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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1370. 

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  2 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат усло-

вите, начинот и постапката на субвенционирање на ис-

плата на придонеси од задолжително социјално осигу-

рување, за месеците април, мај и јуни 2020 година. 

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба со за-

конска сила го имаат следново значење: 

1) „Работодавач“ е секој правен субјект од приват-

ниот сектор кој вработува работници врз основа на до-

говор за вработување и физичко лице вршител на са-

мостојна дејност кој вработува работници врз основа 

на договор за вработување, како и работодавач корис-

ник согласно Законот за приватни агенции за вработу-

вање; 

(2) „Обврзник за пресметка и уплата на придоне-

сите“ е правно лице,  самовработено лице согласно За-

конот за придонеси од задолжително социјално осигу-

рување и приватната агенција за вработување  (во ната-

мошниот текст: обврзник);  

3) „Осигуреник“ е физичко лице задолжително оси-

гурено според законите кои го уредуваат системот на 

задолжително социјално осигурување. 

 

Член 3 

(1) Субвенционирање на исплата на придонеси од 

задолжително социјално осигурување согласно оваа 

уредба со законска сила, не може да користат: 

- орган на државна и на локална власт и други 

државни органи основани согласно со Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и со закон,  институции 

кои вршат дејност од областа на образованието, нау-

ката, здравството, културата, трудот, социјалната заш-

тита и заштитата на детето, спортот, како и во други 

дејности од јавен интерес утврден со закон, а организи-

рани како агенции, фондови, јавни установи, јавни 

претпријатија  и трговски друштва основани од Репуб-

лика Северна Македонија,  општините, градот Скопје   

и  општините во градот Скопје и 

- приватна агенција за вработување за осигуреник 

кој е отстапен кај обврзник од став (1) алинеја 1 на овој 

член.  

(2) Субвенционирање на исплата на придонеси од 

задолжително социјално осигурување не може да се 

користи за лицe- работник со дополнително работење 

со неполно работно време кај друг работодавач, сог-

ласно членот 121 од Законот за работните односи. 

 

Член 4 

(1) На работодавач, за секој осигуреник, за месеци-

те април, мај и јуни 2020 година, му се субвенционира 

износ за исплата на придонеси од задолжително соци-

јално осигурување во висина од 50% од пресметаните 

придонеси од задолжително социјално осигурување од 

страна на обврзникот, но најмногу до 50% од придоне-

сите од задолжително социјално осигурување пресме-

тани на просечната бруто плата по работник во Репуб-

лика Северна Македонија, според податоците на 

Државниот завод за статистика објавена за месец  јану-

ари 2020 година. 

(2) За користење на субвенционирање на исплата на 

придонеси од задолжително социјално осигурување од 

став (1) на овој член, работодавачот треба да ги испол-

ни следните услови: 

 а) намалувањето на вкупните приходи во месец ап-

рил 2020 година, во месец мај 2020 или во месец јуни 

2020 година, да изнесува повеќе од 30% во однос на 

просечните вкупни приходи на месечно ниво остваре-

ни во 2019 година, а за работодавач кој е запишан во 

соодветен регистар (основан) по месец март 2019 го-

дина, вкупните приходи за месец април 2020 година, 

месец мај 2020 и месец јуни 2020 година да се помали 

за најмалку 30% во однос на просечните вкупни прихо-

ди на месечно ниво остварени од денот на запишува-

њето во соодветен регистар во 2019 година и месеците 

јануари и февруари 2020 година. За работодавачот кој 

врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на 

просечните приходи за последниот сезонски период од 

четири месеци споредено со просечните приходи за се-

зонскиот период од истите четири месеци во претход-

ната година да изнесува повеќе од 30%; 

б) бројот на вработени кај работодавачот кој поба-

рува  финансиска поддршка, земајќи ги во предвид и 

вработените преку  приватна агенција за вработување, 

да не е намален за месец април, мај и јуни 2020 година  

во однос на бројот на вработени со состојба на 31 март 

2020 година, освен во случај на пензионирање или 

смрт и  

в) да не исплатува дивиденда на сопствениците, ка-

ко и да нема извршено 

 исплата по основ на награда за деловна успешност 

(учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна 

награда на вработените и органите на управување и 

надзор на работодавачот, од денот на влегувањето во 

сила на оваа уредба, до денот на поднесување на го-

дишна сметка/финансиски извештаи за 2020 година. 
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Член 5 

