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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1952. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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  9 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗА-

КОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за угостителската дејност („Службен вес-

ник на Република Македонија бр. 62/04, 89/08, 115/10, 

53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 71/16 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ 31/20)  ќе се применува 

за време на траење на вонредната состојба, како и 60 

дена по престанокот на траењето на вонредната сос-

тојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е по-

инаку уредено.  

За потребната документација која се доставува во 

прилог кон барањето за категоризација на угостител-

ски објекти  кај физичките лица кои согласно одредби-

те на овој закон вршат угостителска дејност утврдена 

во член 4-а од Законот и измена на комисијата за кате-

горизација на угостителски објекти во член 27-а. 

 

Член 2 

Во членот 4-а став два алинеите 1 и 2 се бришат. 

Алинејата 3 станува алинеја 1.   

 

Член 3 

Членот 27-а се менува и гласи: 

„Категоризацијата на угостителските објекти од 

член 27 став 1 ја врши Комисија за категоризација на 

угостителските објекти (во натамошниот текст: Коми-

сија), составена од пет члена, кои имаат заменици.  

Комисијата од став 1 на овој член ja формира ми-

нистерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на угостителството. 

Комисијата работи во состав од 5 члена, од кои 

еден претставник од Министерството за економија, 

еден претставник од Канцеларијата на претседателот 

на Владата на Република Северна Македонија, еден 

претставник од Кабинетот на заменикот на претседате-

лот на Владата на Република Северна Македонија, за-

должен за економски прашања и за координација со 

економските ресори, еден претставник од Државниот 

пазарен инспекторат и еден претставник од угостител-

ското стопанство. 

Членовите и замениците на членови на Комисијата 

е потребно да бидат со завршено високо образование 

од областа на економски науки, организациони науки и 

управување, туризам и угостителство и право, во за-

висност од надлежностите на органите на државната 

управа од каде што се предлагаат. 

Еден од членовите од органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на угостителството во 

комисиите од ставот 1 на овој член е и претседател на 

комисијата. 

Начинот на работа на Комисијата поблиску се уре-

дува со деловник за работа, кој го донесува Комисијата 

со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 

Стручните и административно-технички работи за 

потребите на Комисијата ги врши организациската еди-

ница надлежна за работите од областа на туризмот и 

угостителството во Министерството за економија.“ 

 

Член 4 

Членот 27-б се менува и гласи: 

„Комисијата од членот 27-а има овластување да 

врши категоризација на угостителските објекти за 

сместување наведени во членот 27 став 1 од овој закон. 

За извршената категоризација, Комисијата подгот-

вува извештај со предлог за определена категорија на 

угостителскиот објект, во рок од 30 дена од денот на 

поднесувањето на барањето за категоризација. 

Извештајот од ставот 2 на овој член се подготвува 

врз основа на извршен непосреден увид од страна на 

Комисијата во угостителскиот објект кој е предмет на 

барањето за категоризација. 

Извештајот од ставот 2 на овој член, се усвојува и 

потпишува од страна на мнозинството членови на Ко-

мисијата и истиот се доставува до Министерство за 

економија во рок од 3 дена од денот на неговото усво-

јување. 

Врз основа на Извештајот од ставот 2 на овој член, 

министерот за економија во рок од 3 дена донесува Ре-

шение за утврдување категорија на угостителскиот об-

јект.“ 
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Член 5 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5073/1   Претседател на Владата 

9 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1953. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 10 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД-

ДРШКА НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат усло-

вите, начинот и постапката за доделување на финан-

сиска поддршка на естрадните уметници погодени од 

здравствено-економската криза предизвикана од коро-

навирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 го-

дина. 

„Естраден уметник“ е лице кое учествува во созда-

вање и интерпретација на изворна или современа и но-

вокомпонирана музика и е член на Здружението на ес-

традни уметници на Македонија.  

 

Член 2 

Постапката за финансиската поддршка на естрадни-

те уметници ќе се спроведува преку Генералниот сек-

ретаријат на Владата на Република Северна Македони-

ја (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат), а 

исплатата на средствата за финансиската поддршка се 

врши од средствата собрани во Фондот за помош и 

поддршка за справување со кризата предизвикана од 

Коронавирусот Covid-19, формиран во рамки на Гене-

ралниот секретаријат. 

Предмет на финансиска поддршка е исплата на фи-

нансиски средства за месеците април и мај 2020 го-

дина, во месечен нето износ од 14.500 денари. 

Корисник на финансиска поддршка согласно одред-

бите од оваа уредба со законска сила може да биде ес-

траден уметник-барател на финансиска поддршка, ако: 

- е државјанин на Република Северна Македонија; 

- не е вработен или ангажиран со договор на дело 

во друг правен субјект, според евиденцијата на 

Агенцијата за вработување на Република Северна Ма-

кедонија; 

- не остварува други приходи по било кој основ за 

месеците април и мај 2020 година; 

- активностите во кои требало да учествува се отка-

жани поради здравствено-економската криза предизви-

кана од Коронавирусот Covid-19, што го потврдува 

Здружението на естрадни уметници на Македонија и  

- во последните пет години остварил значајна му-

зичка кариера, учествувал во интерпретација или соз-

давање на изворна или современа и новокомпонирана 

музика, учествувал на врвните фестивали од областа во 

земјата, што го потврдува Здружението на естрадни 

уметници на Македонија. 

