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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести 
(„Службен весник на Репбулика Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 
37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 март 2020 
година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19 
 

Член 1 
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на  Коронавирусот 

COVID -19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20 и 63/20), во 
член 1, точката 9 се менува и гласи: 

 
„9. Се забранува работата на кафетерии, барови, клубови, казина и спортските 

обложувалници.“ 
 

Член 2 
По точката 17. се додаваат пет нови точки 18., 19., 20., 21. и 22. кои гласат: 

 
„18. Се затворат сите копнени гранични премини во Република Северна Македонија за 

премин на патници и возила, освен граничните премини Табановце, Деве Баир, Ќафасан, 
Богородица и Блаце кои ќе бидат отворени за премин. На граничните премини во 
Република Северна Македонија кои се затворени за премин на патници и возила да се 
дозволи исклучиво премин на товарни возила. 

 
19. Се затвора аеродромот „Св.Апостол Павле“ во Охрид и граничниот премини на овој 

аеродром, во рок од 48 часа од денот на влегување во сила на оваа одлука. 
 

20. Се забранува влез на територија на Република Северна Македонија на странски 
државјани од земјите со среден ризик согласно Листата на Светска здравствена 
организација, освен за оние странски државјани за кои Министерството за внатрешни 
работи ќе даде дозвола по претходно мислење од Главниот координативен кризен штаб 
кој ќе потврди дека постои посебен државен или економски интерес. Овие странски 
државјани ќе влезат во Република Северна Македонија според посебни услови за заштита 
согласно протоколот на Министерството за здравство. 

21. Се затвораат за посетители сите продавници во молови на територијата на 
Република Северна Македонија, освен супермаркети, продавници за храна и аптеки во 
рамките на тие молови. Сите други продавници – правни лица во рамките на тие молови 
можат да работат и да остваруваат продажба на алтернативен начин (преку онлајн 
нарачки, телефонски нарачки и сл) и да вршат достава на нарачките. 

 
22. Се затвораат за посетители – гости сите угостителски објекти и ресторани кои 

вршат подготовка и продажба на храна, со тоа што ќе можат да работат без посета на 
посетители - гости и да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн нарачки, 
телефонски нарачки и сл) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување 
на нарачката надвор од угостителскиот објект или ресторан (преку штанд / пулт).“ 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 
 

Бр. 44-2147/3 Претседател на Владата 
14 март 2020 година  на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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