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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1251. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Северна Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998, 
91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) 
согласно член 1  од Законот за помилување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 
99/16), Претседателот на Република Северна Македо-
нија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 
I 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ното лице: 

1. ЕНЕС ЗИМЕР МЕМЕТИ од с.Чегране, во траење 
од 5 месеци. 

 
II 

Делумно се ослободуваат од понатамошно извршу-
вање на неиздржаниот дел од казната затвор осудените 
лица:  

1. МУСА НЕШАТ ДАУТИ од с.Строгомиште, во 
траење од 6 месеци. 

2. ДИМИТАР НИКОЛА ДАЈОВСКИ од Битола, во 
траење од 4 месеци. 

3. ЏЕЉАДИН МИСИМ ЈУСУФИ од с.Мојанци, оп-
штина Арачиново, во траење од 6 месеци. 

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 08-541/1 Претседател на Република 

26 март 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1252. 
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 25 март 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за внатрешни работи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 
127/16, 142/16, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 108/19), 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 траењето на приправничкиот стаж на полицаец - 
приправник, за време на траење на вонредната состојба, 
се применуваат одредбите од оваа уредба со законска 
сила.  

Член 2 
Приправничкиот стаж на полицаец - приправник 

кој има склучено договор за вработување во Министер-
ството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година 
согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни 
работи, трае пет месеци. 

  
Член 3 

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

 
Бр. 44-2469/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1253. 

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 25 март 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ  ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
(1) Законот за даночна постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08, 
105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 
187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16, 35/18 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. 

(2) За висината на каматата која се наплатува на из-
носот на помалку или повеќе платениот данок за секој 
ден задоцнување и за објавата на  листата  на  должни-
ци  на  доспеани  и  неплатени  долгови се применуваат 
одредбите од оваа уредба со законска сила.  
 

Член 2 
На износот на помалку или повеќе платениот данок 

и споредните даночни давачки освен каматата, се 
пресметува и наплатува, односно плаќа камата во виси-
на од 0,015% за секој ден задоцнување. 
 

Член 3 
Управата за јавни приходи нема да објавува листа 

на должници на доспеани и неплатени долгови за месе-
ците април, мај и јуни 2020 година.  
 

Член 4 
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.   

 
Бр. 44-2504/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1254. 

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“ 98/19),  Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 25 март 
2020 година,  донесе 
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У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за буџетите („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) ќе се применува за вре-
ме на траење на вонредната состојба доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За Фискалната стратегија за среднорочен период од 
три години, Завршната сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија, прераспределбата во рамки на 
одобрените буџети на буџетските корисници и прерас-
пределбите меѓу буџетските корисници на централната 
власт и меѓу фондовите се применуваат одредбите од 
оваа уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Активностите за подготовка и донесувањето на 
Фискалната стратегија за среднорочен период од три 
години и Завршната сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија се одложуваат за време на траење-
то на вонредната состојба. 

 
Член 3 

Буџетските корисници, можат со прераспределба да 
ги намалат одобрените средства со буџетот до 70% на 
ниво на ставка, во рамки на потпрограма и буџет. 

 
Член 4 

Владата на Република Северна Македонија одлучу-
ва за прераспределбите меѓу буџетските корисници на 
централната власт и меѓу фондовите, на предлог на  
Министерството за финансии. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 44-2511/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1255. 

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 25 март 
2020 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
(1) Законот за данокот на личен доход (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 241/18 и “Служ-
бен весник на Република Северна Македонија” бр. 
275/19) ќе се применува за време на траење на вонред-
ната состојба доколку со оваа уредба со законска сила 
не е поинаку уредено. 

(2) За ослободувањето од плаќање на износот на 
аконтациите на данокот на личен доход за обврзниците 
кои остваруваат доход од самостојна дејност за време 
на траење на вонредната состојба се применуваат од-
редбите од оваа уредба со законска сила.  

 
Член 2 

(1)  Обврзниците на данокот на личен доход кои ос-
тваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат 
претрпено штети во своето работење заради ширењето 
на Коронавирусот COVID-19, имаат право на ослобо-

дување од плаќање на износот на аконтациите на дано-
кот на личен доход за месеците март, април и мај 2020 
година. 

