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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1468.
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 седница, одржана на 16 април
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ
ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.
47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), ќе се применува за
време на траење на вонредната состојба, доколку со
оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За утврдување на јавниот интерес и за остварување
на даночното поттикнување за донациии во јавните
дејности, за време на траење на вонредната состојба се
применуваат одредбите од оваа уредба со законска
сила.
Член 2
Јавниот интерес на донацијата во финансиски средства, добра и услуги, чиј примател на донацијата се буџетските корисници, со цел да се решат состојбите што
се предизвикани на територијата на Република Северна
Македонија од Коронавирусот COVID 19, се смета за
утврден согласно оваа уредба со законска сила.
За донацијата од став 1 на овој член не се спроведува постапка за потврдување на јавен интерес во Министерството за правда.
За секоја друга донација во јавните дејности, опфатена со членот 2 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15),
со исклучок на донацијата од став 1 на овој член, постапката за потврдување на јавниот интерес се спроведува во хартиена форма или по електронски пат.
Барањето за потврдување на јавен интерес за донацијата од став 3 на овој член, се поднесува во хартиена
форма или во форма на електронски или дигитализиран документ, а документацијата што се доставува во
прилог на барањето, се доставува во хартиена форма
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или во дигитализирана форма согласно членот 9 од Законот за електронски документи електронска идентификација и доверливи услуги.
Барањата и документацијата во прилог на барањето
од ставот 4 на овој член, се доставуваат до архивата на
Министерството за правда доколку се поднесуваат во
хартиена форма, а доколку се доставуваат во дигитализирана форма се доставуваат до официјалната електронска пошта на Министерството за правда.
За донацијата од став 3 на овој член, Министерството за правда донесува решение во хартиена форма
или во електронска форма потврдена единствено со
електронски потпис на раководното лице или од него
овластено лице или решение во дигитализирана форма
согласно членот 9 од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги.
Во постапката за потврдување на јавен интерес за
донацијата од став 3 на овој член, Министерството за
правда врши прибавување и размена на докази и податоци по службена должност во електронска форма, согласно одредбите од Законот за прибавување и размена
на докази и податоци по службена должност.

