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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1424.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20 и 76/20), во
членот 3-з, по зборовите „со законска сила“ се додаваат
зборовите „и за припадниците на Армијата на Република Северна Македонија коишто ги обезбедуваат затворите“.
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2449/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1425.
Врз основа на членот 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 36 став 1 од Законот 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 и 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“, бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 9 април 2020 година, донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД
ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ
2020 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од
вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 93/20), во член 4, во
ставот 1., во точката в), по зборот „невработеност“ се
додаваат зборовите: „(за мерките од проектот „Македонија вработува“)“.
Во ставот 2., алинејата 1 се брише.
Член 2
Во член 6, во став 2., зборот „четири“, се заменува
со зборот „два“, а зборот „септември“, се заменува со
зборот „јули“.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2785/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1426.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за ограничување на
исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 94/20), во членот 3, по зборовите „Министерството
за одбрана“, се става запирка и се додаваат зборовите:
„затворската полиција“.
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Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2865/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1427.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА НА ПЛАТАТА НА ИЗБРАНИТЕ,
ИМЕНУВАНИТЕ И НАЗНАЧЕНИТЕ ЛИЦА ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Со оваа уредба со законска сила се уредува висината на платата на избраните, именуваните и назначените
лица во јавниот сектор за време на траење на вонредната состојба.
Член 2
Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат на избраните и именуваните лица во јавниот
сектор, и тоа на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија, Претседателот на Република
Северна Македонија, функционерите кои ги именува
Претседателот на Република Северна Македонија,
претседателот на Собранието на Република Северна
Македонија, функционерите и лицата кои ги избира
или именува Собранието на Република Северна Македонија, претседателот на Владата на Република Северна Македонија и избраните и именуваните лица од
Владата на Република Северна Македонија, градоначалниците и лицата кои остваруваат право на плата по
престанувањето на функцијата, согласно Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, именувани лица од Владата на Република Северна Македонија кои остваруваат право на плата согласно Одлуката за утврдување на
коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија, претседател и членови, односно лице кое раководи со регулаторно тело, лицата кои раководат со институциите кои вршат дејности од областа на образованието, културата, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, и во институциите кои вршат работи од
јавен интерес утврден со закон, а се организирани како
агенции, фондови, правни лица на кои им е доверено
вршење на јавно овластување, јавни установи, јавните

претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините, од градот Скопје и од општините во градот Скопје и акционерските друштва во целосна сопственост на државата.
Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат и на назначените државни секретари, генерални
секретари, секретарот на Градот Скопје и секретарите
на општините, кои остваруваат право на плата согласно Законот за административни службеници.
Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат и на избраните судии кои остваруваат право на
плата согласно Законот за платите на судиите и на избраните јавни обвинители кои остваруваат право на
плата согласно Законот за платите на јавните обвинители.
Член 3
На избраните, именуваните и назначените лица од
членот 2 од оваа уредба со законска сила, за месеците
април и мај 2020 година им се исплатува плата во висина на минимална плата утврдена за месец декември
2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 денари.
Член 4
Одредбите од оваа уредба со законска сила не се
однесуваат на избраните и именуваните лица во јавните здравствени установи.
Член 5
Ова уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2867/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1428.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
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 9 април
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ
СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/20), во член 2, во ставот 3, по
зборовите: „царинските службеници”, се додаваат зборовите: “, затворската полиција”.

Стр. 4 - Бр. 97

9 април 2020

Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-2876/2
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1429.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/09, 53/11, 41/15, 53/16 и
83/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила
не е поинаку уредено.
За доставување на извештајот за реализираната
програма за работа на Институтот за акредитација на
Република Северна Македонија за 2019 година, како и
извештаj за работата на Советот за 2019 година и извештај на Одборот за надзор на материјално-финансиска контрола за 2019 година, важноста на сертификатите за акредитација, постапките за акредитација, ре-акредитација и надзорот за исполнување на барањата за
акредитција над телата за оцена на сообразност, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Роковите за доставување на извештајот за реализираната програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година,
како и извештаjот за работата на Советот за 2019 година и извештајот на Одборот за надзор на материјалнофинансиска контрола за 2019 година, се одложуваат за
време на траење на вонредната состојба.
Член 3
Важноста на сертификатите за акредитација чиј рок
е истечен или ќе истече за време на траење на вонредната состојба и на сертификатите за акредитација чиј
рок ќе истече во период од четири месеци по престано-