(1) Субвенционирање на износот за исплата на при-

донеси од задолжително социјално осигурување сог-

ласно оваа уредба со законска сила, не може да се ос-

твари доколку работодавачот користи финансиска под-

дршка заради исплата на нето плата во износ од нај-

многу 14.500 денари месечно по работник за месеците 

април и  мај   2020 година согласно Уредбата  со закон-

ска сила за финансиска поддршка на работодавачите од 

приватниот сектор погодени од здравствено – економ-

ската  криза предизвикана од вирусот COVID-19,  зара-

ди исплата на платите за месеците април и мај 2020 го-

дина. 

(2)  Субвенционирање на  исплата на придонеси од 

задолжително социјално осигурување согласно оваа 

уредба со законска сила не може да се користи истов-

ремено за вработен за кој работодавачот  користи суб-

венционирање согласно Законот за субвенционирање 

на придонесите од задолжително социјално осигурува-

ње поради зголемување на плата („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 239/19). 

 

Член 6 

(1) За остварување на правото од член 4 став (1) од 

оваа уредба со законска сила, работодавачот поднесува 

Барање за субвенционирање на износ за исплата на 

придонеси од задолжително социјално осигурување до 

Управата за јавни приходи. 

(2) Во Барањето од ставот (1) на овој член, работо-

давачот приложува Изјава од застапникот по закон за 

исполнетоста на условите од членот 4 став (2) и членот 

5 од оваа уредба со законска сила.  

(3) Поднесувањето на Барањето од ставот (1) на 

овој член, се врши преку системот Е-даноци на Упра-

вата за јавни приходи, а комплетното барање од ставот 

(1) на овој член, го потврдува Управата за јавни при-

ходи, во рок од пет дена од денот на неговото доставу-

вање. 

(4) Образецот  на Барањето од ставот  (1) на овој 

член, е даден во Прилог и е составен дел на оваа уред-

ба со законска сила. 

 

Член 7 

 (1) Обврзникот во Месечната пресметка за интег-

рирана наплата (МПИН образец), што ја поднесува до 

Управата за јавни приходи, за осигуреникот за коj бара 

субвенционирање на плаќањето на придонеси во поле-

то 3.23 внесува шифра 620. 

(2) Управата за јавни приходи, за осигурениците за 

кои е одобрено субвенционирање, го намалува износот 

на обврската за плаќање на придонеси од задолжител-

но социјално осигурување за износот на одобреното 

субвенционирање на придонесите согласно член 4 став 

(1) од оваа уредба со законска сила. 

(3) Податоците за одобреното субвенционирање на 

плаќање на придонеси согласно ставот (2) на овој член, 

Управата за јавни приходи ги доставува до Министер-

ството за труд и социјална политика, најдоцна до 20-ти 

во месецот за претходниот месец. 

(4) Износот на одобрените субвенции на придонеси 

во претходниот месец го уплатува Министерството за 

труд и социјална политика на посебни сметки за при-

донеси од задолжително социјално осигурување, нај-

доцна во рок од 10 дена по прием на податоците од 

страна на Управата за јавни приходи. 

 

Член 8 

(1) Работодавачот кој користел субвенција за испла-

та на придонеси од задолжително социјално осигурува-

ње должен е да ги врати добиените финансиски сред-

ства во целост, доколку по извршена контрола од стра-

на на Управата за јавни приходи и/или Државниот 

инспекторат за труд, се утврди дека работодавачот не 

ги исполнил условите од членот 4 став (2) и членот 5 

од оваа уредба со законска сила, врз основа на решение 

за утврдена неправилност.  

(2) Работодавачот кој го искористил правото од 

член 4 став (1) од оваа уредба со законска сила, а не ги 

исполнил условите од членот 4 став (2) и членот 5 од 

оваа уредба со законска сила, должен е  да го врати из-

носот на субвенции за исплата на придонеси од задол-

жително социјално осигурување, на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија.  