Генералниот секретаријат, во рок од три дена од де-

нот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска 

сила, на својата веб страна објавува јавен повик за дос-

тавување барање за користење на финансиска под-

дршка на естрадните уметници согласно оваа уредба со 

законска сила. 

Барателот на финансиската поддршка во рок од 15 

дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 

4 на овој член, доставува барање до Генералниот секре-

таријат, кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на 

оваа уредба со законска сила.   

Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на 

финансиската поддршка доставува изјава за исполне-

тоста на условите од став 1 на овој член, која е дадена 

во Прилог 2 и е составен дел на оваа уредба со закон-

ска сила. 

  

Член 3 

Финансиската поддршка од член 2 став 1 од оваа 

уредба со законска сила, не може да ја оствари естра-

ден уметник кој е опфатен со Уредбата за финансиска 

поддршка на самостојните уметници за време на вон-

редна состојба, истиот е примател на пензија согласно 

евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското 

осигурување на Република Северна Македонија, оства-

рува други приходи по било кој основ и е опфатен со 

другите економски мерки на Владата на Република Се-

верна Македонија за справување со здравствено-еко-

номската криза предизвикана од коронавирусот 

COVID-19. 
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Член 4 

За користење на финансиската поддршка на естрад-

ните уметници одлучува Комисија за финансиска под-

дршка на естрадните уметници  (во натамошниот 

текст: Комисијата). 

Генералниот секретар на Генералниот секретаријат 

на Владата на Република Северна Македонија, во рок 

од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

уредба со законска сила, ја формира Комисијата која се 

состои од пет члена, и тоа националниот координатор 

за развој на културата и меѓуресорска соработка во 

Владата на Република Северна Македонија, посебниот 

советник за култура на претседателот на Владата на Ре-

публика Северна Македонија и еден член на предлог 

на генералниот секретар на Владата на Република Се-

верна Македонија, од редот на вработените админис-

тративни службеници во Генералниот секретаријат на 

Владата на Република Северна Македонија и двајца 

членови на предлог на Здружението на естрадни умет-

ници на Македонија, од редот на истакнати естрадни 

уметници.  

Врз основа на увид во поднесената документација 

за остварување на финансиска поддршка на естрадните 

уметници, Комисијата врз основа на комплетноста на 

документацијата и проверка на точноста на податоците 

од истата, изготвува листа со податоци за барателите 

на финансиската поддршка кои имаат доставена ком-

плетна документација  од член 2 ставови 5 и 6  од оваа 

уредба со законска сила, и истата во рок од пет дена од 

денот на истекот на рокот за доставување на барањето 

за финансиска поддршка ја доставува до генералниот 

секретар на Генералниот секретаријат на Владата на 

Република Северна Македонија. 

Листата на баратели на финансиска поддршка за ес-

традните уметници што имаат доставено комплетна до-

кументација, Генералниот секретаријат ја доставува до 

Агенцијата за вработување на Република Северна Ма-

кедонија, односно до Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Република Северна Македонија, 

со барање за известување дали секое поединечно лице 

од доставената листа е вработено според евиденцијата 

на Агенцијата за вработување на Република Северна 

Македонија, односно дали е примател на пензија сог-

ласно евиденциите на Фондот на пензиското и инва-

лидското осигурување на Република Северна Македо-

нија. 

Агенцијата за вработување на Република Северна 

Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Република Северна Македонија 

во рок од пет дена од денот на доставувањето на бара-

њето од став 4 на овој член, го известува Генералниот 

секретаријат за лицата од листата, доколку се врабо-

тени,  односно доколку се приматели на пензија.  

Во рок од два дена од добивањето на известувањето 

од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се 

исполнети условите од член 2 став 3 од оваа уредба со 

законска сила, како и врз основа на комплетноста на 

документацијата од член 2 ставови 5 и 6 од оваа уредба 

со законска сила, доставува до генералниот секретар на 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Се-

верна Македонија, заради донесување на решенија за 

финансиска поддршка.  

Генералниот секретар на Генералниот секретаријат 

на Владата на Република Северна Македонија во рок 

од три дена од денот на доставување на листата од ста-

вот 6 на овој член, ги донесува решенијата за утврдува-

ње право на финансиска поддршка. 

Генералниот секретаријат на Владата на Република 

Северна Македонија врз основа на решенијата од ста-

вот 7 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со за-

конска сила за формирање на Фонд за помош и под-

дршка за справување со кризата предизвикана од Коро-

навирусот Covid-19, врши исплата на средства за фи-

нансиска поддршка на трансакционата сметка на ко-

рисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од 

15 дена од денот на доставувањето на решенијата од 

ставот 7 на овој член. 

 

Член 5 

Доколку со извршена контрола од страна на Гене-

ралниот секретаријат се утврди дека естрадниот умет-

ник го злоупотребил правото на финансиска поддршка 

согласно оваа уредба со законска сила, со давање на 

невистинити податоци во изјавата од член 2 став 6 од 

оваа уредба со законска сила, истиот е должен  да ги 

врати добиените финансиски средства во целост на 

сметката за донација во рамки на Владата на Република 

Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде 

што е извршена исплатата, со законска затезна камата, 

во рок од три месеци од денот на извршената исплата 

на средствата за финансиска поддршка.  

