капацитетот на затворениот простор  или најмногу 
до 250 гости, почнувајќи од 1 јули 2021 година и служење пијалаци во внатрешноста на 
казината, обложувалниците и автомат клубовите.
Угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, 
крштевки и слично) можат да ја организираат работата како ресторани на отворено во 
отворениот дел од угостителскиот објект, односно на терасите, како и работа во 
затворениот дел на објектите со искористеност до 40% од капацитетот на затворениот 
простор или најмногу до 250 гости, почнувајќи од 1 јули 2021 година и да организираат 
свадби со присуство на музичари, согласно соодветниот наменски протокол.“.

Член 2
Во член 15 точката 18. се менува и гласи:
„18. Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна 

Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 
учениците, во учебната 2021/2022 година - Прилог број 18“.

Точката 19. се менува и гласи:
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„19. Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за 
реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците, во 
учебната 2021/2022 година - Прилог број 19“.

Точката 20. се менува и гласи:
„20. План за одржување на наставата во основните и средните училишта, во учебната 

2021/2022 година - Прилог број 20“.
По точката 79. се додава нова точка 80., која гласи:
„80. Протокол за обезбедување на ПЦР тест за туристи странски државјани со 

регулиран туристички престој - Прилог број 80.“.

Член 3
Прилогот број 57., Прилогот број 58. и Прилогот број 78. се заменуваат со нов  Прилог 

број 57., Прилог број 58. и Прилог број 78. кои се дадени во прилог и се составен дел на 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 40-678/21 Претседател на Владата
29 јуни 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.

Прилог број 18

П р о т о к о л
за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за 

реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците, во 
учебната 2021/2022 година

1. Наставниот процес во учебната 2021/2022 година се одвива со физичко присуство во 
училиштето.

2. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за учениците за тоа 
како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на 
рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и 
вработените во училиштето. 

3. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на 
училишната зграда и изготвува распоред за влез/излез со различно време на влегување и 
излегување на учениците за секое одделение. 

4. Распоредот за влез/излез се истакнува на видни места во училиштето. 
5. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставуваат едукативно-

информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето и 
средства за дезинфекција на раце. 

6. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитнa 
маскa и дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици во училиштето.

7. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник кој му 
помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство.
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8. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се 
организира редарска служба, со цел спроведување на редот и одржување на потребното 
растојание меѓу учениците и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во 
училиштето. Редарите се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што 
одлучува директорот на основното училиште.

9. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната температура 
пред влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете и обувките. Учениците 
кои имаат зголемена температура (над 37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да 
превземе соооветни здравствени мерки. Превозниците кои вршат превоз на ученици ги 
почитуваат и применуваат протоколите за превоз на патници.

10. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се 
упатува кај матичен лекар.

11. На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со 
безконтактен топломер. Во случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) не се 
дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај 
матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не 
смеат да доаѓаат на училиште.

12. Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на 
училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за 
родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни 
потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето.

13. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравување меѓу вработените 
во училиштето и меѓу учениците. 

14. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката 
канцеларија и задолжително запазуваат физичко растојание и носење на заштитна 
маска/прекривка на лице.

15. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 
одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација која што ќе ја договорат 
родителите и наставниците, или доколку дозволуваат временските услови на отворено.

16. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на 
вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на крајот на 
секоја смена, а најмалку два пати на ден. Училиштето изготвува листа на сите површини 
кои треба редовно да бидат чистени.

17. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија, без можност за 
мешење на ученици од различни паралелки во иста училница.

18. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку 
половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.

19. За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се 
остава отворен прозорец. Во училницата (доколку ги има) се избегнува употребата на 
уреди за климатизација и вентилација.

20. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на 
одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни 
активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси 
според упатство на производителот.

21. Во случаите на кабинетска настава,  заради грижа за здравјето на учениците, се 
воведува систем за еднонасочно движење на учениците и  контролирано излегување и 
влегување во кабинетите. По излегувањето на едната група ученици, задолжително се 
проветрува просторијата и се врши дезинфекција, по што се дозволува влез на втората 
група на ученици.
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22. Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на 
помал број ученици и запазено физичко растојание (на пример, ако тоалетот е помал, 
ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре). 

23. Тоалетите треба да бидат функционални заради овозможување услови за почесто 
миење на рацете со проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење на 
евиденција за спроведеното 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.

24. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека 
учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.

25. Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта, соблекувални, 
училишните трпезариии другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од 
страна на секоја група ученици.

26. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно движење на учениците низ 
просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во 
соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.

27. Во основните училишта каде има продолжен престој, потребно е истиот да биде 
организиран во рамките на расположливите просторни капацитети и да се реализира со 
ученици од иста паралелка и од исто оддление (без мешање на децата од различни 
одделенија или паралелки).

28. Учениците кои носат оброк/храна од дома  треба да биде соодветно спакуван или 
готов производ, притоа водејки сметка за стандардите и нормативите за исхрана за оваа 
категорија на деца.

29. Храната која се подготвува во училишните кујни за децата со продолжен престој, 
треба да биде со стриктно почитување на правилата за добра производствена и хигиенска 
пракса утврдена со Закон за безбедност на храна, како и НАССР стандардите  и 
протоколите за заштита од Ковид-19.