 

Член 9 

(1) Работодавачот  кој го искористил правото на 

субвенционирање за исплата на придонеси од задолжи-

телно социјално осигурување, должен е  примените 

финансиски средства да ги врати во Буџетот на Репуб-

лика Северна Македонија, но најмногу до износот од 

50% од: 

- остварениот финансиски резултат за 2020 година 

зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку 

искажаните приходи од Даночниот биланс; 

- остварениот финансиски резултат од Билансот на 

успех (добивка пред оданочување) за 2020 година за 

обврзниците кои се во режимот на годишен данок на 

вкупен приход; 

- износот на искажаниот финансиски резултат пред 

оданочување во образецот Б, зголемен за непризнаени-

те расходи за даночни цели од Годишниот даночен би-

ланс за утврдување на данокот на доход од вршење на 

самостојна дејност. 

(2) Враќањето на износот од ставот (1) на овој член, 

ќе се изврши на три месечни рати без камата во месец 

април, мај и јуни 2021 година.  

(3) Доколку работодавачот не постапил согласно 

ставовите (1) и (2)  на овој член, Управата за јавни при-

ходи ќе изврши наплата по службена должност. 

 

Член 10 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2784/1   Претседател на Владата 

2 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1371. 

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 2 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД-

ДРШКА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СА-

МОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВ-

СТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИ-

КАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат усло-

вите, начинот и постапката на финансиска поддршка 

на физички лица кои вршат самостојна дејност погоде-

ни од здравствено - економската криза предизвикана 

од Коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 

2020 година. 

„Физичко лице кое врши самостојна дејност“ е  тр-

говец поединец, физичко лице кое врши земјоделска 

дејност, лице кое врши занаетчиска дејност и лице кое 

врши услуги, кое остварува доход од вршење дејност и 

е запишано во соодветен регистар.  

 

Член 2 

За финансиската поддршка на физичко лице кое 

врши самостојна дејност од членот 1 став (2) од оваа 

уредба со законска сила, Владата на Република Север-

на Македонија донесува Програма за финансиска под-

дршка на физичките лица кои вршат самостојна деј-

ност погодени од здравствено - економската криза пре-

дизвикана од Коронавирусот COVID-19, за исплата на 

финансиски средства на трансакциска сметка преку ко-

ја физичкото лице - барател на финансиска поддршка 

за исплата на финансиските средства за месеците ап-

рил и мај 2020 година, врши трансакции за дејноста (во 

натамошниот текст: физичкото лице кое врши самос-

тојна дејност - барател на финансиска поддршка).   

Предмет на финансиска поддршка е исплата на фи-

нансиски средства за  месеците април и мај 2020 го-

дина, во износ од 14.500 денари месечно за физичкото 

лице кое врши самостојна дејност - барател на финан-

сиска поддршка.  

 

Член 3 

Физичкото лице кое врши самостојна дејност - ба-

рател на финансиска поддршка поднесува Барање за 

финансиска поддршка за исплата на финансиски сред-

ства до Управата за јавни приходи, кое е дадено во 

Прилог и е составен дел на оваа уредба со законска 

сила. 

Барањето од ставот (1) на овој член, физичко лице 

кое врши самостојна дејност - барател на финансиска 

поддршка, го поднесува преку системот е-pdd на Упра-

вата за јавни приходи до 5-ти во месецот за претходни-

от месец, а комплетноста на Барањето го потврдува 

Управата за јавни приходи, во рок од три дена од денот 

на приемот на Барањето. 

Кон Барањето од ставот (2) на овој член, физичкото 

лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по 

вистински доход - барател на финансиска поддршка да-

ва Изјава за исполнетоста на условите од ставот (4) на 

овој член и членовите 4 и 5 од оваа уредба со законска 

сила, а физичко лица кое врши самостојна дејност и се 

оданочува според утврден годишен паушален нето до-

ход дава Изјава за исполнетоста на условите од члено-

вите 4 и 5 од оваа уредба со законска сила. 

За користење на финансиската поддршка, физичко-

то лице кое врши самостојна дејност - барател на фи-

нансиска поддршка, а се оданочува според вистински 

доход треба да ги исполни следните услови: 

- намалувањето на вкупните приходи на физичкото 

лице од вршење на самостојна дејност - барател на фи-

нансиска поддршка, во месец март 2020 година да из-

несува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на 

вкупните приходи остварени од самостојна дејност во 

2019 година,  

- за физичко лице кое врши самостојна дејност - ба-

рател на финансиска поддршка кое е запишано во со-

одветен регистар (основан) после месец март 2019 го-

дина, вкупните приходи од самостојна дејност, за ме-

сец април 2020 година или месец мај 2020 година да се 

помали за најмалку 30% во однос на месечниот просек 

на вкупните приходи остварени од самостојна дејност 

од денот на запишувањето во соодветен регистар во 

2019 година и месеците јануари и февруари 2020 го-

дина.  
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- за физичко лице кое врши самостојна дејност - ба-