 

Член 6 

Оваa уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-5216/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1954. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 9 јуни 

2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА  ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за градежно земјиште за време на вонредна состој-

ба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 90/20), по членот 2 се додават два нови члена 

2-а и 2-б кои гласат: 

 

„Член 2-а 

Градежното земјиште предвидено со урбанистички 

план или урбанистичко - планска документација за 

плажа, кое било предмет на краткотраен закуп, а вре-

менскиот рок за краткотраен закуп е истечен или Дого-

ворот за краткотраен закуп е предвремено раскинат, 

потребно е да биде вратено во правобитна состојба од 

страна на закупецот, и се забранува понатамошно 

вршење на дејност од страна на закупецот“. 

 

Член 2-б 

„Надзорот над вршењето на дејноста во рамки на 

градежното земјиште предвидено со урбанистички 

план или урбанистичко - планска документација за 

плажа, се врши од страна на Државниот пазарен 

инспекторат и Управата за јавни приходи, a не поста-

пувањето од страна на закупецот во согласност со член 

2-а од оваа уредба, претставува основ Државниот паза-

рен инспекторат да изврши затворање на објектите.“ 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ке се применува до 31.12.2020 

година. 

 

Бр. 44-5217/1   Претседател на Владата 

9 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1955. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 10 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА  ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за банките за време на вонредна состојба („Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.107/20) во членот 1 во ставот 2 по зборовите „(во на-

тамошниот текст: банките и штедилниците)“ се додава-

ат зборовите „и за одлучувањето  за планот за зачуву-

вање на капиталот и за преземање мерки од страна на 

Народната банка на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) кон банките и 

штедилниците“.   

 

Член 2 

По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б 

кои гласат: 

 

„Член 4-а 

Народната банка нема да го одбие планот за зачуву-

вање на капиталот од членот 65-ж од Законот за банки-

те доколку оцени дека истиот овозможува продолжува-

ње со кредитирањето на правните и физичките лица.  

 

Член 4-б 

При одлучувањето согласно членот 131 став 3 од 

Законот за банките, гувернерот се раководи и од ефек-

тите што можат да ги имаат мерките од членот 131 став 

2 од Законот за банките врз одржувањето на стабил-

ностa на финансискиот систем во Република Северна 

Македонија.“ 

 

Член 3 

Во членот 5 по зборот „одредбите“ се додаваат збо-

ровите „од членовите 2, 3 и 4“. 

 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5291/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1956. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 10 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА  ПРАШАЊА  

ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за прaшања поврзани 

со изборниот процес („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.72/20), во членот 3, по зборот 

„година”, се додаваат зборовите „освен за оние деј-

ствија за кои со оваа уредба со законска сила не е пои-

наку уредено”.  

 

Член 2 

По членот 8 се додаваат два нови члена, 8-а и 8-б, 

кои гласат:  

„Член 8-а 

Министерството за внатрешни работи во рок од 

еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба со законска сила, е должно да ги достави до Држав-

ната изборна комисија податоците од членот 43 ставот 

6 на Изборниот законик и тоа листа на државјани кои 

поднеле барање за издавање на нова лична карта или 

патна исправа по било кој основ и истите ги подигнале 

од денот на распишување на изборите до денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба со законска сила и 

листа на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на 

изборите, односно дваесет и вториот ден од престано-

кот на траењето на вонредна состојба. Државната из-

борна комисија податоците за овие лица ги впишува во 

избирачкиот список по службена должност. 

Основните судови и Управата за водење на матич-

ните книги, во рок од три дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба со законска сила, се должни да 

ги достават до Државната изборна комисија податоци-

те за граѓаните согласно членот 43 ставовите 2 и 3 од 

Изборниот законик, заклучно со денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба со законска сила. 

Органот надлежен за извршување на санкциите во 

рок од три дена од денот на влегувањето во сила на 

оваа уредба со законска сила е должен да ги достави до 

Државната изборна комисија податоците за граѓаните 

согласно член 44 став 1 од Изборниот законик, заклуч-

но со денот на влегување во сила на оваа уредба со за-

конска сила. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со 

законска сила, Државната изборна комисија и Држав-

ниот завод за статистика се должни да ги продолжат 

дејствијата за ажурирање на избирачкиот список пре-

кинати на 21 март 2020 година, согласно оваа уредба 

со законска сила и согласно Изборниот законик. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со 

законска сила, Државната изборна комисија ги презема 

и извршува сите неопходни технички и администра-

тивни активности заради подготовка на преостанатите 

изборни дејствија, согласно Изборниот законик. 

 

Член 8-б 

Министерството за здравство, според утврдените 

протоколи од Комисијата за заразни болести, за потре-

бите на изборите, а по добиени податоци од Државната 

изборна комисија, обезбедува заштитни маски, ракави-

ци и друга потребна заштитна опрема за сите членови 

на изборните органи и средства за дезинфекција за се-

кое избирачко место.“ 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5295/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1957. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 10 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ТЕРОРИЗАМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

(1) Законот за спречување перење пари и финанси-

рање на тероризам („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 120/2018 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 275/2019), ќе се при-

менува за време на траењето на вонредната состојба 

доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 

уредено.  