30. Послужувањето на оброците  се реализира  во училишните трпезарии водејќи 
сметка да не дојде до мешање на ученици од различни паралелки.

31. Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и 
по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани.

32. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории треба да биде од 
група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на повеќе ученици 
од различни паралелки (пр. За време на еден наставен час, една паралелка е во 
фискултурната сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор или на спортските 
терени).

33. Преминувањето низ заедничките простории треба да се организира така што 
додека учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците 
и наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на 
учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде се движат.

34. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка 
или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и 
влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои 
не се ученици на тоа училиште.

35. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во 
училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез училиштето), а 
главниот влез е дозволен само на сервисерите и другите служби чии услуги се неопходни 
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(пр. спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки како што се проверка на вода 
за  потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување на мерката за 
дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и 
заштитници за обувките.

36. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало 
контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна 
просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот треба да 
воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни 
насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до 
општината, а општината до Министерството за образование и наука.

37. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува 
родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со 
цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

38. Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД-19, се известува 
епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје која итно треба да направи анкета 
со наставниците и учениците за проценка на степенот на ризик врз основа на контактите 
кои ги имале.

НАПОМЕНА: Заради специфичната дејност на државните основни училишта 
(училишта со ресурсен центар, училишта со ресурсен центар и интернатско сместување, 
државното музичко и балетско училиште), истите доставуваат Протокол за настава со 
физичко присуство со дополнителни мерки за заштита од КОВИД-19.

Прилог број 19

Протокол
за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за 

реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците, во 
учебната 2021/2022 година

1. Наставниот процес и воспитно - образовната работа во учебната 2021/2022 се 
реализира со физичко присуство во училиштето.

2. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за сите учениците за 
тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да носат маски, да одржуваат физичко 
растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на 
останатите ученици и вработените во училиштето. 

3. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на 
училишната зграда.

4. На влезот во училиштето, во ходниците и во училниците задолжително се 
поставуваат едукативно-информативни материјали и насоки за заштита на здравјето и 
безбедност во училиштето.

5. На влезот во училиштето се поставуваат средства за дезинфекција, како и во 
училниците и другите простории.

6. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитнa 
маскa и дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици во училиштето.
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7. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се 
организира редарска служба, со цел спроведување на редот, задолжително спроведување 
на дезинфекција и носење на заштитни маски,  одржување на потребното растојание меѓу 
учениците,  и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите 
се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на 
средното училиште.

8. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се 
упатува кај матичен лекар.

9. На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со 
безконтактен топломер. Во случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) не се 
дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај 
матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не 
смеат да доаѓаат на училиште.

10. Забранет е влез за родители/старатели освен на ученици со посебни образовни 
потреби со задолжително носење на заштитна маска.

11. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу вработените 
во училиштето и меѓу учениците

12. Учениците и вработените кои до училиштето користат јавен превоз го почитуваат 
протоколот за превоз на патници во јавниот сообраќај.

13. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката 
канцеларија и задолжително запазуваат физичко растојание и носење на заштитна 
маска/прекривка на лице.

14. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 
одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација, којашто ќе ја договорат 
родителите и наставниците, или доколку дозволуваат временските услови на отворено.

15. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија, без можност за 
мешење на ученици од различни паралелки во иста училница.

16. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку 
половина час пред пристигнувањето и по заминувањето на учениците, а доколку 
дозволуваат временските услови, пожелно е да се остави отворен прозорец за време на 
наставниот час.

17. Во случаите на кабинетска настава,  заради грижа за здравјето на учениците, се 
воведува систем за еднонасочно движење на учениците и контролирано излегување и 
влегување во кабинетите. По излегувањето на едната група ученици, задолжително се 
проветрува просторијата и се врши дезинфекција, по што се дозволува влез на втората 
група на ученици.

18. За реализација на практичната обука и учењето преку работа, училиштето 
изготвува распоред за користење на училишните капацитети кој го истакнува на видно 
место во училиштето. Користењето на училишните капацитети е со задолжително 
почитување на сите протоколи за безбедност на учениците.

19. Учениците и одговорните наставници задолжително ги почитуваат протоколите на 
компаниите (во погоните, хигиенско-санитарните објекти, одделот за исхрана и сите други 
делови каде што може да се движат учениците во компанијата).

20. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории препорачливо е 
да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на 
ученици од различни паралелки за што училиштето однапред подготвува распоред (пр. За 
време на 1 наставен час, една паралелка е во фискултурната сала, а две паралелки се 
надвор во училишниот двор или на спортските терени).
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21. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и 
запазено физичко растојание (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека 
надвор од тоалетот додека излезе ученикот којшто е внатре) и тоа за време на наставните 
часови за што учениците се благовремено информирани.

22. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за 
спроведеното 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.

23. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, во време кога 
учениците се во училишниот двор за време на училишните одмори и по завршување на 
сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое 
делува на вируси според упатство од производителот.

24. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат пред започнување 
на наставата, за време на наставата и по завршувањето на сите училишни активности.

25. Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта, соблекувалните и 
другите помошни простории, се врши по користењето од страна на секоја група ученици.

26. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно движење на учениците низ 
просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во 
соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.

27. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка 
или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и 
влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои 
не се ученици на тоа училиште.

28. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало 
контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна 
просторија со задолжително носење на заштитна маска, а директорот треба да воспостави 
комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за 
постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а 
општината до Министерството за образование и наука.

29. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
задолжително носење на заштитна маска и веднаш ги известува родителите/старателите, 
кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел консултација и 
натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

30. Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД-19, се следат протоколите од 
Министерството за здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со Центарот 
за јавно здравје, за натамошно постапување со паралелката на која припаѓа ученикот.

НАПОМЕНА: Државните средни училишта за средно образование за ученици со 
посебни образовни потреби со интернатско сместување, средно уметничко образование, 
спортската гимназија и спортската академија,  доставуваат поединечен Протокол за 
настава со физичко присуство согласно спецификите на дејноста која ја вршат.
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Прилог број 20
П Л А Н

за одржување на наставата во основните и средните училишта, во учебната 2021/2022 
година

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Одлуката на Министерството за образование и наука (МОН) за повторно отворање на 
училиштата во учебната 2021/2022 година го зема предвид фактот дека училиштето е од 
суштинско значење за образованието и благосостојбата на децата и учениците. 

За донесување на одлука за повторно отворање на училиштата се направи општа 
проценка на ризиците, при што се земаа во предвид епидемиолошките фактори, степенот 
на вакцинација на наставниот кадар, образовниот систем, здравствениот систем и 
капацитетот на јавното здравство, ангажманот на заедницата и државниот капацитет за 
одржување на социјална и економска поддршка на најранливите.

Планот на Министерството за образование и наука (МОН) за започнување на учебната 
2021/2022 година се базира на потребата да се добијат максимални придобивки за 
учениците, наставниците и вработените во училиштата и пошироката заедница, а воедно 
да не дојде до повторно ширење на КОВИД-19 во нашата држава, имајќи предвид дека 
едно од основните човекови права покрај образованието е и правото на здравје.

Овој план ги објаснува чекорите кои треба да ги преземат основните и средните 
училишта за да ги обезбедат потребните мерки за заштита и со тоа да го намалат ризикот 
од ширење на корона вирусот (КОВИД-19). 

Планот за одржување на наставата во учебната 2021/2022 година и Протоколот 
обезбедуваат рамка за училиштата за начинот на започнување и продолжување на 
образовниот процес во основното и средното образование. Во овој период училиштата ќе 
треба да ги прилагодат условите за реализирање на наставата согласно Планот и 
Протоколот со цел обезбедување непречен воспитно-образовен процес.

Не е возможно да се предвиди дали и кога ќе се промени епидемиолошката состојба во 
државата, или некој регион или општина, па затоа сите треба да бидеме подготвени на 
можноста за промена на начинот на спроведување на наставата и преминување на модел 
кој во одредена ситуација ќе биде најприменлив.

За брзи промени треба да бидат подготвени сите, од директорите, до наставниците и 
стручните служби, останатите вработени во училиштата, како и учениците и нивните 
родители/старатели, но и сите оние кои допринесуваат за помош и поддршка не само  во 
реализацијата на планираните наставни часови, туку и во овозможувањето на квалитетно 
воспитание и образование.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Во основните училишта во учебната 2021/2022 година воспитно-образовниот процес се 

реализира согласно Календарот за организација и работа на училиштата, согласно 
Наставниот план за учебната 2021/2022 година, во училница со стандардна големина.

Наставата во основното образование може да се реализира преку три модели:
1. физичко присуство на учениците во училиште;
2. учење на далечина или 
3. комбинирање на физичко присуство и учење од далечина во групи  
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1. НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ
Доколку епидемиолошката состојба во државата е стабилна, наставата во основните 

училишта се одржува со физичко присуство на учениците во училиште со почитување на 
Протоколот за настава со физичко присуство.

Наставниот час трае 40 минути во наставата со физичко присуство. 
Секое училиште води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците.
Реализацијата на наставата, отсуствата на учениците се евидентира во е-дневник.
Наставниците во училиштето доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на 

наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на влегувањето на 
учениците согласно распоредот на часови и Протоколот.

Секое училиште за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од 
училиштетo, за смените, користењето на големиот одмор изготвува распоред.

Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со Планот и 
Протоколот за настава со физичко присуство.

За учениците наставата се реализира со физичко присуство во просториите на 
училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во 
училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки 
утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство. 

Исклучок од правилото: 
- за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици и  имаат потврда од матичен 

лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава 
со физичко присуство, наставата ја следат преку учење од далечина. Родителот/старателот 
до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар

- за учениците кои се позитивни на Ковид 19 или се во самоизолација, наставата може 
да се реализира преку учење од далечина

Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во истото време 
додека наставникот го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко 
присуство. 