рател на финансиска поддршка, кој врши дејност од се-

зонски карактер, намалувањето на просечните приходи 

од самостојна дејност за последниот сезонски период 

од четири месеци споредено со просечните приходи од 

самостојна дејност за сезонскиот период од истите че-

тири месеци во претходната година да изнесува повеќе 

од 30%. 

 

Член 4 

Финансиската поддршка не може да оствари физич-

ко лице вршител на самостојна дејност кое се оданочу-

ва по вистински доход и кое во 2019 година на годиш-

но ниво има остварено нето доход пред оданочување 

во износ поголем од 478.800 денари, односно физичко 

лица кое врши самостојна дејност и се оданочува спо-

ред утврден годишен паушален нето доход и кое во 

2019 година има утврден годишен паушален нето до-

ход поголем од 478.800 денари. 

 

Член 5 

За  времетраење на финансиската поддршка соглас-

но со оваа уредба со законска сила и четири месеци по 

престанувањето на важењето на оваа уредба со закон-

ска сила, физичкото лице кое врши самостојна дејност 

– корисник на финансиска поддршка не може да прес-

тане со вршење на дејноста, освен во случај на пензио-

нирање и смрт на физичкото лице. 

 

Член 6 

 Управата за јавни приходи до 10-ти во месецот за 

претходниот месец, ја известува Владата на Република 

Северна Македонија за физичките лица кои вршат са-

мостојна дејност - баратели на финансиска поддршка, 

кои ги исполниле условите за финансиска поддршка за 

исплата на финансиски средства. 

 Износот на финансиска поддршка од членот 2 став 

(2) од оваа уредба со законска сила, се исплатува до 13-

ти во месецот за претходниот месец согласно со Прог-

рамата за финансиска поддршка на физички лица кои 

вршат самостојна дејност погодени од здравствено - 

економската криза предизвикана од Коронавирусот 

COVID-19, на трансакциска сметка преку која физич-

кото лице кое врши самостојна дејност врши трансак-

ции за дејноста, за исплата на финансиски средства за 

месеците април и мај 2020 година, согласно со известу-

вањето на Управата за јавни приходи. 

За исплата на финансиската поддршка од ставот (1) 

на овој член физичко лице кое врши самостојна дејност 

и се оданочува по вистински доход - барател на финан-

сиска поддршка треба да ги исполни условите од чле-

нот 3 став 4 и членовите 4 и 5 од оваа уредба, а физич-

ко лица кое врши самостојна дејност и се оданочува 

според утврден годишен паушален нето доход треба да 

го исполни условите од членовите 4 и 5 од оваа уредба. 

 

Член 7 

Физичкото лице кое врши самостојна дејност и кое 

користело финансиска поддршка за исплата на финан-

сиски средства согласно оваа уредба со законска сила 

должен е  да ги врати добиените финансиски средства 

во целост, заедно со камата за јавни давачки, доколку 

по извршена контрола од страна на Управата за јавни 

приходи и/или Државниот инспекторат за труд се ут-

врди дека физичкото лице кое врши самостојна дејност 

не ги исполнил условите од членот 3 став (4), членот 4 

и членот 5 од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 8 

Физичкото лице кое врши самостојна дејност и се 

оданочува по вистински доход - барател на финансиска 

поддршка кое го искористило правото на финансиска 

поддршка, согласно оваа уредба со законска сила дол-

жен е примените финансиски средства да ги врати во 

Буџетот на Република Северна Македонија, но најмно-

гу до износот од 50% од износот на искажаниот финан-

сиски резултат за 2020 година, пред оданочување во 

Билансот на приходи и расходи (образец Б), зголемен 

за непризнаените расходи за даночни цели од Годиш-

ниот даночен биланс за утврдување на данокот на до-

ход од вршење на самостојна дејност. 

Враќањето на износот од ставот 1 на овој член, ќе 

се изврши на три месечни рати, без камата, во месеци-

те април, мај и јуни 2021 година. 