Член 3
За остварување на даночното поттикнување за донација во финансиски средства кон буџетските корисници-приматели на донација од членот 2 ставот 1 од
оваа уредба со законска сила, чија цел е да се решат
состојбите што се предизвикани на територијата на Република Северна Македонија од Коронавирусот
COVID 19, физичкото лице-давател на донацијата, до
Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 јануари во
годината која следи по годината во која ги донирало
средствата, доставува Извештај за донирани финансиски средства на буџетски корисник за време на вонредна
состојба,на образец „ДЛД-ФЛ-ИД/К19” кон кој приложува копија од договорот за донација, писмена потврда
за примена донација, како и доказ за уплатени финансиски средства до Управата за јавни приходи преку
системот „e-Персонален данок”.
Извештајот од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на оваа уредба со законска сила.
За остварување на даночното поттикнување за донација во финансиски средства, добра и услуги кон буџетските корисници-приматели на донација од членот
2 ставот 1 од оваа уредба со законска сила, чија цел е
да се решат состојбите што се предизвикани на територијата на Република Северна Македонија од Коронавирусот COVID 19, правното лице-давател на донацијата,
до Управата за јавни приходи доставува даночен би-
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ланс кон кој приложува копија од договорот за донација, писмена потврда за примена донација, како и доказ за уплата на средствата.
Документацијата од ставовите 1 и 3 на овој член се
доставува во електронска форма.
Буџетскиот корисник - примател на донација во финансиски средства, добра и услуги, чија цел е да се решат состојбите што се предизвикани на територијата
на Република Северна Македонија од Коронавирусот
COVID 19, е должен до 31 декември 2020 година, до
Управата за јавни приходи да достави извештај по
електронски пат и во електронска форма за примени
донации согласно оваа уредба со законска сила, кој
треба да ги содржи следните податоци: единствениот
даночен број, односно единствениот матичен број на
граѓанинот, називот, односно името и презимето на давателот на донацијата, износот на донацијата во финансиски средства, износот на донацијата во добра и услуги, вкупниот износ на донацијата, бројот и датумот
на договорот за донација и бројот и датумот на потврдата за примена донација.
Член 4
За секоја друга донација во јавните дејности, опфатена со членот 2 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15)
која се дава за време на траење на вонредната состојба,
со исклучок на донацијата од член 2 став 1 од оваа
уредба со законска сила, постапката за даночно поттикнување со враќање на данокот на додадена вредност се
спроведува во хартиена форма или по електронски пат.
Барањето за враќање на данокот на додадена вредност на вршителот на прометот за донацијата од став 1
на овој член и документацијата што се доставува во
прилог на барањето се поднесува до Министерството
за финансии во хартиена форма или во електронска
форма.
Кога предмет на донацијата од став 1 на овој член
се финансиски средства, барањето за враќање на данокот на додадена вредност се поднесува на образец
(ЗДС/ФС-ДДВ), пропишан со Правилникот за начинот
на спроведување на даночното поттикнување кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги
со цел за реализација на јавниот интерес, како и формата и содржината на барањето за враќање на данок на
додадена вредност на вршителот на прометот кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги
како и потребната документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр.78/14).
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Кога предмет на донацијата од став 1 на овој член
се добра и услуги, барањето за враќање на данокот на
додадена вредност се поднесува на образец (ЗДС/ДУДДВ), пропишан со Правилникот за начинот на спроведување на даночното поттикнување при промет на добра и услуги од давателот кон примателот на донацијата, извршен за реализација на донација од јавен интерес, како и формата и содржината на барањето за враќање на данок на додадена вредност на вршителот на
прометот, при промет на добра и услуги од давателот
кон примателот на донацијата како и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/14).
Кон барањата од ставовите 3 и 4 на овој член, се
приложуваат следните документи како докази:
-фактура во електронска форма (pdf или друг електронски формат) согласно Уредбата со законска сила
за примена на Законот за данокот на додадена вредност
за време на вонредна состојба или фактура во хартиена
форма од вршителот на прометот, за прометот на добра
и услуги издадена кон примателот на донацијата, во
која износот на данокот на додадена вредност е искажан во денари;
-решение со кое се потврдува јавниот интерес на
донацијата, во хартиена форма или во електронска
форма потврдена единствено со електронски потпис на
раководното лице или од него овластено лице или решение во дигитализирана форма согласно членот 9 од
Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, донесено од Министерството за правда согласно членот 2 од оваа уредба
со законска сила, и
-копија од налог за јавни приходи (Образец ПП-50)
за извршена уплата на данок на додадена вредност на
соодветната уплатна сметка.
Кога барањата од ставовите 3 и 4 на овој член и документацијата од ставот 5 на овој член се поднесуваат
електронски и се доставуваат во електронска форма,
поднесувањето се врши на посебна е-маил адреса утврдена од Министерството за финансии. Министерството за финансии, во рок од седум дена од денот на
доставување на барањата и документацијата, го потврдуваат приемот на комплетното барање.
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2954/1
16 април 2020 година
Скопје

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

Стр. 4 - Бр. 103
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1469.
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 16
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 и 97/20), во членот 2, точката на крајот се
брише и се додаваат зборовите: „почнувајќи со исплата
на плата за месец април 2020 година.“
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија.“
Бр. 44-3182/1
16 април 2020 година
Скопје