(2) За постојаното следење на деловниот однос, за 

ажурирање на документите и податоците на клиентите, 

ополномоштувачите или вистинските сопственици и за 

работењето на клиентите со низок ризик, се примену-

ваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 
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Член 2 

(1) Субјектите кои имаат обврска да ги ажурираат 

документите и податоците за својот клиент, ополно-

моштувачот или вистинскиот сопственик во рамки на 

постојаното следење на деловниот однос со клиентите, 

можат да ги ажурираат истите со користење на системи 

на далечински пристап како што се електронски ка-

нали, контакт центри или мобилни апликации доколку 

во рамките на субјектот постојат оперативно-технички 

услови за верификација односно автентикација заради 

сигурно и веродостојно обезбедување на тие докумен-

ти и податоци. 

(2) Автентикација на клиентот претставува поста-

пка којашто им овозможува на субјектите да го пот-

врдат идентитетот на клиентот и преку користење на 

системи од ставот (1) на овој член. Автентикацијата на 

клиентот се врши преку комбинација од најмалку два 

од следниве три елементи: 

1) знаење: преку слог на знаци што му е познат 

единствено на корисникот, како што е единствениот 

матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), лозинка, пин и 

шифра;  

2) владение: преку уред што единствено корисни-

кот го поседува, како што е платежна картичка (со внес 

на последни 4 цифри од истата), мобилен телефон, код 

за еднократна употреба испратен на телефонски број 

на клиентот, клуч (токен), дигитален сертификат и 

електронска картичка  и 

3) својственост: преку некоја од единствените лич-

ни биометриски физички карактеристики на корисни-

кот, како што се отпечаток од прст, ирис, препознава-

ње говор или лице и геометрија на дланка. 

(3) Субјектите кои ги обезбедуваат податоците и 

документите за клиентот, ополномоштувачот и вистин-

скиот сопственик за целите на постојано следење на 

деловниот однос на начин утврден во ставовите (1) и 

(2) на овој член се должни да применат соодветни тех-

нички и организациски мерки кои ќе обезбедат ниво на 

безбедност на обработката на личните податоци соод-

ветно на ризикот согласно прописите за заштита на 

личните податоци.  

(4) Субјектите од ставот (3) на овој член се должни 

да донесат процедури во кои се опишани техничките и 

организациските мерки согласно ставот (3) на овој 

член.           

 

Член 3 

Постапката за ажурирање на документите и подато-

ците за клиентот, ополномоштувачот и вистинскиот 

сопственик за целите на постојано следење на деловни-

от однос од член (2) од оваа уредба со законска сила, 

не се смета како постапка со клиенти кои не се физич-

ки присутни согласно член 35  од Законот за спречува-

ње перење пари и финансирање на тероризам. 

             

Член 4 

Субјектите можат на клиентите со низок ризик ко-

ишто не се ажурирани да не им го ограничуваат рабо-

тењето за време на траење на вонредната состојба, са-

мо доколку клиентите извршуваат трансакции во рам-

ките на вообичаеното деловно работење со субјектот.  

Член 5 

Оваа уредба со законска сила ќе се применува за 

време на траење на вонредната состојба, како и 180 де-

на по престанувањето на траењето на вонредната сос-

тојба. 

 

Член 6 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5298/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1958. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 10 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила  се уредува начи-

нот на користење и плаќање на годишниот надоместок 

за 2020 година за користење на радиофреквенции во 

радиодифузна служба (радија) во радиофреквенциски-

от опсег 87.5-108 MHz, начинот на издавање на прив-

ремено одобрение за проширување на постоечки ради-

офреквенциски линкови и привремено одобрение за 

дополнителни радиофреквенциски линкови, начинот 

на издавање на привремено одобрение за користење на 

слободен радиофреквенциски опсег заради обезбедува-

ње на широкопојасен пристап до услуги (broadband), 

начинот на издавање на привремено одобрение за ко-

ристење на радиофреквенциските опсези: 1920-

1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 

1965-1980/2155-2170 MHz, како и начинот на доделу-

вање на броеви од Планот за нумерација наменети за 

обезбедување на услуги поврзани со пандемијата на 

COVID-19 вирусот или услуги кои се директно предиз-

викани од истата,за време на траење на вонредната сос-

тојба.    

   

Член 2 

На радиодифузерите  кои обезбедуваат радио еми-

тување (радија) врз основа на издадено одобрение за 

користење на радиофреквенции во радиофреквенцис-

киот опсег 87.5-108 MHz не им се наплаќа годишен  на-

доместок за 2020 година. 
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На радиодифузерите кои обезбедуваат радио емиту-

вање (радија) врз основа на  издадено одобрение за ко-

ристење во радиофреквенцискиот опсег 87.5-108 MHz 

нема да им се наплаќа годишен надоместок за 2020 го-

дина за користење на радиофреквенции за пренос на 

нивниот сигнал  до предавателите што вршат радиоди-

фузно емитување.  

Радиодифузерите  од став 1 и став 2 од овој член  

кои до денот на влегувањето во сила на оваа уредба со 

законска сила го платиле годишниот надоместок за 

2020 година ќе се смета дека извршиле плаќање на го-

дишен надоместок за 2021 година за користење на ра-

диофреквенции од став 1 и 2 на овој член, согласно За-

конот за електронските комуникации.  

 

Член 3 

Операторите кои обезбедуваат јавни електронски 

комуникациски услуги до Агенцијата за електронските 

комуникации можат да поднесат барање за издавање на 

привремено одобрение за проширување на постоечки 

радиофреквенциски линкови –во рок од седум дена од 

денот на  влегувањето во сила на оваа уредба со закон-

ска сила.  

