
 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 

од Законот за Владата на Република 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 22 април 2020 година, 

донесе  

 

УРЕДБА  СП ЗАКПНСКА СИЛА ЗА НПСЕОЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТП ЗАРАДИ СПРЕЧУВАОЕ 

НА ШИРЕОЕТП, СУЗБИВАОЕ НА ЗАРАЗНАТА БПЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ПД КПРПНАВИРУСПТ 

COVID-19 И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТП ЗА ВРЕМЕ НА ВПНРЕДНА СПСТПЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 107/20) 

 

Член 1 

Сп пваа уредба сп закпнска сила се уредува нпсеоетп лична заштита на лицетп заради 

спречуваое на ширеоетп, сузбиваое на заразната бплест предизвикана пд Кпрпнавируспт 

COVID-19 и заштита на населениетп, какп и надзпрпт над спрпведуваоетп на нпсеоетп лична 

заштита на лицетп, за време на траеоетп на впнредната спстпјба. 

 

Член 2 

Секпе дпмашнп или странскп физичкп лице на теритприја на Република Северна Македпнија е 

дплжнп да нпси лична заштита на лицетп при излегуваое надвпр пд свпјпт дпм, пднпснп при 

движеое на јавни места и ппвршини пд птвпрен и затвпрен тип, на пазари, вп јавен превпз и 

при влез вп затвпрени прпстпри на пператпри кпи ппради нивната прирпда на дејнпст 

претставуваат местп на спбираое на ппвеќе лица (државни институции, маркети, прпдавници, 

банки, ппшти, чекални, здравствени институции и сличнп). 

Ппд лична заштита на лицетп пд ставпт 1 на пвпј член, се ппдразбира билп каква фпрма на 

заштита кпја штп ги ппкрива пределпт на нпспт и устата (респиратпрна маска ФФП2 или 

ппвиспк стандард, хируршка маска за еднпкратна упптреба, текстилна маска за ппвеќекратна 

упптреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и сличнп). 

Пп исклучпк пд ставпт 1 на пвпј член, секпе дпмашнп или странскп физичкп лице на 

теритпријата на Република Северна Македпнија, мпже да не ја нпси личната заштита на 

лицетп, акп: 

- нпси ппсебна лична заштита на лицетп вп рамки на извршуваоетп на нивните рабптни 

задачи, 

- престпјува вп двпр на станбена семејна куќа, 

- впзи велпсипед или сппртува на птвпренп какп индивидуални сппртски активнпсти, 

- патува вп патничкп мптпрнп впзилп сп лица сп кпи штп лицетп живее вп заедница или 

дпмаќинствп или 

 

- се движи на јавни места и ппвршини пд птвпрен тип и целпснп гп пдржува дпзвпленптп 

минималнп растпјание пд најмалку два метри пд другп лице. 



 

 

Член 3 

 Сите дпмашни и странски правни лица на теритпријата на Република Северна Македпнија, се 

дплжни вп свпите седишта, ппдружници и пбјекти вп кпи ја пбавуваат свпјата дејнпст, да 

пбезбедат нпсеое лична заштита на лицетп пд страна на сите физички лица кпи рабптат и да 

забранат влез и движеое низ пвие прпстприи на секпе физичкп лица кпе влегува какп 

ппсетител вп пвие прпстприи, а кпе нема да нпси лична заштитна ппрема пд член 2 пд пваа 

уредба сп закпнска сила. 

 

Член 4 

Министерствптп за внатрешни рабпти, Државнипт санитарен и здравствен инспектпрат, 

Државнипт инспектпрат за труд и Државнипт пазарен инспектпрат вршат надзпр над 

спрпведуваоетп на пдредбите пд пваа уредба сп закпнска сила, секпј вп пднпс на пдредбите 

пд пваа уредба сп закпнска сила, за прашаоата за кпи тие се надлежни спгласнп закпн. 

 

Член 5 

Вп случај на прекршуваое на пдредбите пд членпвите 2 и 3 пд пваа уредба сп закпнска сила, 

пд денпт на влегуваоетп вп сила на пваа уредба сп закпнска сила дп 30 април 2020 гпдина, 

надлежните пргани пд член 4 пд пваа уредба сп закпнска сила, ќе изрекуваат писмени 

пппмени. 

 

Член 6 

Глпба вп изнпс пд 20 евра вп денарска прптиввреднпст, ќе се изрече за прекршпк на секпе 

дпмашнп или странскп физичкп лице акп ппстапува спрптивнп на пдредбите пд член 2 пд пваа 

уредба сп закпнска сила. 

Глпба вп изнпс пд 2000 евра вп денарска прптиввреднпст, ќе се изрече за прекршпк на секпе 

дпмашнп или странскп правнп лице акп ппстапува спрптивнп на пдредбите пд член 3 пд пваа 

уредба сп закпнска сила. 

Глпба вп изнпс пд 500 евра вп денарска прптиввреднпст, ќе се изрече за прекршпк на секпе 

пдгпвпрнп лице вп правнптп лице акп ппстапува спрптивнп на пдредбите пд член 3 пд пваа 

уредба сп закпнска сила. 

 

Член 7 

Оваа уредба сп закпнска сила се применува за време на траеоетп на впнредната спстпјба, 

какп и дп завршуваое на Пандемијата сп COVID-19 прпгласена пд Светската Здравствена 

Организација. 

 

 

 

 

 

 



 

Член 8 

Оваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила нареднипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп 

„Службен весник на Република Северна Македпнија“. 

 

Бр. 44-3424/1 

22 април 2020 гпдина 

 Скппје 