Учениците од пониските одделенија на основното образование треба почесто да се 
потсетуваат на мерките за заштита согласно Протоколот за настава со физичко присуство, 
со оглед на фактот дека сега се запознаваат и воведуваат во почитување на редовните 
училишни правила. Треба да им се нагласи дека не треба да ги споделуваат своите работи 
(моливи, гумички и сл.) согласно околностите и дека другарството може да го изразат на 
други начини прифатливи за сегашната ситуација, пример преку меѓусебно потсетување да 
ги почитуваат правилата за заштита и правилата во училница и со други соодветни 
креативни активности преку кои ќе се работи на развивање на чувството на емпатија.

Одмор за време на наставата со физичко присуство
Малиот одмор се користи во траење од 5 минути меѓу часовите и голем одмор во траење 

од 15 до 20 минути. За време на одморите задолжително се почитуваат мерките за заштита 
согласно Протоколот за настава со физичко присуство, и потребно е да се намали колку што 
е можно повеќе физичкиот контакт меѓу учениците. 

За време на големиот одмор кога учениците се во училишниот двор, задолжително се 
спроведува чистење на училниците со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско 
средство кое делува на вируси според упатство на производителот и задолжително се 
проветруваат просториите.
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2.   НАСТАВА СО УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА
Доколку епидемиолошката состојба во државата или во одредени региони или општини 

се промени  и се забележува повторно ширење на вирусот на Ковид 19, Владата по 
препорака на Комисијата за заразни болести, може да донесе одлука наставата, заради 
заштита на здравјето на учениците, за учениците од петто до деветто одделение да се 
спроведе со учење од далечина. 

При настава со учење на далечина, наставниот час  трае 30 минути час со 5 минути 
приклучување. 

Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во 
училиштето со користење на националната платформа.

Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекција во 
сите училници во училиштето. Во исклучителен случај кога во училиштето нема добра 
интернет конекција и истата не може да се обезбеди, наставникот часовите може да ги 
одржува и од дома, по претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на 
училиштето.

При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати 
дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој 
наставен час или активност. 

Само училиштата кои ги исполнуваат условите во Протоколот за настава со физичко 
присуство и Планот и имаат добиена согласност од Владата да реализираат настава со 
физичко присуство и за учениците од четврто до деветто одделение за претходната учебна 
2020/2021 година, продолжуваат со настава со физичко присуство.

 Реализација на наставата со физичко присуство во училиште за учениците од четврто 
до деветто одделение,  чиј основач е Владата и имаат добиено согласност од Владата за 
настава со физичко присуство за претходната учебна 2020/2021 година, продолжуваат со 
настава со физичко присуство.

Основните училишта кои имаат комбинирани паралелки од прво до петто одделение, 
може да реализираат настава со физичко присуство на учениците доколку имаат 
просторни услови, согласност од родителите/старателите, ги исполнуваат условите во 
Протоколот и имаат добиена согласност од Владата за претходната учебна 2020/2021 
година.

Учениците во наставата со физичко присуство се вклучуваат со согласност од 
родителот/старателот.

Во основните балетски и музички училишта во кои се реализира настава за уметничко 
образование и основните училишта со ресурсен центар,  заради специфичната воспитно-
образовна дејност која ја вршат, начинот на реализирање на наставата го утврдуваат со 
посебен План и Протокол, а наставата ја реализираат согласно со Одлуката од Владата на 
Република Северна Македонија која ја имаат добиено за минатата учебна  2020/2021 
година. 

 Стручните соработници во училиштето или  образовните  асистенти кои обезбедуваат 
поддршка на учениците со попреченост, продолжуваат со поддршката на образовниот 
процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и треба да бидат во 
постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и 
родителите.

Образовниот асистент или стручните соработници од училиштето начинот на 
поддршката на образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со 
родителот/старателот.

Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја ставаат на располагање на учениците 
кои имаат потреба од неа и во домашни услови



Службен весник на РСМ, бр. 146 од 30.6.2021 година 

11 од 19

3. НАСТАВА СО КОМБИНИРАН МОДЕЛ - со комбинирање на наставата со физичко 
присуство и учење од далечина во групи 

Доколку епидемиолошката состојба во државата или во одредени региони или општини 
се промени  и се забележува повторно ширење на вирусот на Ковид 19, Владата по 
препорака на Комисијата за заразни болести, може да донесе одлука наставата, заради 
заштита на здравјето на учениците, за учениците од петто до деветто одделение да се 
спроведе со комбинирање на настава со физичко присуство  и со учење од далечина.

Овој модел на настава подразбира дека дел од учениците ја следат наставата со 
физичко присуство, а дел со учење од далечина ( учениците од прво  до  четврто 
одделение, наставата ја следат во училиште, додека учениците од петто до деветто 
одделение наставата ја следат дел во училиште, дел со учење од далечина). 

За учениците од прво до четврто одделение наставата се реализира со физичко 
присуство во просториите на училиштето, со максимално искористување на просторните 
и кадровските капацитети во училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни 
епидемиолошки мерки утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство. 

За учениците од петто до деветто одделение наставата се реализира со делење на 
одделенијата на две групи:

- едната група наставата ја следи со физичко присуство, а втората група преку учење од 
далечина. Групите на ученици по циклуси треба да бидат постојани (непроменливи)  

Исклучок од правилото: 
- за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици и  имаат потврда од матичен 

лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава 
со физичко присуство, наставата ја следат преку учење од далечина. Родителот/старателот 
до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар

- за учениците кои се позитивни на Ковид 19 или се во самоизолација, наставата може 
да се реализира преку учење од далечина

Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во истото време 
додека наставникот го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко 
присуство. 