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

1470.
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 16 април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за минерални суровини („Службен весник
на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13,
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16,
189/16 и 7/19), ќе се применува за време на траењето на
вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За роковите за вршење на увид на локалитетот за
кој е поднесена иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања, за склучување на договор за детални геолошки истражувања по влегување во сила на
одлуката за доделување на концесијата, за поднесување на барање за доделување на концесија за вршење на
детални геолошки истражувања на ист простор и за ист
вид на минерални суровини за кои е доставен извештај
со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувања не се во целост завршени, за доставување на елаборат од извршените детални геолошки истражувања,
за вршење на увид на локалитетот за кој е поднесено
барање за издавање на дозвола за детални геолошки истражувања, за поднесување на барање за проширување
на концесија за експлоатација, за поднесување на барање за продолжување на периодот на кој е доделена
концесија за експлоатација, за поднесување на барање
за доделување на концесија за експлоатација по истекот на концесијата за детални геолошки истражувања,
за вршење на увид на локалитетот за кој е поднесено
барање за доделување на концесија за експлоатација на
минерални суровини, за склучување на договор за експлоатација на минерални суровини по влегување во
сила на одлуката за доделување на концесијата, за поднесување на барање за издавање на дозвола за експлоатација и за започнување со експлоатација на минералните суровини по издавањето на дозволата за експлоатација, за време на траењето на вонредната состојба се
применуваат одредбите од оваа уредба со законска
сила.
Член 2
Роковите за вршење на увид на локалитетот за кој е
поднесена иницијатива за вршење на детални геолошки истражувања, за склучување на договор за детални
геолошки истражувања по влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата, за поднесување на
барање за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на ист простор и за ист
вид на минерални суровини за кои е доставен извештај
со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувања не се во целост завршени, за доставување на елаборат од извршените детални геолошки истражувања,
за вршење на увид на локалитетот за кој е поднесено
барање за издавање на дозвола за детални геолошки истражувања, за поднесување на барање за проширување
на концесијата за експлоатација, за поднесување на барање за продолжување на периодот на кој е доделена
концесија за експлоатација, за поднесување на барање
за доделување на концесија за експлоатација по истекот на концесијата за детални геолошки истражувања,
за вршење на увид на локалитетот за кој е поднесено
барање за доделување на концесија за експлоатација на
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минерални суровини, за склучување на договор за експлоатација на минерални суровини по влегување во
сила на одлуката за доделување на концесијата, за поднесување на барање за издавање на дозвола за експлоатација и за започнување со експлоатација на минералните суровини по издавањето на дозволата за експлоатација, престануваат да течат за време на траењето на
вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на
траењето на вонредната состојба.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3194/1
16 април 2020 година
Скопје

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

1471.
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 16 април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ 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, 11/18 и 120/18), ќе
се применува за време на траењето на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За поставување на ред и дисциплина при влез и во
внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на
мало - продавници, самопослуги, маркети, пекари и
слично (во понатамошниот текст: објекти), за време на
траење на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2
Трговецот е должен да обезбеди редарска служба
при влезот и во внатрешноста на објектот, за да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата
пред и во објектот и да обезбеди спроведување на дезинфекција за раце при влез во објектот.
Трговецот е должен да постави соодветни ознаки со
кои се обележува правецот на движење и запазување
на минимум потребното растојание при чекање ред на
лицата пред и во објектот.
Ознаките од став 2 на овој член се поставуваат на
растојание од два метри и тоа: пред секоја каса за наплата и пред влезот на објектот.
Член 3
Државниот пазарен инспекторат ќе врши инспекциски надзор над спроведување на одредбите на оваа
уредба со законска сила.
Член 4
Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска
противвредност за микро и мали трговци и од 1.000
до 2.000 евра во денарска противвредност за средни и
големи трговци, ќе се изрече за прекршок на трговецот
ако постапува спротивно на одредбите од член 2 на
оваа уредба со законска сила.
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3200/1
16 април 2020 година
Скопје