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој 
член се однесува на обврзниците за данокот на личен 
доход кои остваруваат доход од самостојна дејност,  а 
кои ги вршат дејностите наведени согласно  Национал-
ната класификација на дејности-НКД Рев.2: Угостител-
ска дејност  (шифра 56-дејности за подготовка  и слу-
жење на храна), туризам (шифра 79-Туристички 
агенции  организатори на патувања (туроператори) и 
останати резервациски услуги како и дејностите пов-
рзани со нив и шифра 55-Објекти за сместување) и 
транспорт (шифра 49-Копнен транспорт и цевоводен 
транспорт, шифра 50-Воден транспорт и шифра 51-
Воздухопловен транспорт) и кои ги исполнуваат след-
ниот услов: 

- Даночниот обврзник-работодавач да не го намали 
бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба со законска сила три месеци по 
престанувањето на нејзината важност, освен во случаи-
те на смрт, пензионирање или отказ од страна на вра-
ботените.  

(3) Користењето на правото од ставот (1) на овој 
член се однесува и на други даночни обврзници кои ос-
тваруваат доход од самостојна дејнoст, под условот од 
ставот (2) на овој член, кои имаат претрпено штети во 
своето работење заради спроведување на мерките за 
спречување на внесување и ширење на Коронавирусот 
COVID-19 на Владата на Република Северна Македо-
нија, доколку исполнуваат еден од следните услови: 

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се 
намалени за најмалку 40% во тековниот месец во однос 
на месец февруари 2020 година или намалувањето на 
вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 
40% во однос на истиот период претходната година, 
или  

- бројот на вработени кои не работат односно не 
придонесуваат во економската активност на даночниот 
обврзник-работодавач, заради спроведување на мерки-
те од ставот (1) на овој член да изнесува најмалку 25% 
во однос на вкупниот број на вработени во месец фев-
руари 2020 година, или 

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од 
продажните места преку кои го остварува прометот 
(подружници, продажни објекти). 

(4) За остварување на правото од ставот (1) на овој 
член даночните обврзници поднесуваат Барање за ос-
лободување од плаќање на месечните аконтации на да-
нокот на личен доход остварен од вршење на самостој-
на дејност до Управата за јавни приходи.    

(5) Формата и содржината на Барањето од ставот 
(4) на овој член е дадено во Прилог и е составен дел на 
оваа уредба со законска сила.   

(6) Поднесувањето на барањето од ставот (4) на 
овој член, се врши преку системот е-персонален данок 
на даход на Управата за јавни приходи, а приемот на 
комплетното барање од ставот (4) на овој член го пот-
врдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на барањето. 

(7) Даночниот обврзник кој го искористил правото 
од ставот (1) на овој член, а не ги исполнил условите 
од ставот (2), односно од ставот (3) на овој член, има 
обврска да ги плати месечните аконтации на данокот 
на доход од вршење на самостојна дејност што не ги 
платил и камата согласно Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за даночна постапка за време на 
вонредна состојба.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-2515/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1256. 

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 седница одржана на 25 

март 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

(1) Законот за данокот на добивка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 

190/16, 248/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 232/19 и 275/19) ќе се применува за вре-

ме на траење на вонредната состојба доколку со оваа 

уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

(2) За ослободувањето од плаќање на износот на 

аконтациите на данокот на добивка за време на траење 

на вонредна состојба се применуваат одредбите од оваа 

уредба со законска сила.  

 

Член 2 

(1) Обврзниците на данокот на добивка кои имаат 

претрпено штети во своето работење поради ширење на 

Коронавирусот COVID-19, имаат право на ослободување 

од плаќање на износот на аконтациите на данокот на до-

бивка за месеците март, април и мај 2020 година. 

(2) Користењето на правото од ставот (1) на овој 

член се однесува на даночните обврзници кои ги вршат 

дејностите наведени согласно со Националната класи-

фикација на дејности - НКД Рев. 2: угостителска деј-

ност (шифра 56-Дејности за подготовка и служење на 

храна), туризам (шифра 79-Туристички агенции орга-

низатори на патувања (туроператори) и останати резер-

вациски услуги како и дејностите поврзани со нив и 

шифра 55-Објекти за сместување) и транспорт (шифра 

49-Копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 

50-Воден транспорт и шифра 51-Воздухопловен тран-

спорт) и кои ги исполнуваат следните услови: 

- да не исплатува дивиденда на сопствениците, наг-

рада за деловна успешност (учество во добивка, бонус) 

или друг вид на годишна награда на вработените и ор-

ганите на управување и надзор на даночниот обврзник, 

од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со за-

конска сила, до денот на траењето на ослободувањето 

од ставот (1) на овој член (15 јуни 2020 година) и 

- даночниот обврзник-работодавач да не го намали 

бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба со законска сила три месеци по 

престанувањето на нејзината важност, освен во случаи-

те на смрт, пензионирање или отказ од страна на вра-

ботените.  