Ученици кои немаат ИКТ /смартфон или интернет при настава со учење од далечина 
или комбиниран модел 

За учениците кои немаат пристап до ИКТ или интернет, при настава со учење од 
далечина училиштето може да организира настава со физичко присуство во училиште, со 
согласност од родителите/старателите и исклучива согласност од Владата.

Доколку родителите не се согласуваат наставата да биде со физичко присуство, 
училиштето може да обезбеди ИТ уред кој се дава на користење или изготвува печатени 
материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот 
раководител/образовниот асистент или следење на едукативни емисии на МТВ. Покрај ова 
во интерес на децата, училиштето во договор со родителите договараат најбезбеден начин 
за давање и преземање на  ИТ уредите, учебните материјали, домашните задачи и други 
училишни обврски за учениците.

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Во средните училишта во учебната 2021/2022 година воспитно-образовниот процес се 

реализира согласно Календарот за организација и работа на училиштата, согласно 
наставните планови и програми за учебната 2021/2022 година, во училница со стандардна 
големина.
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Наставата во средното образование може да се реализира преку три модели:
1.  физичко присуство на учениците во училиште;
2.  учење на далечина или 
3. комбинирање на физичко присуство и учење од далечина во групи  
Средните училишта покрај редовната настава за општо образовните предмети, ја 

организираат и наставата за стручните предмети (за стручно образование, уметничко 
образование, спортска акдемија и спортска гимназија), индивидуалната настава, 
практичната настава во училиште и во компанија, учењето преку работа кај работодавач, 
феријалната практика, ја организираат со физичко присуство согласно усвоените 
Протоколи.

НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ
Доколку епидемиолошката состојба во државата е стабилна, наставата во средните 

училишта се одржува со физичко присуство на учениците во училиште со почитување на 
Протоколот за настава со физичко присуство

Средните училишта согласно просторните можности ја организираат наставата во една 
или две смени.

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.00 часот за прва смена, односно 13.00 
часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно 
распоредот на училиштето.

Наставата започнува за прва смена во 7.30 часот, односно во 13.30 часот за втора смена.
Времетраењето на наставниот час е 45 минути. После секој наставен час се користи мал 

одмор во траење од 5 минути и голем одмор во траење до 20 минути. 
За време на големиот одмор кога учениците се во училишниот двор, задолжително се 

спроведува чистење на училниците со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско 
средство кое делува на вируси според упатство на производителот и задолжително се 
проветруваат просториите.

За учениците наставата се реализира со физичко присуство во просториите на 
училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во 
училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки 
утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство. 

Секое училиште води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците и на 
учениците.

Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со Планот и 
Протоколот за настава со физичко присуство.

Исклучок од правилото: 
- за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици и  имаат потврда од матичен 

лекар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко 
присуство, наставата ја следат преку учење од далечина. Родителот/старателот до 
училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар

- за учениците кои се позитивни на Ковид 19 или се во самоизолација, наставата може 
да се реализира преку учење од далечина

Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во истото време 
додека наставникот го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко 
присуство. 
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НАСТАВА СО УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА
Доколку епидемиолошката состојба во државата или во одредени региони или општини 

се промени  и се забележува повторно ширење на вирусот на Ковид 19, Владата по 
препорака на Комисијата за заразни болести, може да донесе одлука наставата, заради 
заштита на здравјето на учениците, за учениците од вториот и третиот период на 
основното образование (од четврто до деветто одделение) да се спроведе со учење од 
далечина. 

При настава со учење на далечина, наставниот час  трае 35 минути час со 5 минути 
приклучување, а  работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно, во зависност од 
возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој наставен час или активност. 

Распоредот на часовите задолжително се објавува на веб-страната на училиштето, на 
националната платформа и се доставува по електронски пат до Државниот просветен 
инспекторат.

Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во 
училиштето со користење на националната платформа.

Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекција во 
сите училници во училиштето. Во исклучителен случај кога во училиштето нема добра 
интернет конекција и истата не може да се обезбеди, наставникот часовите може да ги 
одржува и од дома, по претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на 
училиштето.

Предметниот наставник на барање на директорот му доставува линк за приклучување 
на електронската интерактивна платформа за учење на далечина за да ја следи работата на 
наставникот во текот на наставниот час.

При реализацијата на наставата по стручните предмети, како и практичната настава  во 
средното стручно образование потребно е да се почитуваат практичните совети кои се дел 
од Насоките за реализација на наставата на далечина во стручното образование и обука. 
(http://csoo.edu.mk/izvestuvanje/upatstvo-za-dalechsko-uchenje/).

Начинот на реализацијата на практичната обука/практичното образование (УПР, 
феријалната практика и практичната настава) е опишан во Насоките за реализација на 
практична обука и учење преку работа за време на пандемија предизвикана од 
коронавирусот КОВИД-19 (http://www.csoo.edu.mk/). 

