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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 23 февруари 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 и 
13/21), Прилогот број 55„ Протокол за вршење превоз на патници“, се заменува со нов 
Прилог број 55 „Протокол за вршење превоз на патници“, кој е составен дел на оваа 
одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 40-678/2 Прв заменик на Претседателот
23 февруари 2021 година на Владата на Република
            Скопје Северна Македонија,

Артан Груби, с.р.

Прилог број 55

П Р О Т О К О Л
ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

1. Овој протокол се однесува на вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, 
слободен превоз на патници и посебен линиски превоз на патници во внатрешниот патен 
сообраќај (во меѓуопштинскиот, општинскиот и превозот на територија на градот Скопје), 
превоз на патници за сопствени потреби во внатрешниот патен сообраќај (за возила со 
капацитет од најмалку девет седишта по возило несметајќи го и седиштето на возачот), 
меѓународен линиски превоз на патници, меѓународен слободен превоз на патници, 
меѓународен превоз на патници за сопствени потреби (за возила со капацитет од најмалку 
девет седишта по возило несметајќи го и седиштето на возачот) и општинскиот линиски 
превоз на патници, односно за линиски превоз на патници во градот Скопје.
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2. Задолжително носење на заштитни маски на патниците и возачот.
3. Возачот е одделен од делот за патници со физичка преграда (врата или преграда од 

плексиглас во висина над главата.
4. На автобуските станици, стојалишта и свртувалишта да се означат/обележат точки на 

патниците со цел воспоставување на ред за чекање со одржување на физичко растојание 
од 1.5 до 2 метри и одржување на редот од страна на одговорни лица на станицата.

5. Исполнетост на возилото со патниците до максимум 75% од вкупниот капацитет.
6. Регулирано движење на патниците (влез-излез на посебна врата).
7. Обезбедување на редовна контрола за почитување на овие мерки.
8.Поставено средство за дезинфекција на раце на влезните врати.
9. Поставен на јасно видливи места, едукативно информативни материјали за 

почитување на заштитните превентивни мерки: носење маски, одржување на физичко 
растојание, редовно дезинфицирање на рацете и правилна респираторна хигиена.

10. Се забранува јадење, пиење и грицкање во возилата.
11. Означување на правецот на движење на патниците во автобусот.
12. Обезбедување на корпи за отпадоци со пластична кеса и капак која ќе се празни 

после секоја тура.
13. Се препорачува сите превозници кои вршат превоз на патници во согласност со 

точка 1 од овој протокол, да вклучат дополнителни возила за вршење на превозот со цел 
да ги опслужат потребите за патување на патниците.

14. По завршување на турата, задолжително механичко чистење и дезинфекција со 
средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да 
се користи 0,05 % натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во 
размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. За извршената 
дезинфекција да се води редовна дневна евиденција.


