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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1461. 

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 14 ап-

рил 2020 година, донесе 

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА 

ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА ЛИЦА 

АНГАЖИРАНИ СО ДОГОВОР ЗА ДЕЛО ВО ОРГА-

НИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, РЕГУЛАТОРНИ-

ТЕ ТЕЛА, АГЕНЦИИТЕ, ДРЖАВНИТЕ КОМИСИИ,  

ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕЛОСНА СОПСТВЕНОСТ 

НА ДРЖАВАТА, ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 

САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ И ПРАВНИТЕ 

ЛИЦА ОСНОВАНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛ-

НАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредува виси-

ната и начинот на исплата на паричниот надомест по 

основ на склучен договор за дело  на лица ангажира-

ни во органите на државната власт, регулаторните 

тела, агенции, државни комисии, правните лица во це-

лосна сопственост на државата, единиците на локал-

ната самоуправа и градот Скопје и правните лица ос-

новани од единиците на локалната самоуправа и гра-

дот Скопје. 

Член 2 

На лицата од членот 1 од оваа уредба со законска 

сила, им се исплаќа целосен паричен надомест, за вре-

ме на траењето на вонредната состојба, како и по прес-

танокот на траењето на вонредната состојба до 31 де-

кември 2020 година, доколку лицето со денот на влегу-

вањето во сила на оваа уредба со законска сила не е 

евидентирано како пријавено вработено лице во 

Агенцијата за вработување на Република Северна Ма-

кедонија. 

Доколку лицето од член 1 од оваа уредба со закон-

ска сила, со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба со законска сила е евидентирано како пријавено вра-

ботено лице во Агенцијата за вработување на Републи-

ка Северна Македонија, му се исплаќа 50% од парич-

ниот надомест кој е определен во договорот за дело, но 

најмногу во висина од 30.000 денари. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила не се однесува на ли-

цата кои склучиле договор за дело со органите на 

државната власт, регулаторни тела, агенции, државни 

комисии, правните лица во целосна државна сопстве-

ност, единица на локалната самоуправа и Градот Скоп-

је и правни лица основани од единиците на локалната 

самоуправа и Градот Скопје, за реализација на проекти 

финансирани или кофинансирани со заеми и средства 

од странски кредитори, мегународни донатори и фи-

нансиери. 

 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2875/1 Претседател 

14 април 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1462. 

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 Републи-

ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВОЗИЛА  ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за возила  („Службен весник на Република 

Македонија" бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 

138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр  161/19) 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  рокот за продолжување на овластувањата на 

правните лица за вградување на уреди за погон на те-

чен нафтен гас и компримиран земјен гас како и за ро-

кот на важноста на решението на овластувањата за тех-

ничка служба, се применуваат одредбите од оваа уред-

ба со законска сила. 

 

Член 2 

Рокот за продолжување на овластувањата на прав-

ните лица за вградување на уреди за погон на течен 

нафтен гас и компримиран земјен гас, се одложува  за  

време на траењето на вонредната состојба и се продол-

жува за 60 дена од денот на истекот на траењето на 

вонредната состојба. 

 

Член 3 

Важноста на решението за  овластувањето на тех-

ничка служба за работите  кои ги вршат правните лица 

кои се овластени со решение од Министерството за 

економија, на предлог за овластување за техничка 

служба од органот за одобрување, а врз основа на изда-

ден Сертификат за акредитација од органот за оцена на 

компетентност, чиј рок  на важење  е истечен или ќе 

истече за време на траењето на вонредната состојба, се 

продолжува за време на траењето на вонредната сос-

тојба.  

 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-3118/1           Претседател 

14 април 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1463. 

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 14 ап-

рил 2020 година донесе 
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У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА  ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за земјоделското земјиште за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.80/20) во членот 1 ставот 2 по зборовите 

„јавни повици,“ се додаваат зборовите „плаќање на го-

дишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште 

во државна сопственост  и еднострано раскинување на 

договори за закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост“. 

 

Член 2 

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 

 

„Член 2-а 

Рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп 

на земјоделско земјиште во државна сопственост за 

2019 година се одложува за време на траењето на вон-

редната состојба и се продолжува за 180 дена по прес-

танок на траењето на вонредната состојба. 

Еднострано раскинување на договори за закуп на 

земјоделско земјиште во државна сопственост заради 

неплатена годишна закупнина се одложува за време на 

траењето на вонредната состојба и се продолжува за 

180 дена по престанок на траењето на вонредната сос-

тојба.“ 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3131/1           Претседател 

14 април 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1464. 