 

Член 9 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2787/1   Претседател на Владата 

2 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1372. 

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 6 ап-

рил 2020 година донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за здравственото осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.25/00, 34/00, 

96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 

82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 

16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 

188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15,  150/15, 154/15, 

192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16,171/17 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.275/19), ќе се применува за време на траење на вон-

редната состојба доколку со оваа уредба со законска 

сила не е поинаку уредено. 

За осигурениците на кои им се ускратени правата 

од задолжителното здравствено осигурување поради 

нередовно уплатуван придонес или уплатата на придо-

несот задоцнила повеќе од 60 дена, односно имаат долг 

за неплатен придонес како и на државјаните на Репуб-

лика Северна Македонија кои не се задолжително 

здравствено осигурани по ниту еден основ за време на 

траење на вонредна состојба се применуваат одредбите 

од оваа уредба со законска сила.   

 

Член 2 

Осигурениците на кои им се ускратени правата од 

задолжителното здравствено осигурување поради нере-

довно уплатуван придонес или уплатата на придонесот 

задоцнила повеќе од 60 дена, односно имаат долг за 

неплатен придонес како и државјаните на Република 

Северна Македонија кои не се задолжително здрав-

ствено осигурани по ниту еден основ, можат во здрав-

ствените установи да користат здравствени услуги пов-

рзани со дијагностицирање и лекување од Коронавиру-

сот COVID-19 на товар на средствата на Фондот за 

здравствено осигурување на Република Северна Маке-

донија. 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2852/1   Претседател на Владата 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1373. 

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 и 37/16), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 6 април 2020 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕ-

СУВАЊЕ 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 и  72/20), во член 1, став 1, по 

точка 12 се додава нова точка 12.а, која гласи: 

“ 12.а Се ограничува извозот на економските опера-

тори и производителите на заштитни маски од Репуб-

лика Северна Македонија во количина која нема да 

надминува 80 проценти од просечното дневно произ-

водство на заштитни маски од хартија, целулозна вата 

или целулозни влакна со тарифна ознака 4823 90 85 и 

маски пластични со текстилен филтер со тарифна озна-

ка 6307 90 98 00. При секој извоз на заштитни маски 

кон царинската декларација се приложува Изјава од из-

возникот и производителот дека во секој момент во ма-

гацините односно складовите располага со 20 проценти 

од просечното дневно производство на заштитни 

маски, која количина е наменета исклучиво за потреби-

те на домашниот пазар.“. 

 

Точката 26. се менува и гласи: 

 

„26. Се забранува собирање во групи на повеќе од 

две лица, во паркови и на други јавни места и 

површини.“ 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2147/7   Претседател на Владата 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1374. 

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 Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

6 април 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА 

И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА 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 и 89/20), 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, од поне-

делник до петок, во временски период од 16:00 часот 

до 5:00 часот наредниот ден. 

 

2. Се забранува движење на лицата во Република 

Северна Македонија со возраст над 67 години, од поне-

делник до петок, во временски период од 12:00 часот 

до 10:00 часот наредниот ден. 

 

3. Се забранува движење на лицата во Република 

Северна Македонија со возраст до 18 години, од поне-

делник до петок, во временски период од 15:00 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 16:00 часот до 5:00 часот наред-

ниот ден.“ 

 

Точката 6., се менува и гласи: 

 

„6. Се забранува движење на населението на тери-

торијата на Република Северна Македонија, во времен-

ски период од 16:00 часот во петок, до 5:00 часот во 

понеделник.“ 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, а ќе отпочне да се применува од 8 април 2020 

година. 

 

Бр. 44-2416/6   Претседател на Владата 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1375. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 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 Север-

на Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата, одржана на 6 април 

2020 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ 

НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

  

Член 1 

Во Одлуката за утврдување распоред на работното 

време во Владата на Република Северна Македонија, 

министерствата и другите органи на државната управа 

(„Службен весник на Република Северна Македонија„ 

160/2019), во член 1 ставот 1 се менува и гласи: 

„Распоред на работното време во Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, министерствата и другите 

органи на државната управа се утврдува со почеток на 

работното време во 08:00 часот и завршеток на истото 

во 14:00 часот.“ 

                                                                                     

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, а ќе отпочне да се применува од 8 април 2020 

година. 

 

Бр. 44-2877/1   Претседател на Владата 

6 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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