
ОДЛУКА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ  

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Рафајловски консалтинг 1 

Врз основа на член 58 став (1) точка 3) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 22 април 2020 година, донесе 

ОДЛУКА   
ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ОБЈАВЕН ВО: "Службен весник на РМ", број 72/20 од 21.03.2020 година 

ИЗМЕНА ВО: "Службен весник на РСМ", број  74/20, 76/20, 78/20, 89/20, 92/20; 100/20; 105/20; 107/20 

 

Член 1 

1. Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, од понеделник до 
петок, во временски период од 19.00 часот до 5.00 часот наредниот ден. 

2. Се забранува движење на лицата во Република Северна Македонија со возраст над 67 години, од понеделник 
до петок, во временски период од 12.00 часот до 5.00 часот наредниот ден и од 11.00 часот во сабота, до 5.00 часот 
во понеделник. 

3. Се забранува движење на лицата во Република Северна Македонија со возраст до 18 години, од понеделник 
до петок, во временски период од 19.00 часот до 13.00 часот наредниот ден, во сабота од 5.00 часот до 12.00 часот 
и од 15.00 часот до 13.00 часот во понеделник. 

4. Се забранува движење на возила од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија, од 
понеделник до петок, во временски период од 19.00 часот до 5.00 часот наредниот ден и од 15.00 часот во сабота, 
до 5.00 часот во понеделник. 

5. Се забранува влез и излез од и во подрачјето на територијата на Општина Куманово со градски и меѓуградски 
патнички и железнички патнички јавен превоз. 

6. Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, во временски 
период од 15.00 часот во сабота до 5.00 часот во понеделник. 

7. Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, од 17 април 2020 
година (петок) од 16.00 часот, до 21 април 2020 година (вторник) до 5.00 часот. 

8. Се забранува организиран превоз на патници од и во подрачјето на Општина Тетово, од општините Теарце, 
Боговиње, Желино, Врапчиште, Гостивар, Јагуновце, Брвеница, Маврово и Ростуше и Град Скопје. 

Член 2 

Мерките од членот 1 од оваа одлука ќе се применуваат за периодот на постоење на вонредната состојба на 
територијата на Република Северна Македонија. 

Член 3 

Посебниот режим на движење на населението и возилата, исклучоците за одредени категории на лица и 
институции, работата на производствени и други капацитети, начинот а организирање на меѓуградскиот и јавниот 
превоз и други работи поврзани со давање на услуги на населението, согласно мерките од членот 1 од оваа одлука, 
да го утврди Главниот координативен кризен штаб за спречување, внесување и ширење на Коронавирус COVID - 19. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/1                  Претседател на Владата 

21 март 2020 година                на Република Северна Македонија, 

Скопје                    Оливер Спасовски, с.р. 
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* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 74/20) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/2                 Претседател на Владата 

23 март 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 76/20) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/3                 Претседател на Владата 

24 март 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 78/20) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредениот денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. 

Бр. 44-2416/4                 Претседател на Владата 

25 март 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 89/20) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/5                 Претседател на Владата 

3 април 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 92/20) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, 
а ќе отпочне да се применува од 8 април 2020 година. 

Бр. 44-2416/6                 Претседател на Владата 

6 април 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 100/20 од 13.04.2020) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/7                 Претседател на Владата 

13 април 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 
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* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 105/20 од 21.04.2020) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/8                 Претседател на Владата 

18 април 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

 

* * * * * * * * 

Од одлуката за изменување и дополнување на одлуката  

("Службен весник на РСМ", број 107/20 од 22.04.2020) 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 44-2416/9                 Претседател на Владата 

22 април 2020 година               на Република Северна Македонија, 

Скопје                   Оливер Спасовски, с.р. 

 