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 седница, одржана на 14 април 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за данокот на додадена вредност за време на вон-

редна состојба („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 82/2020) во член 1 во ставот (2)  по 

зборот „фактурите“ се става запирка и се додаваат збо-
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ровите „како и за ослободувањето од данокот на дода-

дена вредност на прометот на добра и услуги кои како 

донација се дадени на буџетски корисник односно про-

метот остварен со донирани финансиски средства кон 

буџетски корисник кој се однесува за справување со 

Коронавирусот Covid-19.“ 

 

Член 2 

Во член 2 во ставот (1) зборовите „електронска 

фактура“ се заменуваат со зборовите „фактура во елек-

тронска форма“ . 

 

Член 3 

По членот 2 се додаваат четири нови члена 2-а, 2-б, 

2-в и 2-г кои гласат: 

 

„Член 2-а 

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност, 

прометот на добра и услуги кои како донација се даде-

ни на буџетски корисник за справување со Коронави-

русот Covid-19. 

(2) За стекнување на правото на ослободување од 

данокот на додадена вредност, давателот на донацијата 

треба да обезбеди потврда од страна на буџетскиот ко-

рисник за примената донација пропишана во Правил-

никот за формата, содржината и начинот на издавање 

на писмена потврда за донации во јавните дејности. 

(3) Потврдата од ставот (2) на овој член може да би-

де разменета меѓу давателот на донацијата и примате-

лот на донацијата во електронска форма и по електрон-

ски пат (pdf и сл. формат, кој може да се отпечати) или 

во хартиена форма. 

(4) Давателот на донацијата води евиденција за да-

дената донација по примател на донација, број на пот-

врда за примена донација, договор за донација, краток 

опис на донацијата и вредност на дадената донација во 

финансиски средства, добра и услуги. 

Член 2-б 

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност, 

прометот на добра и услуги извршен кон буџетски ко-

рисник заради справување со Коронавирусот COVID 

19 кој се плаќа со финансиски средства од примени до-

нации на буџетски корисник. 

(2) За ослободувањето од данокот на додадена 

вредност на прометот  од ставот (1) на овој член, врши-

телот на промет треба да обезбеди изјава од буџетски-

от корисник во која изјавува под целосна кривична и 

материјална одговорност дека прометот се плаќа со до-

нирани финансиски средства.  

(3) Вршителот на прометот од ставот (2) на овој 

член води евиденција за прометот на добра и услуги 

кон буџетскиот корисник од ставот (1) на овој член. 

 

Член 2-в 

За прометот на добра и услуги кои како донација се 

дадени на буџетски корисник, како и за прометот на 

добра и услуги извршен кон буџетски корисник кој се 

плаќа со финансиски средства од примени донации на 

буџетски корисник, вршителот на промет во фактурата 

го наведува основот за ослободувањето на прометот од 

данок на додадена вредност. 

 

Член 2-г 

Ако вршителот на прометот, обврзник за данокот 

на додадена вредност од членот 2-а и членот 2-б на 

оваа уредба со законска сила не ги исполнил условите 

утврдени во член 2-а став (2) односно член 2-б став 

(2) од оваа уредба со законска сила, истиот е должен 

да пресмета данокот на додадена вредност на овој 

промет согласно со Законот за данокот на додадена 

вредност.“ 
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Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3136/1   Претседател на Владата 

14 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1465. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 

(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр.62/05, 

41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата, одржана на 14 април 2020 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ИЗ-

ВЕШТАЈ ЗА РАБОТА  НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕР-

ГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука сe дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Ре-

публика Северна Македонија за 2019 година, бр.02-

115/3 од 31.01.2020 година, донесен од Управниот од-

бор на Агенцијата за енергетика на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 31.1.2020 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-1354/1   Претседател на Владата 

14 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1466. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 14 април 2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КА-

ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на 

КП.бр.992, КО Бошава, место викано Село, во Кава-

дарци, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со 

внатрешна површина од 88 м², 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 

со внатрешна површина од  762 м², 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со 

внатрешна површина од 398 м², 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-7, влез 

1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со 

внатрешна површина од 16 м², и 
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- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-7, влез 

1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 

со внатрешна површина од 420 м², 

во корист на Република Северна Македонија во Ка-

тастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2170/1   Претседател на Владата 

14 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1467. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 14 април 2020 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОП-

СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КО-

РИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИ-

ЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ  

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.13641,  

КО Прилеп, ул. „Рампо Левката“ во Прилеп и тоа: 

 - зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 110 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат КА-1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат КА-1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат КА-1,  намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ХС, со внатрешна површина од 6 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат МА,  намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 58 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат МА,  намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ПП, со внатрешна површина од 15 м²; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект во В1-7, 

влез 1, кат МА, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ХС, со внатрешна површина од 5 м², во корист 

на Република Северна Македонија во Катастарот на 

недвижности. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2173/1 Претседател 

14 април 2020 година на Владата на Република 

Скопје 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.  
 

 

  

 

http://www.slvesnik.com.mk/
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