Врз основа на барањето од ставот 1 на овој член 

Агенцијата за електронски комуникации во рок од се-

дум дена од денот на добивањето на барањето од став 1 

на овој член  може да издаде привремено одобрение за 

проширување на постоечките радиофреквенциски лин-

кови без надомест, со важност до 31.12.2020 година. 

Доколку постоечкиот линк на операторот од ставот 

1 на овој член е со максимална широчина на радио-

фреквенциски канал, Агенцијата за електронски кому-

никации може да му издаде привремено одобрение за 

дополнителен паралелен радиофреквенциски линк, без 

надомест  со важност до 31.12.2020 година.   

Со издавањето на привремените одобренија за про-

ширување на постоечките радиофреквенциски линкови 

и за дополнителен паралелен радиофреквенциски линк 

не престанува важноста на одобренијата издадени сог-

ласно Законот за електронските комуникации („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 

188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 153/19).  

 

Член 4 

Операторите кои преку безжични мрежи обезбеду-

ваат јавни електронски комуникациски услуги - широ-

копојасен пристап до услуги (broadband), во рок од се-

дум дена од денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба со законска сила до Агенцијата за електронски ко-

муникации можат да поднесат барање за издавање на 

привремено одобрение за користење на слободен ради-

офреквенциски опсег, заради обезбедување на услугите 

при што максимална широчина на радиофреквенциски 

опсег на привременото одобрение да изнесува најмно-

гу до 30 MHz.  

Врз основа на  барањето од ставот 1 на овој член 

Агенцијата за електронски комуникации во рок од се-

дум дена од денот на добивање на барањето од став 1 

на овој член  може да издаде привремено одобрение за 

користење на радиофреквенциски опсег од став 1 на 

овој член,  без надомест, со важност до 31.12.2020 го-

дина.  

Oператорите кои обезбедуваат јавни електронски 

комуникациски услуги преку мобилни мрежи во радио-

фреквенцискиот опсег 2100 MHz, во рок од седум дена 

од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со за-

конска сила до Агенцијата за електронски комуника-

ции можат да поднесат барање за издавање на привре-

мено одобрение за користење на радиофреквенциските 

опсези: 1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-

2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz.  

 

Врз основа на барањето од ставот 3 на овој член, во 

рок од седум дена од денот на добивањето на барањето 

од став 3 на овој член, Агенцијата за електронски ко-

муникации може да издаде привремено одобрение за 

користење на радиофреквенциските опсези: 1920-

1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 

1965-1980/2155-2170 MHz, без надомест, со важност до 

31.12.2020 година.  

  

Член 5 

Броевите од Планот за нумерација наменети за 

обезбедување на услуги поврзани со пандемијата на 

COVID-19 вирусот или услуги кои се директно предиз-

викани од истата, можат без надомест да се доделат на 

оператори на јавни електронски комуникациски 

мрежи.  

Броевите од ставот 1 на овој член се доделуваат за 

време на траење на вонредната состојба и истите ќе се 

користат   најдоцна  до 31.12.2020 година.   

 

Член 6 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5299/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1959. 

Врз основа на членот 126 став 1 од Уставот на Ре-

публика Северна  Македонија и членот 36 став 1 од За-

конот 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 10 јуни 2020 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБО-

ТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-

ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД 

КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛА-

ТА  НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ  

2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за финансиска под-

дршка на работодавачите погодени од здравствено-еко-

номската криза предизвикана од коронавирусот covid-

19, заради исплата на платите за месеците април и мај 

2020 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“, бр. 111/20 и 113/20) во насловот, зборо-

вите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со зборо-

вите „април, мај и јуни 2020 година“. 

 

Член 2 

Во член 1 во ставот (1) зборовите „април и мај 2020 

година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 

2020 година“. 

 

Член 3 

Во член 2 во ставовите (1) и (2) зборовите „април и 

мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите „април, 

мај и јуни 2020 година“. 

 

Член 4 

Во член 3 во ставот (1) зборовите „април и мај 2020 

година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 

2020 година“. 

Во ставот (5) точката а) се менува и гласи: 

„a) намалувањето на вкупните приходи намалени за  

одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од 

редовното работење на работодавачот-барател на фи-

нансиска поддршка остварени во месец април 2020 го-

дина, мај 2020 година или јуни 2020 година да изнесу-

ва повеќе од 30% во однос на месечниот просек на 

вкупните приходи намалени за одделни еднократни 

приходи кои непроизлегуваат од редовното работење 

остварени во 2019 година, а за работодавач-барател на 

финансиска поддршка кој е запишани во соодветен ре-

гистар (основање) после месец март 2019 година, нама-

лувањето на вкупните приходи намалени за одделни 

еднократни приходи кои не произлегуваат од редовно-

то работење на работодавачот-барател на финансиска 

поддршка остварени во месец април 2020 година, мај 

2020 година или јуни 2020 година да изнесува повеќе 

од 30% во однос на месечниот просек на вкупните при-

ходи намалени за одделни еднократни приходи кои не 

произлегуваат од редовното работење на работодава-

чот-барател на финансиска поддршка остварени од де-

нот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 го-

дина и месеците јануари и февруари 2020 година. За 

работодавачот-барател на финансиска поддршка кој 

врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на 

просечните вкупни приходи намалени за одделни ед-

нократни приходи кои не произлегуваат од редовното 

работење на работодавачот-барател на финансиска 

поддршка остварени за последниот сезонски период од 

4 месеци споредено со просечните вкупни приходи на-

малени за одделните еднократни приходи кои не про-

излегуваат од редовното работење на работодавачот-

барател на финансиска поддршка остварени за сезон-

скиот период од истите 4 месеци во претходната годи-

на да изнесува повеќе од 30%.“ 

Во точката б) зборот „за месец мај 2020 година“ се 

заменува со зборовите „за месецот за кој е добиена фи-

нансиска поддршка согласно со оваа уредба со закон-

ска сила“. 

