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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1151. 
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 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седница, одржана на 20 
март 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за јавните собири („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.55/95, 19/06, 66/07 и 152/15 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“                     
бр. 31/20), ќе се применува за време на траење на вон-
редната состојба, доколку со оваа уредба со законска 
сила не е поинаку уредено.  

За одржувањето на јавните собири за време на трае-
ње на вонредна состојба се применуваат одредбите од 
оваа уредба со законска сила.  

 
Член 2 

Се забранува одржување на јавни собири на терито-
ријата на Република Северна Македонија, за време на 
траење на вонредната состојба. 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2394/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1152. 

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 И 140/18 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седница, одржана на 
20 март 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО  ЗАКОНСКА  СИЛА  ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА  
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Законот за патните исправи на државјаните на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 
135/11, 154/15 и 55/16), ќе се применува за време на 
траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба 
со законска сила не е поинаку уредено. 

За рокот на важење на пасошот утврден во член 18 
од Законот се применуваат одредбите од оваа уредба 
со законска сила.  

 
Член 2 

Важноста на пасошот чиј рок на важење е истечен се 
продолжува за време на траење на вонредната состојба. 

Член 3 
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2395/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1153. 

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 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 
март 2020 година, донесе 
 

УРЕДБА 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА СТРАНЦИ(*) ЗА  ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 
СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Законот за странци (*)  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 97/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 108/19), ќе се приме-
нува за време на траење на вонредната состојба, докол-
ку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уре-
дено. 

За краткорочниот престој на странец со виза или без 
виза, како и за важноста на дозволата за привремен прес-
тој и дозволата за постојан престој чиј рок на важење е ис-
течен, за време на траење на вонредна состојба се приме-
нуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Странец кој краткорочно престојува во Република 
Северна Македонија со виза или без виза, може да ос-
тане на територијата на Република Северна Македони-
ја и по истекот на краткорочниот престој, односно по 
истекот на визата за краткорочен престој, за време на 
траење на вонредната состојба. 

 
Член 3 

Важноста на дозволата за привремен престој и дозво-
лата за постојан престој чиј рок на важење е истечен се 
продолжува за време на траење на вонредната состојба. 

 
Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2396/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1154. 

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 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седница, одржана на 20 
март 2020 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 
226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија” бр. 98/19), ќе се применува за 
време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За важноста на возачката дозвола чиј рок на важење 
е истечен, како и за спроведување на обуките за оспо-
собување на кандидат за возач во авто школите и спро-
ведување на возачкиот испит на кандидатот за возач во 
испитните центри, за време на траење на вонредната 
состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со 
законска сила. 

 
Член 2 

Важноста на возачката дозвола чиј рок на важење е 
истечен се продолжува за време на траење на вонред-
ната состојба. 

 
Член 3 

Започнатите постапки за спроведување на обуките 
за оспособување на кандидат за возач во авто школите 
и спроведување на возачкиот испит на кандидатот за 
возач во испитните центри, се одложуваат за време на 
траење на вонредната состојба. 

Роковите на важење на документите што согласно 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се 
утврдени за спроведување на обуките за оспособување 
на кандидат за возач во авто школите и за спроведува-
ње на возачкиот испит на кандидатот за возач во ис-
питните центри, кои истекуваат за време на траење на 
вонредната состојба, продолжуваат да важат за време 
на траењето на вонредната состојба, како и по истекот 
на траењето на вонредната состојба, но само за онолку 
денови колку што преостанале, и тоа од денот на прес-
танокот на рокот на важењето на документот до денот 
на истекот на траењето на вонредната состојба.  

 
Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2397/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1155. 

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 20 март 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОН 
ЗА ЛИЧНАТА КАРТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Закон за личната карта („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 8/95, 38/2002, 16/04, 12/05, 
19/07, 10/10, 51/11, 13/12, 166/12, 154/15 и 55/16), ќе се 

применува за време на траење на вонредната состојба, 
доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 
уредено. 

За важноста на личната карта чиј рок на важење е ис-
течен за време на траење на вонредната состојба се при-
менуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Важноста на личната карта чиј рок на важење е ис-
течен се продолжува во време на траење на вонредната 
состојба. 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2398/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1156. 

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 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седница, одржана на 20 
март 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРОЦЕНА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 
104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), ќе се применува за вре-
ме на траење на вонредната состојба, доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено.   

За полагање на стручниот испит за проценувач за 
време на траење на вонредната состојба се применува-
ат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Полагањето на стручниот испит за проценувач се 
одложува за време на траењето на вонредната состојба.  

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2401/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1157. 

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 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 
март 2020 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за катастар на недвижности („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 
116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
124/19), ќе се применува за време на траење на вонред-
ната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила 
не е поинаку уредено.   

За полагање на испитот за стекнување на овластување за 
овластен геодет за време на траење на вонредната состојба се 
применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Полагањето на испитот за стекнување на овластува-
ње за овластен геодет се одложува за време на траење-
то на вонредната состојба.  

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2402/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1158. 

Врз основа на член 30  став 1, алинеја 1 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 
164/13 ,97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 20 март 2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА  
ОДДЕЛНИ СТОКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува највисоката трговска 
маржа како посебен услов во трговијата со  аргуми све-
жи или сушени и тоа: портокали, мандарини, клемен-
тини, грејпфрут и лимони, со тарифен број 0805.  

Највисоката трговска маржа на стоките од ставот 1 на 
овој член, за трговското друштво и трговецот поединец  се 
утврдува во висина на трговската маржа која се применува-
ла во периодот од 1 јануари 2020 година до 11 март 2020 
година, кога од страна на Светската здравствена организа-
ција е прогласена пандемија на Коронавирусот COVID-19.   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Највисоката трговска маржа на стоките од член 1 на 

оваа одлука ќе се применува до 30 април 2020 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 44-2400/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________  
1159. 

Врз основа на член 58, став (1) точка 1 од Законот 
за заштита на населението од заразени болести („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 
139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 20 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ДРЖАВЕН КАРАНТИН НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРАТЕНИ 

ОД СТРАНСТВО СО ХУМАНИТАРНИ ЛЕТОВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука заради спречување на внесување и 

ширење и можноста од пренесување на Коронавирусот 
COVID-19 се наредува мерката за спроведување задол-
жителен државен карантин во период од најмалку 15 
дена од денот на пристигнувањето во Република Се-
верна Македонија за сите државјани на Република Се-
верна Македонија затекнати во странство кои ќе бидат 
вратени во Република Северна Македонија со хумани-
тарни летови.  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за внатрешни ра-
боти, во соработка со  Министерството за одбрана и 
Министерството за здравство да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 44-2406/1   Претседател на Владата 

20 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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