(3) Користењето на правото од ставот (1) на овој 

член се однесува и на други даночни обврзници, под 

условите од ставот (2) на овој член, кои имаат претрпе-

но штети во своето работење поради спроведување на 

мерките за спречување на внесување и ширење на Ко-

ронавирусот COVID-19 на Владата на Република Се-

верна Македонија, доколку исполнуваат еден од след-

ните услови: 

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се на-

малени за најмалку 40% во тековниот месец во однос на 

месец февруари 2020 година или намалувањето на вкуп-

ните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во 

однос на истиот период претходната година, или  

- бројот на вработени кои не работат односно не 

придонесуваат во економската активност на даночниот 

обврзник-работодавач, заради спроведување на мерки-

те од ставот (1) на овој член да  изнесува најмалку 25% 

во однос на вкупниот број на вработени во месец фев-

руари 2020 година, или 

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од 

продажните места преку кои го остварува прометот 

(подружници, продажни објекти). 

(4) За остварување на правото од ставот (1) на овој 

член даночните обврзници поднесуваат Барање за ос-

лободување од плаќање на износот на аконтациите на 

данокот на добивка до Управата за јавни приходи.    

(5) Формата и содржината на Барањето од ставот 

(4) на овој член е дадено во Прилог и е составен дел на 

оваа уредба со законска сила.   

(6) Поднесувањето на барањето од ставот (4) на 

овој член, се врши преку системот е-даноци на Управа-

та за јавни приходи, а приемот на комплетното барање 

од ставот (4) на овој член го потврдува Управата за јав-

ни приходи, во рок од 15 дена од денот на доставување 

на барањето.  

(7) Даночниот обврзник кој го искористил правото 

од ставот (1) на овој член, а не ги исполнил условите 

од ставот (2), односно од ставот (3) на овој член, има 

обврска да ги плати месечните аконтации на данокот 

на добивка што не ги платил и камата согласно со 

Уредбата со законска сила за примена на Законот за да-

ночна постапка за време на вонредна состојба.  

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2522/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 



26 март 2020  Бр. 79 - Стр. 7 
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1257. 

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  25 
март 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА  ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за трговските друштва („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 
61/16 и 64/18 и 120/18), ќе се применува за време на 
траењето на вонредната состојба доколку со оваа уред-
ба со законска сила не е поинаку уредено.  

За свикување и одржување годишно собрание на 
акционери и собир на содружници, од страна на орга-
нот на управување на акционерските друштва, односно 
органот на управување на друштвата со ограничена од-
говорност, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба 
со законска сила. 

 
Член 2 

За акционерските друштва, кај кои започнал да тече 
рокот за свикување и  одржување годишно собрание на 
акционери и за друштвата за ограничена одговорност кај 
кои започнал да тече рокот за свикување и одржување со-
бир на содружници, нема да се одржи годишно собрание 
на акционери, односно нема да се одржи собир на сод-
ружници,  за време на траењето на вонредната состојба. 

Започнатите постапки за свикување и одржување 
годишно собрание на акционери, односно собир на 
содружници, се одложуваат за време на траењето на 
вонредната состојба. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-2523/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1258. 

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 
Законот за сметање на времето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36 
став 3 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 вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 24 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2020  

ГОДИНА 
 
1. Летното сметање на времето во 2020 година за-

почнува на 29 март во 02h 00min 00s така што со по-
местување за еден час нанапред времето во 02h 00 min 
00 s се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2020 година се 
завршува на 25 октомври во 03h  00min 00s, така што 
со поместување за еден час наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s. 

3. Часот кој на 25 октомври 2020 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – 
првиот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 44-2177/1   Претседател на Владата 

24 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1259. 

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 
116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 24 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГО-
РИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за категоризација на државните патишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/11, 
20/12, 41/12, 107/13, 17/14, 190/14 и 168/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 69/19, 
194/19 и 208/19), во членот 1 во табелата „Р1“ РЕГИО-
НАЛНИ ПАТИШТА, точката 2 се менува и гласи: 

“ 
2 Р1102 Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) - 

Катланово - Велес - Неготино - Обиколни-
ца Демир Капија - Гевгелија - (врска со А1) 

„ 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-2423/1   Претседател на Владата 

24 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1260. 

Врз основа на член 30  став 1, алинеја 1 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 и 120/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
25 март 2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за посебни услови за  трговијата на од-
делни стоки („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 71/20), во членот 1 ставот 2 се менува 
и гласи:   

„Највисоката трговска маржа за стоките од ставот 1 
на овој член, за  трговските друштва и трговците пое-
динци кои учествуваат во трговскиот ланец во тргови-
јата на големо  се утврдува во вкупен износ до 10% , 
односно до 15% во трговијата на мало.” 
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Член 2 
Во членот 2 зборовите „ќе се применуваат до 30 ап-

рил 2020 година” се заменуваат  со зборовите „ќе важи 
до завршувањето на траењето на вонредната состојба 
на територијата на Република Северна Македонија.”. 

