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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1547. 
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 1 мај 
2020 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА  
НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена  на Зако-

нот за работните односи за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.90/20), во член 1 во ставот 2 по  зборот „ За” се до-
даваат  зборовите  „пријавување во системот на задол-
жително социјално осигурување од страна на работода-
вачот, утврдено во член 13 ставови (3), (6) и (9) од За-
конот за работните односи, на работниците на кои кај 
истиот работодавач работниот однос им престанал во 
периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 го-
дина, односно на ново лице за замена од евиденцијата 
на невработени лица, за“. 

 
Член 2 

По членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:  
 

„Член 1-а 
Работодавачот кој одјавил работник од задолжител-

но социјално осигурување во периодот од 11 март 2020 
година до 30 април 2020 година, може да склучи  спо-
годба за враќање на работа.  

Со спогодбата од став 1 на овој член, работодавачот 
се обврзува да ги подмири сите обврски кои произлегу-
ваат од работниот однос од денот на одјавата на работ-
никот од задолжително социјално осигурување до де-
нот на склучувањето на спогодбата.  

Пријавувањето во системот на задолжително соци-
јално осигурување на работникот од став 1 на овој 
член, во Агенцијата за вработување на Република Се-
верна Македонија се врши најдоцна до 7 мај 2020 го-
дина.  

Доколку работникот не ја потпише спогодбата од 
став 1 на овој член, работодавачот може на негово мес-
то да пријави ново лице од евиденцијата на невработе-
ни лица во Агенцијата за вработување на Република 
Северна Македонија и со истото да склучи договор за 
вработување и да го пријави во системот за задолжи-
телно социјално осигурување во Агенцијата за врабо-
тување на Република Северна Македонија најдоцна до 
7 мај 2020 година.”   

  
Член 3 

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

 
Бр. 44-3615/1   Претседател на Владата 
1 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1548. 
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 1 мај 
2020 година донесе 
 

У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 
СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБО-
ТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-
ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД 
КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛА-
ТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 

2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за финансиска под-

дршка на работодавачите погодени од здравствено - 
економската криза предизвикана од Kоронавирусот 
COVID-19, заради исплата на платите за месеците ап-
рил и мај 2020 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.111/2020), во член 3, во ставот 
(5), во точката б), зборовите „нема извршено исплата 
по основ на награда за деловна успешност (учество во 
добивка, бонус) или друг вид на годишна награда“, се 
заменуваат со зборовите „нема извршено исплата по 
основ на награда за деловна успешност на работодава-
чот со шифра 102 во МПИН образецот“. 

 
Член 2 

Во член 4, во ставот (1), во точката б), зборот „ја-
вен“ се брише. 

 
Член 3 

Во членот 6, ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) За времетраење на финансиската поддршка 

согласно со оваа уредба со законска сила и два месеци 
после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 
2020 година) бројот на вработени кај работодавачот кој 
користи финансиска поддршка за исплата на плати, во 
однос на бројот на вработени во месец април 2020 го-
дина, не смее да се намалува, освен заради: 

- пензионирање и смрт на работник, 
- откажување на договорот за вработување од стра-

на на работникот, 
- откажување на договорот за вработување без отка-

зен рок од страна на работодавачот поради кршење на 
работниот ред и дисциплина или работните обврски, 

- спогодбено преземање на работник, 
- престанување на важноста на договорот за врабо-

тување врз основа на судска пресуда и 
- престанување на важноста на договорот за врабо-

тување поради утврдена трајна неспособност за ра-
бота.“ 

Ставот (3) се менува и гласи  
„(3) Согласно ставот (2) на овој член, вкупниот број 

на вработени кај работодавачот - корисник на финан-
сиска поддршка не смее да се намали заклучно со ме-
сец јули 2020 година за повеќе од: 
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- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка, 

- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 врабо-
тени во месецот за кој користел финансиска поддршка 
и 

- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка. 

По ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи  
„(4) Ако намалениот број на вработени пресметан 

на начинот од став (3) на овој член е нецел број, бројот 
се заокружува на првиот поголем цел број. Бројот на 
вработени што работодавачот корисник на финансиска 
поддршка треба да го задржи за времето од ставот (2) 
на овој член ги вклучува вработените на неопределено 
време, определено време и вработените со работно вре-
ме пократко од полното работно време.“ 

 
Член 4 

Во член 7, во ставот (5), во алинејата 3, зборот „ја-
вен“ се брише. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 44-3617/1   Претседател на Владата 
1 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

1549. 
Врз основа на член  30 став (2) од Законот за нас-

тавниците и стручните соработници во основните и 
средните училишта („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за обра-
зование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ДОСИЕ ЗА 
НАСТАВНИКОТ И СТРУЧНИОТ СОРАБОТНИК  

ВО ОСНОВНО И СРЕДНО УЧИЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на професионалното досие 
за наставникот и стручниот соработник во основно и 
средно училиште (во натамошниот текст: училиштето). 

 
Член 2 

Професионалното досие за наставникот и стручни-
от соработник се води во училиштето во кое е врабо-
тен.  

За наставниците кои изведуваат настава во повеќе 
училишта, професионалното досие се води во училиш-
тето во кое наставникот има поголем број на наставни 
часови. 

За стручните соработници кои работат во повеќе 
училишта, професионалното досие се води во училиш-
тето во кое стручниот соработник има поголем број на 
работни часови. 

 
Член 3 

Професионалното досие за наставникот, односно 
стручниот соработник се состои од:  

1. Список на докази за професионален развој на 
наставникот, односно стручниот соработник, 

2. Список на докази за работата на наставникот, од-
носно стручниот соработник и 

3. Список на докази за професионалната пракса на 
наставникот, односно стручниот соработник.   

Доказот се евидентира во соодветниот дел од про-
фесионалното досие, а копија се става во прилог на 
професионалното досие. Оригиналниот доказ се дава 
на увид при вршење на уписот на податокот, а го чува 
наставникот, односно стручниот соработник. 

Професионалното досие се води во форма на книга 
со димензии 39,7 см х 21 см, на образец кој е даден во 

Прилог  и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Професионалното досие започнува да се води од 

денот на положување на стручниот испит на наставни-
кот односно стручниот соработник и истото континуи-
рано се дополнува со нови податоци и докази. 

Првиот и вториот дел од професионалното досие на 
наставникот се пополнуваат од страна на стручниот со-
работник и се чуваат во документацијата на училиш-
тето. 

Првиот и вториот дел од професионалното досие на 
стручниот соработник, се пополнуваат од страна на ди-
ректорот и се чуваат во документацијата на училиш-
тето. 

Третиот дел од професионалното досие се води и се 
чува од страна на наставникот, односно стручниот со-
работник и по потреба се дава на увид на одговорните 
лица во училиштето и надвор од училиштето. 

Податоците во професионалното досие редовно се 
ажурираат најмалку еднаш во учебната година.   

Доколку има измени во податоците на корицата и 

подкорицата, измените се внесуваат на нова корица и 
подкорица. 

 
Член 5 

Ако наставникот, односно стручниот соработник го 
промени училиштето во коешто работи, му се отвара 
ново професионално досие, а во прилог се остава прет-

ходното досие, заверено со печат и потпис на директо-
рот од училиштето. 

 
Член 6 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Правилникот за фор-
мата, содржината и начинот на водењето на професио-

налното досие на наставникот и стручниот соработник 
во основното училиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.115/10) и Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водењето на професионално-
то досие на наставникот и стручниот соработник во 
средното училиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.115/10). 

 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 
учебната 2020/2021 година. 

       
Бр. 18-4698/1 Министер за образование 

24 април 2020 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 
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 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.  
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