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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1588. 

Врз основа на 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), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2020 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВА-

ЊЕ 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 и 

109/20), во член 1, став 1, во точката 12.б, по зборовите 

„и 3824 99 96 00,“ се додаваат зборовите: 

„дезинфектанти врз база на кватернарни соли на 

амониум со тарифна ознака           3808 94 10 00  и дру-

ги дезинфектанти со тарифна ознака 3808 94 90 00”. 

 

Точката 27. се менува и гласи: 

„27. Се забранува пристап на лица и возила во Парк 

шума „Водно“, во временски период од 19.00 часот до 

5.00 часот наредниот ден.“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2147/11   Претседател на Владата 

8 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1589. 

Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот 

за заштита на населението од заразни болести („Служ-

бен весник 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 8 мај 

2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И 

ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движе-

ње на територијата на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 72/20, 74/20, 76/20, 78/20, 89/20, 92/20, 100/20, 

105/20, 107/20 и 111/20), во членот 1: 

 

Точките 1., 2., 3. и 4., се менуваат и гласат: 

 

„1. Се забранува движење на населението на тери-

торијата на Република Северна Македонија, во времен-

ски период од 19.00 часот до 5.00 часот наредниот ден. 

2. Се забранува движење на лицата во Република 

Северна Македонија со возраст над 67 години, во вре-

менски период од 12.00 часот до 5.00 часот наредниот 

ден. 

3. Се забранува движење на лицата во Република 

Северна Македонија со возраст до 18 години, во вре-

менски период од 19.00 часот до 13.00 часот наредниот 

ден. 

4. Се забранува движење на возила од јавен превоз 

на територијата на Република Северна Македонија, во 

временски период од 19.00 часот до 5.00 часот наред-

ниот ден.“. 

 

Точката 6. се брише. 

 

Точка 7. станува точка 6.. 

 

Точка 9. станува точка 7.. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2416/11 Претседател на Владата 

8 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

1590. 

Врз основа на член 33 став (3), член 34 став (3), 

член 60 став (3) и член 61 став (3) од Законот за настав-

ниците и стручните соработници во основните и сред-

ните училишта („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование 

и наука, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕТО ЗА НАПРЕДУВАЊЕ ВО ЗВАЊЕ 

НАСТАВНИК-МЕНТОР, НАСТАВНИК-СОВЕТНИК, 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-МЕНТОР И СТРУЧЕН  

СОРАБОТНИК-СОВЕТНИК 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето за напредување во 

звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен 

соработник-ментор и стручен соработник-советник. 

 

Член 2 

Образецот на барањето од член 1 од овој правил-

ник, се пополнува на електронската апликација на ин-

тернет страницата на Министерството за образование и 

наука. 

Образецот од став 1 на овој член, ги содржи сле-

дниве податоци:  

- име и презиме на подносителот на барање; 

- училиште во кое работи и општина;  

- работно место на кое е вработен  на неопределено 

работно време; 

- звање за кое аплицира; 

- претходно стекнато звање; 

- работно искуство; 

- вид на стекнато образование; 

- обуки, научно-стручни конференции, конгреси, 

симпозиуми, авторство, учество во активности за по-

добрување на наставата и награди и признанија; 

- професионална пракса за стекнати компетенции. 

За податоците од став 2 алинеите 3, 5, 6, 7, 8 и 9 на 

овој член, подносителот на барањето во електронската 

апликација на интернет страницата на Министерството 

за образование и наука приложува соодветни докази во 

електронска форма.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 18-4808/1 Министер за образование 

5 мај 2020 година и наука, 

Скопје Арбер Адеми, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1591. 

Врз основа на член 235-в став (4) од Законот за су-

первизија на осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 

79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 112/11, 7/12, 

30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 

153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 31/20) 

и член 65-б став (1) од Законот за задолжително осигу-

рување во сообраќајот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 

112/14, 145/15 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 220/19), а во врска со членот 47 

став (1) од Законот за прекршоците („Службен весник 

на Република Северна Македонија” бр.96/19), Советот 

на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурува-

ње на седница одржана на ден 29.4.2020 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекр-

шок, правно лице или физичко лице и одговорно лице 

во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат со меморандум на Агенцијата за супервизи-

ја на осигурување. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог се дадени во прилогот, кој е составен дел на овој 

правилник.  

 

II.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето на „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на прекршочниот платен налог („Службен весник 

на Република Северна Македонија“  бр.57/20). 

 

Бр. 01-327/1               Совет на експерти 

29 април 2020 година                 Претседател, 

Скопје           Крсте Шајноски, с.р. 
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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.  
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