 

Член 5 

Во член 6 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 

гласи:  

„(3) Работодавачот кој користел финансиска под-

дршка за три месеци, бројот на вработени под условите 

од ставот (2) на овој член не смее да го намалува зак-

лучно со месец август 2020 година.“ 

По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став 

(5), кој гласи: 

„(5) Работодавачот кој користел финансиска под-

дршка за три месеци, бројот на вработени под условите 

од ставот (4) на овој член не смее да го намалува зак-

лучно со месец август 2020 година.“ 

Ставот (4) станува став (6). 

 

Член 6 

Прилогот Барање за финансиска поддршка на рабо-

тодавач заради исплата на плати за месеците април и 

мај 2020 година се заменува со нов Прилог Барање за 

финансиска поддршка на работодавач заради исплата 

на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година кој 

е даден во прилог и е составен дел на овааа уредба со 

законска сила. 

 

Член 7 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5301/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1960. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник 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 10 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА  ЗА ПРИМЕНА  НА   ЗАКОНОТ 

ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за комуналните такси („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 61/04; 64/05; 92/07; 123/12; 

154/15; 192/15 и 23/16) ќе се применува за време на 

траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба 

со законска сила не е поинаку уредено. 

За висината на комуналната такса за користење на 

просторот пред деловните простории за вршење на деј-

ност ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со за-

конска сила. 

 

Член 2 

Висината на комуналната такса за користење на 

просторот пред деловни простории за вршење на деј-

ност за време траење на вонредната состојба ќе изнесу-

ва од 1 до 15 денари од м2 дневно.  

Советот на  општината, советот на општините во 

градот Скопје и советот на градот Скопје може да до-

несат одлука да не ја наплаќаат комуналната такса од 

ставот (1) на овој член за време траење на вонредната 

состојба. 

                                                          

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Северна 

Република Македонија“. 

 

Бр. 44-5302/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1961. 

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за зашти-

та на населението од заразни болести („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 

149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ 

НА КОРОНАВИРУС COVID-19 

 

Член 1 

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување 

и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 

63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 

109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 

140/20, 147/20 и 153/20), во член 1, став 1, во точката 1, 

по ставот 6, се додаваат два нови става кои гласат: 

„Активностите, начинот на работа и условите пов-

рзани со постапката на  средните музички училишта за 

време на полагање на квалификационен испит на уче-

ниците во учебната 2020/2021 година, се утврдуваат во 

и одвиваат со задолжително почитување на Протоко-

лот за постапување на средните музички училишта за 

време на полагање на квалификационен испит на уче-

ниците во учебната 2020/2021 година од Комисијата за 

заразни болести при Министерството за здравство и од 

Министерството за образование и наука, кој е даден во 

Прилог број 17 и е составен дел на оваа одлука. 

Активностите, начинот на работа и условите пов-

рзани со постапката на  иселување на студенти од об-

јектите на државните студентски домови во Република 

Северна Македонија, се утврдуваат во и одвиваат со за-

должително почитување на Протоколот за иселување 

на студенти од објектите на државните студентски до-

мови во Република Северна Македонија од Комисијата 

за заразни болести при Министерството за здравство и 

од Министерството за образование и наука, кој е даден 

во Прилог број 18 и е составен дел на оваа одлука.“ 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2147/20   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

                                                                 Прилог бр.17 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ МУЗИЧКИ 

УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИСПИТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

1. Полагањето на учениците, истакнувањето на ре-

зултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето 

на приговорите и објавување на конечните резултатите 

да се одвива во период од 8:00 часот до 17:00 часот.  
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2. Во кабинетите во кои ќе се реализира полагањето 

на квалификационите испити ќе биде присутна коми-

сија од три члена и еден ученик.  

3. После секое полагање се прави пауза од 10 мину-

ти за дезинфекција на кабинетот. 

4. Организирање на просторот во кабинетите со цел 

спроведување на редот и одржување на потребното фи-

зичко растојание меѓу членовите на комисијата од ми-

нимум 2 метри и присуство на еден  ученик во еден ка-

бинет.  

5. Задолжително вршење на дезинфекција на каби-

нетите каде ќе се врши полагањето на учениците и во 

просториите во кои ќе се врши разгледувањето на при-

говорите со дезинфекционо средство кое делува на ви-

руси според упатство од производителот. 

6. Користење на заштитна маска, марама или шал 

со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на 

сите вработени во средното училиште. 

7. Користење на заштитна маска, марама или шал 

со кои ќе бидат покриени устата и носот,од страна на 

сите ученици.  

8. Организирање на редарска служба во средното 

училиште, со цел спроведување на редот и одржување 

на потребното растојание меѓу учениците од минимум 

2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари 

пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. 