   
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 44-2525/1   Претседател на Владата 

25 март 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1261. 

Врз основа на член 18 став (3) 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 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 24 март 2020 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA 
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за култура му 

престанува користењето на  недвижна ствар – деловен 
простор во зграда број 3, влез 001, кат 17, со површина 
од 353,5 м2 од вкупно 707 м2, која се наоѓа на ул. „Кеј 
Димитар Влахов“ бб, Скопје, на КП бр. 12231, КО Цен-
тар 1, запишана во Имотен лист број 9157, сопственост 
на Република Северна Македонија. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-11074/1-19   Претседател на Владата 
24 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1262. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА 
ПРВИОТ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И НА ВТОРИОТ 
(ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР) НА СТРУЧНИОТ ИС-
ПИТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН РАБОТНИК  

ВО УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Со овој Правилник престанува да важи Правилникот 

за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на 
вториот (практичен пример) на стручниот испит за изда-
вање и обновување на лиценца за работа на стручен ра-
ботник во установа за социјална заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.167/14). 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонијa“.  

 
Бр. 10-2646/1 Заменик министер за труд 

20 март 2020 година и социјална политика, 
Скопје Ѓонул Бајрактар, с.р. 

__________ 
1263. 

Врз основа на член 250 од Законот за социјалната 
заштита  (,,Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), министерот за 
труд и социјална политика донесе: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, 
ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА 
РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА  

ЗА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува начинот за 

издавање, продолжување, обновување и одземање на ли-
ценцата за работа на стручните работници, формата и 
содржината на образецот на лиценцата за работа, и тоа: 

1.општа лиценца за вршење социјална, правна, пе-
дагошка, психолошка и дефектолошка стручна работа 
во центар за социјална работа; 

2.општа лиценца за вршење стручни работи во ус-
танова за вон семејна заштита; 

3.општа лиценца за вршење стручни работи во цен-
тар за социјални услуги; 

4.општа лиценца за вршење стручни работи во цен-
тар за поддршка на згрижувачки семејства; 

5.општа лиценца за вршење стручни работи кај дру-
ги даватели на социјални услуги за    услуги за вон-се-
мејна заштита; 

6.општа лиценца за вршење стручни работи од други 
даватели на социјални услуги   за услуги во заедницата; 

  7.посебна лиценца за водител на случај во центар 
за социјална работа; 

8.специјализирана лиценца за вршење стручни работи 
во социјална заштита за    едукација за згрижување; 

9.специјализирана лиценца за вршење стручни ра-
боти во социјална заштита за  супервизија во центар за 
социјална работа; и 

 10.специјализирана лиценца за вршење стручни ра-
боти во социјална заштита за советувалишна и совето-
давна тераписка работа. 

 
НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНО-

ВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА  
РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ 

 
Издавање на општа лиценца за работа 

 
Член 2 

Издавањето на општа лиценца за работа од член 1 точ-
ки од 1 до 6 од овој правилник, започнува со поднесување 
на барање за полагање на стручен испит за стекнување со 
лиценца за работа (во натамошниот текст: испитот) од 
страна на стручниот работник во установите за социјална 
заштита и други даватели на социјални услуги до Коми-
сијата за лиценцирање (во натамошниот текст: Комиси-
јата) преку Заводот за социјални дејности. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член, се приложува: 
1.уверение за завршено високо образование со стек-

нати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  
VII/1 степен; 

2.доказ за државјанство на Република Северна Ма-
кедонија; 

3.доказ дека со правосилна одлука не му е изречена 
забрана за вршење на професија, дејност или должност 
се додека траат последиците од забраната; 
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4.потврда за помината почетна едукација спроведе-
на согласно Програмата за континуирана професионал-
на едукација на стручните работници во установите за 
социјална заштита и кај други даватели на социјални 
услуги (во натамошниот текст: Програмата); 

5.решение за распоредување на работно место на 
давател на јавна услуга (за вработените во јавни уста-
нови) или договор за работа за вработените кај други 
даватели на социјални услуги; и 

6.доказ за платен надомест на трошоците за издава-
ње на лиценца. 

Документите од став 2 на овој член, се приложуваат 
во оригинал или како копии, заверени од нотар.  

