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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕ-

ЛЕН ДРЖАВЕН КАРАНТИН НА ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРАТЕ-

НИ ОД СТРАНСТВО СО ХУМАНИТАРНИ ЛЕТОВИ  

ИЛИ КОНВОИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за спроведување на задолжителен 

државен карантин на државјаните на Република Север-

на Македонија вратени од странство со хуманитарни 

летови и конвои („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр. 71/20 и 100/20), во насловот по 

зборовите „задолжителен државен карантин“ се дода-

ваат зборовите „или задолжителна домашна самоизола-

ција“. 

 

Член 2 

Во членот 1 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи:  

„Доколку лицата од ставовите 1 и 2 на овој член, 

при влез на територијата на Република Северна Маке-

донија приложат „PCR“ тест за Коронавирус COVID-

19 направен во последните 72 часа пред да влезат на 

територијата на Република Северна Македонија, на-

место во задолжителен државен карантин, се упатуваат 

во задолжителна домашна самоизолација“. 

  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-4462/1   Претседател на Владата 

22 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1803. 

Врз основа на член 6 став (4) од Законот за нееви-

дентирани лица во матичната книга на родените 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 42/20), министерот за правда донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦАТА НЕЕВИДЕНТИРАНИ  

ВО МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на Евиденцијата на лицата неевидентирани во 

матичната книга на родените(во натамошниот текст: 

Евиденција). 

Член 2 

Евиденцијата содржи: 

-„почетната страна” е место на кое се поставени оп-

шти информации за акцијата за евиденција за лицата 

без документи и информации кои се од јавен карактер 

а се однесуваат на внесените податоци на лицата во 

евиденцијата; 

-„предмети” е поле во кое може да се врши преба-

рување на внесените прашалници и каде може да се ви-

дат сите внесени прашалници; 

-„прашалник” е поле електронска форма на прашал-

ник во која се внесуваат податоците добиени од страна 

на неевидентираните лица во Евиденцијата од страна 

на овластеното службено лице и; 

-„извештаи” е поле преку кое се генерираат извеш-

таи врз основа на внесените податоци за предметите од 

страна на овластеното службено лице; 

 

Член 3 

Евиденцијата се води од страна на овластено служ-

бено лице со внесување податоци во полето „прашал-

ник”, добиени од пополнетиот прашалник врз основа 

на претходно спроведен јавен повик или по претходно 

спроведена непосредна посета на лицата во местото на 

нивното престојувалиште/живеалиште. 

На секое неевидентирано лице при пополнување на 

прашалникот му се определува посебен евиденционен 

број кој се состои од 13 броеви и истиот се однесува 

само за тоа лице. 

 

Член 4 

Од страна на овластеното службено лице по из-

вршениот внес на податоци во Евиденцијата, а по прет-

ходно извршена проверка на истите во Министерство-

то за внатрешни работи, доколку утврди дека некој од 

податоците внесени во прашалникот не се совпаѓаат со 

податоците кои со водат во службените евиденции се 

врши измена на податоците во Евиденцијата. 

Од страна на овластеното службено лице се врши 

дополнително внесување на податоци во Евиденцијата 

обезбедени од службените евиденции на Управата за 

водење на матичните книги и Министерството за внат-

решни работи во случај кога графите за родителите на 

децата не се целосно пополнети во прашалникот, а по-

датоците кои недостасуваат се водат во службените 

евиденции. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-1547/1  

19 мај 2020 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 


