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Датум : 

Врз основа на Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба објавена во 

Службен весник на РСМ бр.104/2020 од 17.04.2020 година, (колективен договор за стопанството, 

колективен договор кај работодавачда се додаде во текстот доколку имаат склучено таков), а во 

врска со донесената Одлука за забрана и посебен режим на движење на територијата на 

Република Северна Македонија објавена во Службен весник бр. 107 од 22.04.2020 година, со која 

се забранува движење на територијата на Република Северна Македонија од понеделник до 

петок во временски период од 19:00 часот до 5:00 наредниот дени во временски период од 15:00 

часот во сабота, до 5:00 часот во понеделник, со цел  спречување на ширење на заразната болест 

COVID-19  и заштита на населението на Република Северна Македонија, а заради потребата од 

одржување на континуитет на работниот процес и организацијата на работата на компанијата во 

смени и ноќна работа, компанијата --------------------------------- ја издава следната : 

 

Дозвола за движење на вработен  

поради вршење на сменска и ноќна работа 

 

Со која потврдуваме дека работникот ------------------------------(име и презиме), со ЕМБГ ---------

------------------------, со---------------------------- ( адреса на живеење),од ---------------------(место), 

вработен на работно место -------------------------------- , сектор --------------------------------------------, 

(во понатамошниот текст  работникот). 

Работникот работи во компанијата----- ------------------ (назив ), на адреса -----------------------------

----------, место ----------------. 

Вработениот ги извршува своите работни задачи во смена: 

- 1 смена во период од 

- 2 смена во период од 

- 3 смена во период од 

- 4 смена во период од 

Оваа потврда се издава на вработениот како доказ дека неговиот излез од просториите, 

објектите и домаќинството каде живее, односно неговото движење на јавни места е 

неопходно, поради вршење на неговите работни задачи во компанијата ------------- ( назив), 

кое што движење е од местото на живеење до местото на работа и обратно, како и вршење 

на работните обврски за време на полициски час. 

Оваа потврда се издава поради воведената вонредна состојба и мерката за забрана за 

движење на населението со цел истата да се даде на увид преднадлежните државни 

органи и истата неможе да се користи за други цели. 

Контакт телефон на одговорното лице                 За компанијата   