кот на траење на вонредната состојба, се продолжува
до завршување на постапката за ре-акредитација од
првото наредно оценување.
Тела за оцена на сообразност чиј сертификат за акредитација истекол или ќе истече за време на траење на
вонредната состојба сe должни да иницираат постапка
за ре-акредитација во рок од 30 дена по престанок на
траење на вонредната состојба.
Член 4
Надзорите над исполнување на барањата за акредитација и постапките за ре-акредитација кои требало
или треба да се реализираат за време на траење на вонредната состојба се одложуваат за време на траење на
вонредната состојба и ќе се реализираат по престанок
на траење на вонредната состојба.
Член 5
За време на траење на вонредната состојба може да
се завршат постапките за акредитација, ре-акредитација и надзорните оценувања чии оценувања се реализирани и со оцена на потребните документи.
Член 6
Телата за оцена на сообразност за време на траење
на вонредната состојба можат да достават барање и
пријава за акредитација и други документи во врска со
постапките за акредитација по електронски пат.
Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2959/1
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1430.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана нa
9 април 2020 година, донесе

9 април 2020

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Законот за основање на Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој
(„Службен весник на Република Македонија“ број
72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18 и ,,Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19),
ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За роковите за одлучување на барањата за одобрување на финансиска поддршка и исплата на финансиска поддршка, за склучување на договори за финансиска
поддршка, намалување на финансиска поддршка поради неисполнување на договорни обврски од договорите
за финансиска поддршка, за дополнување или дообјаснување на барањата за финансиска поддршка, за извршувањето на контроли на лице место пред истекот
на договорите за финансиска поддршка, за роковите
определени во договорите за финансиска поддршка како и за распишаните јавни повици за доставување на
барања за финансиска поддршка по ИПАРД Програмата 2014-2020, за време на траењето на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Роковите определени согласно Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за одлучување по барањата
за одобрување на финансиска поддршка и исплата на
финансиска поддршка, за склучување на договори за
финансиска поддршка, намалување на финансиска поддршка поради неисполнување на договорни обврски од
договорите за финансиска поддршка, за дополнување
или дообјаснување на барањата за финансиска поддршка, за роковите за реализација на инвестициите
предмет на договорите за финансиска поддршка, извршувањето на контроли на лице место на договорите
за финансиска поддршка кои истекуваат или ќе истечат
за време на траењето на вонредната состојба се одложуваат, и се продолжуваат за 60 дена по престанокот
на траењето на вонредната состојба.

Бр. 97 - Стр. 5

Член 3
Роковите определени во договорите за финансиска
поддршка за реализација на инвестицијата предмет на
договорот престануваат да течат за време на траењето
на вонредната состојба и продолжуваат да течат по истекот на траењето на вонредната состојба но само за
онолку денови колку што престанале и тоа од денот на
истекот на траењето на вонредната состојба.
Член 4
Роковите за доставување на барања за финансиска
поддршка определени во јавниот повик за доставување
на барања за финансиска поддршка по ИПАРД Програмата 2014-2020 се одложуваат за време на траењето на
вонредната состојба и продолжуваат да течат по престанок на траењето на вонредната состојба.
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3004/1

Претседател на Владата

9 април 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
__________

1431.
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донeсе
ОДЛУКА
ЗА

УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА -

ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД
МЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ
ИЛИ ПOИНАКУ ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СOЛЕНИ, ВO САЛАМУРА,
СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозните давачки-царинската стапка при увоз на
следните стоки во следните количини:

Стр. 6 - Бр. 97

9 април 2020

9 април 2020

Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-регистрирани производители на преработки од месо ќе ги
увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените
количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4 од
вкупно употребените суровини во производството,
фактурираната и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од
став 1 на овoj член во претходната година.
Член 2
За остварување на правото од член 1 на оваа одлука
кон царинската декларација се поднесува:
- Решение од Централен регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дека корисникот е регистриран производител на преработки од
месо и
- Мислење од Стопанската комора на Македонија
за исполнување на економскиот услов остварено производство, фактурирана и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од член 1 став 1 на оваа одлука во претходната година.
Член 3
Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во
слободен промет останува под царински надзор. Царинскиот надзор престанува кога престануваат условите поради кои стоката е ставена во слободен промет со
намалување на увозните давачки односно со ослободување од царинските давачки, кога стоката се извезува
или уништува, кога стоката е употребена за други цели
кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските
давачки се платени.
Царинската управа на Република Северна Македонија на крајот на секој месец доставува извештај до
Министерството за финансии и Министерството за
економија за спроведување на мерката согласно членот
1 од оваа oдлука.
Член 4
Стопанската комора на Македонија доставува податоци до Министерството за економија и Министерството за финансии за издадени мислења согласно член 2
алинеја 2 од оваа oдлука.
Член 5
Стоките од член 1 од оваа одлука се увезуваат до
завршувањето на траењето на вонреднатa состојба на
територија на Република Северна Македонија.
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Член 6
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo,
неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени,
замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 255 /19).
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2404/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1432.
Врз основа на членот 4 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.79/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 април
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ
Член 1
Во Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година, во посебниот дел во првата потколона од
колоната Расходи на Основен буџет, се врши прераспределба на средства во износ од 6.542.000.000 денари
дадена во Прилог, која е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-2866/1
9 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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.

