
 

И З Ј А В А 

 

Јас, ________________________________________________________________________ 

со пасош број ________________________________________________________________ 

и со возило со регистарски таблици број __________________________________________ 

изјавувам дека со мене има _____________________ патници (да се наведе бројот) и дека  

за време на транзитирањето од _________________________________________________ 

до ____________________________________________________ (да се наведат државите) 

ќе се придржувам на пропишаното време за транзит низ територијата на Република Северна 
Македонија во траење до пет часа, нема да излегувам од потребната маршута, се обврзувам 
задолжително да ја предадам Изјавата на излез од државата на претставникот на граничната 
полиција (во спротивно може да следи упатување во државен карантин) и ќе ги почитувам 
сите пропишани протоколи и мерки кои се во сила за спречување на внесувањето и ширење 
на коронавирусот КОВИД-19, а кои се во согласност со стандардите и препораките на 
Светската здравствена организација. 

 

Потпис на подносителот 

 

_________________________ 

 

Време на влегување _____________________ 

 

Заверка на службено лице од 

Министерството за внатрешни работи  

на Република Северна Македонија 

 

______________________________________ 

(потпис и печат) 

  



 

STATEMENT  

I, __________________________________________________________________________ 

holder of passport No. __________________________________________________________ 

using a vehicle with vehicle registration plates No. ____________________________________  

hereby confirm that I am travelling with _________________ co-passengers (state the number)  

and that in the course of the transit from ____________________________________________ 

to __________________________________________________________ (state the countries)  

I shall abide by the prescribed period of five hours for transit through the territory of the Republic of 
North Macedonia, then that I shall not deviate from the designated route for transiting, as well as that 
I shall obligatorily present this Statement upon exit from the country to the border police (and if I do 
not present the Statement, I accept that I may be referred to state quarantine) and that I shall abide 
by and apply all prescribed protocols and measures in force with a view to preventing the 
introduction and spread of the COVID-19, which are in pursuance with the standards and 
recommendations of the World Health Organization. 

 

Signature 

 

_________________________ 

Time of entry _____________________ 

Certification by an official person from  

Ministry of the Interior of  

the Republic of North Macedonia  

______________________________________ 

(signature and seal) 

 