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

1472.
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 16
април 2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА
СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
НА ДЕЦАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРEДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
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бр.88/20), во член 1 во ставот 2 зборовите „како и“ се
бришат, а по зборовите „учебната 2019/2020 година,“
се додаваат зборовите „како и за остварување на правото на посебен додаток, врз основа на издадените наоди, оцени и мислења од соодветен стручен орган, во
кои е препорачан контролен преглед, односно повторен преглед - контрола или рекатегоризација“.
Член 2
По членот 3, се додава нов член 3-а , кој гласи:
„Член 3-а
Правото на посебен додаток, остварено врз основа
на издадените наоди, оцени и мислења од соодветен
стручен орган, во кои е препорачан контролен преглед,
односно повторен преглед - контрола или рекатегоризација, во периодот на траење на вонредната состојба,
се продолжува за време на траење на вонредната состојба, како и два месеци од денот на престанокот на
траењето на вонредната состојба.“
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3203/1
Заменик на претседателот
16 април 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1473.
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 16 април 2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА
СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 86/20), во член 2 став 1 во алинејата 6 по зборот
„налогот,“ сврзникот „и“ се брише.
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Во алинејата 7 точката се заменува со запирка и се
додаваат три нови алинеи 8, 9 и 10, кои гласат:
„-во предметите по започнатите извршувања до
31.3.2020 година врз побарување по сметки на физичко
лице кај банка,
-во предметите по започнатите извршувања до
31.3.2020 година врз расположливи средства на сметки
на правно лице кај носителите на платен промет-изготвување и
- поднесување на заклучок за запирање со извршување од сметка на физичко или правно лице, доколку
должникот го платил долгот“.
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои
гласат:
„Од извршување се изземаат примањата по следните основи: примање врз основа на законска издршка,
надоместок на штета настаната поради нарушување на
здравјето или намалување, односно губење на работната способност и надоместок на штета за загубена издршка поради смрт на давачот на издршката; примање
врз основа на надоместок поради телесно оштетување
според прописите за инвалидското осигурување; примање од права на парична помош од социјална заштита
(гарантирана минимална помош, надоместок заради
попреченост, надоместок на плата за скратено работно
време, додаток за домување, траен надоместок и еднократна парична помош) согласно со прописите од
социјална заштита; примање врз основа на привремена
невработеност; примања од правата за заштита на децата согласно со Законот за заштита на децата; примање врз основа на стипендија, кредит и помош на ученици и студенти; примање на питомци на Воената академија; надоместок за работа на осуден во казненопоправен дом, освен за побарување врз основа на законско издржување, како и за побарување на надоместок на штета предизвикана со кривично дело на
осудениот; примање врз основа на патни трошоци;
примања од право на социјална сигурност за стари
лица, согласно со прописите за социјална сигурност за
старите лица; средства исплатени како хуманитарна
помош или надомест на штета во ситуации предизвикани од елементарни непогоди во услови на донесена одлука за постоење на кризна состојба од страна на Владата на Република Северна Македонија или Собранието на Република Северна Македонија, средствата на
посебната сметка која ја поседува извршителот, плата,
пензија, надоместок на трошоци за сместување на
лице, надоместок за згрижување на згрижувачко семејство, надоместок за деца корисници на семејна пензија,
примања на лица во резервниот состав на Армијата на
Република Северна Македонија и Полицијата, примања
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на воени и мирновременски воени инвалиди врз основа
на инвалиднина, ортопедски додаток и инвалидски додаток, примање врз основа на договор за доживотна издршка и доживотна рента, како и врз примањето врз
основа на договор за осигурување на животот и средствата исплатени како финансиска поддршка или субвенција на правни и физички лица заради надминување
на последиците од Корона вирусот COVID-19.
Во случаите од став 2 на овој член, должникот до
извршителот преку електронска комуникација поднесува барање за одложување на извршувањето и доказ
дека примањата се според некој од основите утврдени
во став 2 на овој член.
Врз основа на барањето од став 3 на овој член, извршителот до носителот на платен промет преку електронска комуникација поднесува барање за одложување на налогот за извршување до 30 јуни 2020 година,
без притоа да се наруши редоследот на прием на налогот.”
Во ставот 2 кој станува став 5 зборовите „и носителите на платниот промет” се заменуваат со зборовите
„Народната банка на Република Северна Македонија
во случај кога со налозите за извршување се задолжува
сметка која се наоѓа во рамки на трезорската сметка
или здравствената трезорска сметка, Трезорот при Министерство за финансии, односно Трезорот на Фондот
за здравствено осигурување на Република Северна Македонија каде што на должникот му се води сметката“.
Ставот 3 станува став 6.
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3204/1
16 април 2020 година
Скопје

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

1474.
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 16 април 2020 година донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник
на Република Северна Македонија бр.86/20), во член 1
во ставот 2 зборовите „како и“ се бришат, а во седмиот
ред по зборовите „меѓународен патен сообраќај“ се додаваат зборовите „како и при вршење на превоз на патници за време на траење на вонредната состојба“.
Член 2
По членот 3 се додаваат два нови члена 3-а и 3-б
кои гласат:
„Член 3-а
При вршење јавниот превоз на патници, за време на
траење на вонредната состојба, превозникот во возилото е должен да го организира превозот со задолжително одржување на растојание од најмалку два метри меѓу патниците и може да има најмногу 50% патници од
вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на
возачот.
Член 3-б
Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако
врши превоз на патници спротивно на член 3-а од оваа
уредба со законска сила.
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице-трговец поединец и правно лице ако врши превоз на патници спротивно на член 3-а од оваа уредба со законска
сила. На одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност.“
Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3209/1
Заменик на претседателот
16 април 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1475.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и
190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 април 2020 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ ЗА 2020 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.1/20 и 39/20), во точка 1 во ставот 4 износот „201.760.000,00“ се заменува
со износот „151.760.000,00“.
Во ставот 5 Табелата се заменува со нова табела, која гласи:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2984/1
16 април 2020 година
Скопје

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

Стр. 12 - Бр. 103
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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.