Во средните училишта во кои се реализира настава за уметничко образование, спортска 
гимназија или спортска академија, наставата по општо образовните предмети се реализира 
со учење од далечина.

Во Спортската академија наставата по стручните предмети ќе се реализира согласно 
протоколите одобрени од Владата на Република Северна Македонија изготвени од 
академијата во соработка со националните федерации по соодветниот спорт

Во училиштата кои имаат паралелки во кои се одвива дуално образование, практичниот 
дел од наставата, во компаниите, се одвива со физичко присуство на работно место, со 
почитување на општите протоколи за заштита и на протоколите на компаниите каде се 
изведува практичната настава. 

Феријалната практика и учењето преку работа кај работодавач се реализира со физичко 
присуство во компанија/ работодавач согласно Упатството за феријална практика 
донесено од страна на Центарот за стручно образование и обука.

Средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука, практичната 
настава ја реализираат со физичко присуство на учениците во училиштето во кабинети, 
училишни работилници, лаборатории и други посебни простории за оваа намена.
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Средните стручни училишта за успешна реализација на феријалната практика и 
практичната настава, ги почитуват сите безбедносни протоколи, како и Протоколот за 
постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука во 
Република Северна Mакедонија за спроведување на практичната настава со физичко 
присуство на учениците во учебната 2020/2021 година, Општиот Протокол за превентивни 
мерки  при реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и 
вежби на учениците кај работодавач, како и Протоколите за превентивни мерки при 
реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на 
учениците кај работодавач во секторот машинство, секторот земјоделие, рибарство и 
ветерина, секторот хемија и технологија и секторот лични услуги.

Стручните соработници во училиштето или  образовните  асистенти кои обезбедуваат 
поддршка на учениците со попреченост, продолжуваат со поддршката на образовниот 
процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и треба да бидат во 
постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и 
родителите.

Образовниот асистент или стручните соработници од училиштето начинот на 
поддршката на образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со 
родителот/старателот.

Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја ставаат на располагање на учениците 
кои имаат потреба од неа и во домашни услови.

Организирањето на наставата преку учење од далечина може да се однесува на одреден 
период (пократок или подолг во зависност од епидемиолошката состојба), па дури и 
доколку состојбата го налага тоа и во текот на целата наставна година. 

4. НАСТАВА СО КОМБИНИРАН МОДЕЛ - со комбинирање на наставата со физичко 
присуство и учење од далечина во групи 

Доколку епидемиолошката состојба во државата или во одредени региони или општини 
се промени  и се забележува повторно ширење на вирусот на Ковид 19, Владата по 
препорака на Комисијата за заразни болести, може да донесе одлука наставата, заради 
заштита на здравјето на учениците,  да се спроведе со комбинирање на настава со физичко 
присуство  и со учење од далечина во групи.

Овој модел на настава подразбира дека дел од учениците ја следат наставата со 
физичко присуство, а дел со учење од далечина, односно наставата се реализира со делење 
на одделението на две групи:

- едната група наставата ја следи со физичко присуство, а втората група преку учење 
од далечина. Групите на ученици по циклуси треба да бидат постојани (непроменливи)  

Исклучок од правилото: 
- за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици и  имаат потврда од матичен 

лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава 
со физичко присуство, наставата ја следат преку учење од далечина. Родителот/старателот 
до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар

- за учениците кои се позитивни на Ковид-19 или се во самоизолација, наставата 
може да се реализира преку учење од далечина

Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во истото време 
додека наставникот го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко 
присуство. 
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ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА 
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ КОГА СЕ ВЛОШУВА 
ЕПИДЕМИЛОШКАТА СОСТОЈБА И НАСТАВАТА СЕ ПРЕФРЛА НА НАСТАВА СО 
УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА

Во услови кога наставата се префрла во настава со учење од далечина општинското 
основно, односно средното училиште може да продолжи со настава со физичко присуство 
(за учениците од петто до деветто одделение и за учениците во подрачните училишта во 
комбинирани паралелки од прво до петто одделение) доколку има добиено Одлука за 
истото од Владата на Република Северна Македонија за минатата учебна 2020/2021 
година. Оваа одлука училиштето ја  доставува до основачот и  наставата продолжува со 
физичко присуство.

Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со 
ресурсен центар и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта, 
средните уметнички училишта, спортската академија, спортска гимназија и средните 
училишта за ученици со посебни образовни потреби), чиј основач е Владата, заради 
специфичната воспитно-образовна дејност која ја вршат, начинот на реализирање на 
наставата го утврдуваат со посебен План и Протокол кој е во согласност со Протоколот за 
настава со физичко присуство и го доставуваат до Министерството, а наставата ја 
реализираат согласно со Одлуката од Владата на Република Северна Македонија која ја 
имаат добиено за минатата учебна  2020/2021 година. 

 РЕДОВНОСТ ВО НАСТАВАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ 
УЧИЛИШТА КОИ СЛЕДАТ НАСТАВА ОД ДАЛЕЧИНА 

Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава 
повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето реализира посета на 
ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за неопходноста од 
задолжително и редовно следење на наставата.

За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки утврдени во 

Законот за основното образование и Законот за средното образование.
Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина од 

фондот на наставни часови од одредени предмети, има право да полага одделенски испит/ 
испит на година по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за основното 
образование/ законот за средното образование.