Редарите да се ангажираат од редот на вработените во 

училиштето, за што одлучува директорот на средното 

училиште. 

9. Поставување на ознаки со кои се означува правец 

на движење и запазување на минимум потребното 

растојание при чекање ред на учениците пред и внатре 

во училиштето. 

10. Овозможување на влез само на ученикот, не и 

на неговиот родител,  кој носи заштитна маска, марама 

или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои 

влегуваат во училиштето. 

11. Задолжително носење документ за лична иден-

тификација. 

12. Забрането е користење на мобилен. За време на 

испитот забранет е внес на мобилни телефони. 

13. Поставување на средства за дезинфекција на 

влезот во училиштето, како и пред и во просториите 

каде ќе се врши полагањето на учениците, истакнува-

њето на резултати, поднесувањето на приговори, раз-

гледувањето на приговорите и објавување на конечни-

те резултатите. 

14. На крајот на секој ден задолжително механичко 

чистење и дезинфекција со средство кое делува на ви-

руси според упатство од производителот, алтернативно 

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% бе-

лило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) 

или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 

15. Во средното училиште да се обезбедат сите са-

нитарно хигиенски услови. 

16. Редовно одржување на тоалетите со задолжи-

телно водење на евиденција за спроведеното чистење и 

употреба на горенаведените дезинфекциони средства. 

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите 

ученици на доследно почитување на превентивните 

мерки од Владата на Република Северна Македонија: 

- Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето 

и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата 

околу вас, пред и во училиштето; 

- Почитувајте ги препораките на редарите и влегу-

вајте во училиштето еден по еден т.е откако редарот ќе 

ви дозволи; 

- Задолжително носете заштитна опрема (маска, ма-

рама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен 

влез во училиштето. 

__________ 

                                                                  Прилог бр.18 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗА ИСЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ОД ОБЈЕКТИТЕ 

НА ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Иселувањето на студентите - станари вo држав-

ните студентски домови во Република Северна Маке-

донија да се спроведе во период од 11.6.2020 до 

3.7.2020 година, во работните денови од 08.00 до 16.00 

часот. 

2. Пред иселувањето студентите задолжително да 

се исконтактираат и доколку имаат респираторни сим-

птоми (температура, кашлица, отежнато дишење) се 

препорачува да го одложат иселувањето од домот.  

3. Средството за дезинфекција на чевлите и рацете 

задолжително да се постави на влезот во студентскиот 

дом. Доколку студентот со себе носи дополнителни ре-

сурси (торба, патна торба и слично) потребно е истите 

да бидат дезинфицирани пред внесувањето во домот. 

4. На влезот во домот да се постават едукативно - 

информативни материјали за почитување на заштитни-

те превентивни мерки: носење на заштитни маски, од-

ржување на физичко растојание, редовно дезинфицира-

ње на рацете и правилна респираторна хигиена. 

5. Пред влезот на секој студентски дом, претходно 

да  бидат означени местата за дозволено растојание од 

2 метри. 

6. Секој студент задолжително да  носи заштитна 

опрема, маска и ракавици. 

7. Вработените задолжително да носат заштитна оп-

рема, маски и ракавици. 

8. Задолжително да се одржува физичко растојание 

помеѓу студентите од 2 метри.  



 Стр. 18 - Бр. 154                                                                                           10 јуни 2020 
 

9. Со цел спроведување на редот и одржувањето на 

потребното растојание помеѓу студентите од минимум 

2 метри, пред и внатре во студентските домови, да се 

организира  редарска служба во домот. Редарите да се 

ангажираат од редот на вработените на домот, за што 

одлучува директорот на домот. 

10. Иселувањето да се одвива на начин што студен-

тите во парните и непарните броеви на соби да се исе-

луваат во различни денови во текот на неделата. До-

колку има потреба, иселувањето во зградите да се 

врши и по спратови, во различни денови. Сите студен-

ти да бидат известени лично, преку телефонска кому-

никација, за денот кога ќе можат да се иселат. Во соби-

те во кои се сместени две или повеќе лица, да може да 

се исели само еден студент од собата во еден ден. Вре-

метраењето на иселувањето за секој студент поединеч-

но да се ограничи  на најмногу 3 часа. Студентот при 

влез во собата и напуштање на истата да биде лично 

придружуван од претставник на редарската служба. 

11. Во заедничките простории на студентските до-

мови да се постави корпа за отпадоци со капак. 

12. Користење на лифтовите во студентските домо-

ви да биде дозволено за само едно лице и неговите лич-

ни ствари. По секое користење на лифтот да се врши 

задолжителна комплетна дезинфекција со соодветно 

средство. 

13. Придружбата на студентот да нема  дозвола за 

влез во домот. Придружбата на студентот да биде ло-

цирана на излезот од домот со запазување на задолжи-

телното растојание од 2 метри. 

14. Иселувањето да се врши лично од страна на сту-

дентите, а во домот да биде забрането влегување на 

други лица како придружба. 

15. Во населбите со повеќе објекти (Гоце Делчев и 

Стив Наумов) влезот на студентите да се организира од 

посебни влезови, физички одвоени, за да нема контакт 

помеѓу студентите. Во студентските домови во кои има 

два влеза/излеза,  да се организираат влез од едната и 

излез од другата страна. 

