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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 13 јули 2021 година, 
донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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, 141/21, 146/21 и 153/21), Прилогот број 4., се 
заменува со нов  Прилог број 4. кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-678/23 Прв заменик на претседателот
13 јули 2021 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

Прилог број 4
ПРОТОКОЛ

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДРЖАВНИ НАСТАНИ НА ОТВОРЕНО ВО  ВРЕМЕ  НА 
ПАНДЕМИЈА СО COVID-19

- Поставување на јасно видливи места едукативно-информативен материјал за 
почитување на општите превентивни мерки, носење заштитни маски, одржување на 
физичко растојание, редовно/често дезинфицирање на рацете и правилна респираторна 
хигиена.

- Задолжително одржување на физичко растојание од 2 метри на сите учесници, гости, 
посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација.

- Се препорачува носење на лична заштитна на лицето на сите учесници, гости, 
посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација каде што не е 
воозможно да се одржува препорачаното физичко растојание.
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- Да се огради просторот на локацијата каде ќе се одвива настанот и да се организира 
редарска служба со цел да се спречи неовластено влегување и обезбедување на физичкото 
растојание од 2 метри.

- Бројот на лица да се ограничи на максимум 50% од капацитетот на оградениот 
простор, но не повеќе од 1000 лица, во кој ќе се постават столчиња за седење на 
растојание од најмалку 2 метри.

- Да се постават јасни насоки за влез, движење и излез на посетителите.
- Да се обезбеди редарска служба која ќе го контролира спроведувањето на 

горенаведените мерки во просторот каде се одржува настанот.
- Да се постават дозери со средства за дезинфекција на рацете при влез и излез, како и 

на неколку места во оградениот простор на настанот.
- Да се обезбедат мобилни хемиски тоалети зависно од бројот на учесници на настанот.
- Да се обезбедат медицински екипи со санитетско возило согласно бројот на учесници 

на настанот.
- Се забранува служење и поставување на штандови со храна и пијалоци.
Се дозволува само служење на оригинално пакувана вода.
- При полагање на венците и свежо цвеќе да се почитува препорачаното растојание од 2 

метри помеѓу членовите на делегацијата. 
Помеѓу две делегации кои положуваат цвеќе на спомен обележјето да се обезбеди 

временско растојание од 2 минути.
- По завршување на настанот се препорачува напуштање на локацијата на организиран 

начин.