 НАДЗОР ЗА ПРИМЕНАТА НА ПЛАНОТ И ПРОТОКОЛИТЕ
Следењето на реализацијата на наставниот процес согласно Планот и Протоколите 

согласно трите модела (со физичко присуство на учениците, комбиниран модел и учење 
од далечина), го врши Државниот просветен инспекторат согласно своите надлежности 
преку редовен и вонреден надзор, а надзор на примената на Протоколите за одржување на 
наставата со физичко присуство и комбиниран модел на настава во учебната 2021/2022 
година вршат Државниот просветен инспекторат и Државниот санитарен инспекторат 
согласно нивните надлежности.
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Прилог број 57

Протокол
за отворање и работа на кафетерии*

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат 
заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.

2. Се ограничува бројот на гости само на тие кои може да седат и се дозволува работа 
во затворениот дел на кафетериите, со искористеност на капацитетот на затворениот 
простор до 40% или најмногу до 250 гости, како и работа на отворените делови – терасите 
од објектите кои се  најмалку од една страна отворени, со кровна констукција.

3. Дозволено е послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси само во 
отворениот дел од објектите, односно на терасите.

4. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице 
пред влезот на угостителскиот објект.

5. Во просторот за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди 
растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.

6. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
7. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за 

одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и 
послужување на пијалаци.

8. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со 
средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по 
заминување на секоја тура на гости.

9. На крајот на смената 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.

10. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за 
спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење 
на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

12. Забрането организирање на прослави (веселби, родендени и сл.) во отворен и 
затворен дел од објектот.

13. Се дозволува организирање на музички настани со настап на музички уметници во 
отворениот дел од објектот (пејачи/музички групи/диџеи), кои треба да бидат оддалечени 
најмалку 5 метри од најблиската маса за гости, без право на движење помеѓу гостите.

14. Максимален број на лица на една маса се ограничува на 6 лица.
15. Се ограничува максималното ниво на бучава на 55 децибели.

*ОВОЈ ПРОТОКОЛ СЕ ОДНЕСУВА И ЗА РАБОТАТА НА НОЌНИТЕ БАРОВИ И 
КЛУБОВИ (ДИСКОТЕКИ), КАДЕ СЕ ДОЗВОЛУВА РАБОТА САМО НА ОТВОРЕНИТЕ 
ДЕЛОВИ-ТЕРАСИ НА НОЌНИТЕ БАРОВИ И КЛУБОВИ (ДИСКОТЕКИ), СО 50% ОД 
КАПАЦИТЕТОТ НА ПРОСТОРОТ И ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА ПОСЕТИТЕЛИ ДО 
НАЈМНОГУ 1.000 ПОСЕТИТЕЛИ.
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Прилог број 58
Протокол

за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат 
заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.

2. Се ограничува бројот на гости само на тие кои може да седат и се дозволува работа 
во затворениот дел на угостителските објекти за исхрана, со искористеност на 
капацитетот на затворениот простор до 40% или најмногу до 250 гости, како и работа на 
отворените делови – терасите од угостителските објекти кои се  најмалку од една страна 
отворени со кровна констукција.

3. Дозволено е послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси само во 
отворениот дел од угостителскиот објект, односно на терасите.

4. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред 
влезот на угостителскиот објект.

5. Во просторот за послужување на гости каде има поставено маси, да се обезбеди 
растојание од столче до столче од 1,5-2 метри со соседните маси во сите правци.

6. Максимален број на лица на една маса се ограничува на 6 лица.
7. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
8. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за 

одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и 
послужување на храна.

9. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за 
дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување 
на гостите од секоја маса.

10. На крајот на смената 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. Редовно одржување на 
тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на 
горенаведените дезинфекциони средства.

11. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење 
на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

12. Забрането организирање на прослави (свадби, родендени, крштевки и сл.) во 
отворен и затворен дел од објектот.

13. Се дозволува организирање на музички настани со настап на музички уметници во 
отворениот дел од објектот (пејачи/музички групи/диџеи), кои треба да бидат оддалечени 
најмалку 5 метри од најблиската маса за гости, без право на движење помеѓу гостите.

14. Се ограничува максималното ниво на бучава во угостителските објекти за исхрана 
на 55 децибели.

*   *  *
Угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, 

крштевки и слично) можат да ја организираат работата како ресторани на отворено во 
отворениот дел од угостителскиот објект, односно на терасите, да работат во затворениот 
дел на угостителските објекти со искористеност на капацитетот на затворениот простор до 
40% или најмногу до 250 гости, како и да организираат свадби со присуство на музичари, 
согласно соодветниот наменски Протокол.



Службен весник на РСМ, бр. 146 од 30.6.2021 година 

18 од 19

Прилог број 78

Протокол
за организирање свадби/прослави и веселби

1. Организирањето свадби, прослави и веселби е дозволено во затворениот и 
отворениот дел на угостителскиот објект/тераса. Тераса претставува простор кој има 
покрив и кој е отворен од трите страни.

2. На влезот од угостителскиот објект/терасата треба да има поставено дезинфекциско 
средство со видливо известување дека е задолжително да се дезинфицираат рацете при 
пристигнувањето.