16. По завршување на иселувањето, да се спроведе 

чистење и дезинфекција на собите и заедничките прос-

тории во секој дом со средство кое делува на вируси, 

според упатство од производителот, алтернативно мо-

же да се користи 0,05 натриум хипохлорид (5% белило 

за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 

70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 

Заради заштита на здравјето, се повикуваат сите 

студенти на доследно почитување на превентивните 

мерки од Владата на Република Северна Македонија: 

- Бидете трпеливи, чекајте во ред пред студентски-

от дом и одржувајте најмалку 2 метри растојание од 

лицата околу вас, пред и во студентскиот дом; 

- Почитувајте ги препораките на редарите и влегу-

вајте во студентскиот дом еден по еден т.е. откако ре-

дарот ќе ви дозволи; 

- Задолжително носете заштитна опрема (маска, ма-

рама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен 

влез во студентскиот дом. 

__________ 

1962. 

Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

83/09), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 9 јуни 2020 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИ КОИ СЕ 

ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕ-

НЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО 

СТУДИСКАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021 ГО-

ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД 

БУЏЕТОТ  НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на бројот на кандида-

ти кои се запишуваат на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 

година 2020/2021 година, чие образование се финанси-

ра од Буџетот на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.140/20), во член 1 во воведната реченица, бројот 

„35“ се заменува со бројот „39“.  

Во алинејата  2 зборовите „4  (четири)“  се замену-

ваат со зборовите „8 (осум)“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5211/1   Претседател на Владата 

9 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1963. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 

123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15, 53/16 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.  31/20) и 

член 9 став 2 од Законот за таксата за привремен прес-

тој („Службен весник на Република Северна Македо-

нија” бр. 19/96, 26/02, 51/03, 88/08, 17/11, 192/15 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 31/20), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2020 година 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 7/20) во делот I ставот 2 се менува и гласи : 

„Средствата за реализација на оваа програма се ут-

врдени во Буџетот на Република Северна Македонија 

за 2020 година („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 265/2019), Раздел 10001 – Минис-

терство за економија, Програма 14 - Развој на туризмот 

во Република Северна Македонија на категориите 42 – 

стоки и услуги, и Уредбата со законска сила за измену-

вање и дополнување на Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2020 година за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 126/20)-раздел 10001 - Министерство за еко-

номија, Програма -Мерки за справување со COVID 19 

кризата – Подпрограма П1 – Мерки за справување со 

COVID 19 кризата, категорија 46 – субвенции и тран-

сфери и ставка 464 - разни трансфери во износ од 

15.500.000 денари”. 

 

II 

Во делот II точката 1 се менува и гласи:  

„Субвенции за кофинансирање на настани, обуки, 

семинари и конференции. 

Министерството за економија со цел поддршка на 

домашните хотели и надминување на ефектите од Ко-

рона кризата, а со цел ревитализацијата и опоравување 

на економијата во Република Северна Македонија, ко-

финансира трошоци за организирање на настани, обу-

ки, семинари и конференции до 50%, а до максимален 

износ од 30.000,00 денари.  

Настаните обуките, семинарите и конференциите 

треба да бидат организирани во категоризирани угос-

тителски објекти во  Република  Северна Македонија. 

Министерството за економија ќе објави Јавен повик 

за доделување на субвенции за кофинансирање на тро-

шоците за организирање на настани, обуки, семинари, 

и конференции на кој право на учество имаат сите за-

интересирани правни лица, фондации и здружениjа на 

граѓани (во натамошниот текст: субјекти) и ги испол-

нуваат условите што ќе се предвидат во јавниот повик. 

Јавниот повик ќе се објави во два дневни весници и 

веб страната на Министерството за економија 

www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.  

Еден субјект може да поднесе најмногу до  три ба-

рања за кофинансирање на трошоците за организација 

на настани, обуки семинари и конференции. 

Образецот на барањето за доделување на субвенции 

за кофинансирање на трошоците за организирање на 

настан, обуки, семинари и конференции ќе може да се 

подигне во Архивата на Министерството за економија 

или да се обезбеди преку интернет страната на Минис-

терството за економија: www.economy.gov.mk.  

Субвенциите за користење на средства за кофинан-

сирање на трошоци за организирање на настани обуки, 

семинари и конференции се издаваат по принципот 

„прв дојден прв услужен“. 

Субјектите до Министерството за економија доста-

вуваат барање за доделување на субвенции, кон кое во 

прилог доставуваат резервација на сала за организира-

ње на настани, обуки, семинарии и конференции и До-

говор за  закуп на угостителскиот објект за организира-

ње на настан, обуки, семинар и конференција со  угос-

тителскиот објект со прилог фактура  и краток опис за 

настанот.  

Оваа активност ќе се реализира во периодот од јуни 

до декември  2020 година. 

15.000.000,00 денари” 

Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се бришат 

Точката 12 станува точка 2. 

Точките 13 и 14 се бришат. 

 

III 

Во делот III Табелата се менува и гласи: 

“ 

Активност Временски 

период 

Начин на реализација 

Точка 1 Јуни-

Декември 

Со објавување на Јавен 

повик 

Точка 2 Септември Со објавување на Јавен 

повик 

                                                                                                                                  

“                                                                         

IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-4816/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 



 Стр. 20 - Бр. 154                                                                                           10 јуни 2020 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 

 

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