3. Задолжително е мерење на температура пред влез на гостите од страна на одговорно 
лице од угостителскиот објект. Доколку кај некој од гостите се констатира покачена 
телесна температура (температура повисока од 37,5 степени) веднаш ќе бидат вратени и 
упатени да се јават кај својот матичен лекар.

4. Организаторот е должен да ги извести гостите дека доколку кај некој од гостите се 
констатира покачена телесна температура, ќе бидат вратени и советувани да се пријават 
кај својот матичен лекар.

5. Доколку на отворениот дел од угостителскиот објект/терасата има поставено 
прегради/ѕидови направени од плексиглас, пластика или стакло, потребно е да се 
отстранат или отворат така што просторот на терасата да остане од трите страни отворен.

6. Бројот на гостите се ограничува на максимум 40% исполнетост на капацитетот на 
затворениот дел или најмногу до 250 гости.

7. Бројот на гостите се ограничува на максимум 50% исполнетост на капацитетот на 
отворениот дел.

8. Задолжително е при влегувањето на гостите истите да бидат спроведени од страна на 
одговорно лице од угостителскиот објект .

9. Организаторот има за обврска да достави листа на гости и распоред на маси за 
седење до одговорниот менаџер на угостителскиот објект кој има за обврска да го 
евидентира секое лице - гостин на прославата.

10. Во случај на доаѓање на лица не евидентирани во листата на гости по добиено 
одобрение од организаторот ќе им се одобри присуство и ќе бидат внесени во листата за 
евиденција на присутни гости.

11. Организаторот на прославата има за обврска сите гости да ги запознае со 
препораките, условите и начините под кои се одржува свадбата.

12. Задолжително е почитување на општите превентивни мерки и препораки при 
пречек на гости и за цело времетраење на свадбата (забрането е поздравување со 
ракување, гушкање или друг вид на физички контакт со гостите).

13. Само при организирање на свадби дозволено е ангажирање на музичари односно 
естрадни уметници кои се лиценцирани.

14. Музичарите треба да бидат оддалечени најмалку 5 метри од најблиската маса за 
гости, без право на движење и пеење помеѓу гостите.

15. Јачината на музиката не треба да ја надминува пропишаната граница на јачина во 
угостителски објект.

16. Дозволено е играње на подиум за игра со обезбедено простор од 4 м2 по лице при 
што е потребно да се почитува препорачаното физичко растојание.

17. На гостите од отворениот дел на угостителскиот објект/тераса им е дозволено да 
влезат во затворениот/внатрешниот дел од објектот при потреба да користат тоалет.



Службен весник на РСМ, бр. 146 од 30.6.2021 година 

19 од 19

18. При престој на гостин во затворениот/внатрешниот дел на објектот задолжително е 
носење заштитна маска за што мора да бидат поставени јасни известувања во објектот.

19. Вработените во угостителскиот објект задолжително носат заштитни маски преку 
устата и носот и зачестено одржуваат хигиена и дезинфекција на раце.

20. Дозволен е максимален број од 6 лица на една маса со задолжително почитување на 
пропишаното растојание помеѓу секој гостин и растојание помеѓу масите.

21. He е дозволено послужување на гости на маси за стоење и на шанк.
22. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
23. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за 

одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и 
послужување на храна.

24. По завршување на прославата, задолжително е 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.

25. Редовно одржување на хигиената во тоалетите со задолжително водење на 
евиденција за спроведеното чистење и употреба на препорачаните антивирусни 
дезинфекциони средства.

Прилог број 80
Протокол

за обезбедување на ПЦР тест за туристи странски државјани со регулиран 
туристички престој

1. Општ дел

Согласно Шестиот сет на мерки за ревитализирање на економијата во услови на 
COVID-19, во мерката број 7 предвидено е спроведување на бесплатни ПЦР тестови за 
странски туристи кои престојувале во Република Северна Македонија.

Со мерката се опфатени странски туристи со регулиран престој кои согласно важечките 
прописи на земјата каде се враќаат потребно е да приложат резултат од ПЦР тест при 
нивното враќање.

Задолжена институција за изработка на тестовите е ЈЗУ Институт за јавно здравје 
Скопје која издава меѓународен сертификат за секој турист поединечно.

2. Процедура за постапување

Менаџерите/сопствениците на хотелско сместувачките капацитети контактираат со 
регионалниот Центар за јавно здравје и договараат термин за земање на брис за COVID-19 
тестирање.

Центарот за јавно здравје го закажува терминот дена пред денот на заминување.
Земањето на брис се одвива во пунктот на Центарот за јавно здравје.
Земените материјали регионалниот Центар за јавно здравје ги доставува ВЕДНАШ 

(истиот ден) до ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија каде 
истите ВЕДНАШ ги изработуваат, а резултатите/сертификатите ВЕДНАШ ги доставуваат 
до регионалниот Центар за јавно здравје.

Регионалниот Центар за јавно здравје ги известува менаџерите/сопствениците за 
пристигнување на резултатите.

Менаџерите/сопствениците се должни да ги подигнат сертификатите од регионалниот 
Центар за јавно здравје.