 
Издавање на посебна лиценца за работа 

 
Член  3 

Издавањето на посебна лиценца за работа од член 1 
точка 7 од овој правилник, започнува со поднесување 
на барање за полагање на испитот од страна на струч-
ниот работник, вработен во центар за социјална работа 
до Комисијата, преку Заводот за социјални дејности. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член, се приложува:  
1.доказ дека со правосилна одлука не му е изречена 

забрана за вршење на професија, дејност или должност 
се додека траат последиците од забраната; 

 2.потврда за помината почетна едукација спроведе-
на согласно Програмата; 

 3.решение за распоредување на работно место на 
давател на јавна услуга; 

 4.доказ за постоечка општа лиценца за работа (ко-
пија од решение или лиценца); и 

 5.доказ за платен надомест на трошоците за издава-
ње на лиценца. 

 Документите од став 2 на овој член, се приложува-
ат во оригинал или како копии, заверени од нотар.  

 
Издавање на специјализирана лиценца за работа 

 
Член  4 

Издавањето на специјализирана лиценца за работа 
од член 1 точкиод 8 до 10 од овој правилник, започнува 
со поднесување на барање за полагање на испитот од 
страна на стручниот работник во установите за соци-
јална заштита и други даватели на социјални услуги до 
Комисијата, преку Заводот за социјални дејности.  

Кон барањето од ставот 1 на овој член, се приложува:  
1.доказ дека со правосилна одлука не му е изречена 

забрана за вршење на професија, дејност или должност 
се додека траат последиците од забраната; 

 2.потврда за помината почетна едукација спроведе-
на согласно Програмата; 

  3.решение за распоредување на работно место на 
давател на јавна услуга (за вработените во јавни уста-
нови) или договор за работа за вработените кај други 
даватели на социјални услуги; 

  4.доказ за постоечка општа/посебна лиценца за ра-
бота (копија од решение или лиценца); и 

  5.доказ за платен надомест на трошоците за изда-
вање на лиценца. 

Документите од став 2 на овој член, се приложуваат 
во оригинал или како копии, заверени од нотар.  

 
Член 5 

Почетната едукација до стекнување на лиценца за 
работа се врши согласно Програмата. 

Стручниот работник барањето за полагање на испит 
го поднесува по завршување на почетната едукација до 
Комисијата преку Заводот за социјални дејности. 

 
Обновување на лиценца за работа 

 
Член 6 

За обновување на лиценца за работа, од страна на 
стручниот работник се поднесува барање до Комиси-
јата, преку Заводот за социјални дејности, кон кое се 
приложува: 

1.доказ за постоечката лиценца  за работа (копија 
од решение или лиценца); 

2.потврда за освоени бодови согласно Програмата; 
3.доказ дека со правосилна одлука не му е изречена 

забрана за вршење на професија, дејност или должност 
се додека траат последиците од забраната; 

4.решение за распоредување на работно место на 
давател на јавна услуга (за вработените во јавни уста-
нови) или договор за работа за вработените кај други 
даватели на социјални услуги; и 

  5.доказ за платен надомест на трошоците за изда-
вање на лиценца. 

Документите од став 1 на овој член, се приложуваат 
во оригинал или како копии, заверени од нотар. 

 
Продолжување на лиценца за работа 

 
Член  7 

За продолжување на лиценца за работа, од страна на 
стручниот работник се поднесува барање до Комисијата, 
преку Заводот за социјални дејности, кон кое се приложува: 

 1.доказ за постоечката лиценца  за работа (копија 
од решение или лиценца); 

2.доказ за спреченоста за посета на часовите за еду-
кација; 

3.доказ дека со правосилна одлука не му е изречена 
забрана за вршење на професија, дејност или должност 
се додека траат последиците од забраната; 

4.решение за распоредување на работно место на 
давател на јавна услуга (за вработените во јавни уста-
нови) или договор за работа за вработените кај други 
даватели на социјални услуги; и 

5.доказ за платен надомест на трошоците за издава-
ње на лиценца. 

Документите од став 1 на овој член, се приложуваат 
во оригинал или како копии, заверени од нотар. 

 
Член 8 

Барањето од член 2 став 1, член 3 став 1, член 4 
став 1, член 6 став 1 и член 7 став 1 од овој правилник, 
се поднесува на образец кој се печати на хартија со А4 
формат, кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел 
на овој правилник. 

 
ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

 ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 
 

Член 9 
Лиценцата за работа од член 1 точки од 1 до 6 од 

овој правилник, се издава на образец кој се печати на 
хартија во бела боја со А4 формат, кој е даден во При-
лог број 2 и е составен дел на овој правилник. 

Лиценцата за работа од член 1 точка 7 од овој пра-
вилник, се издава на образец кој се печати на хартија 
во бела боја со А4 формат, кој е даден во Прилог број 3 
и е составен дел на овој правилник. 

Лиценцата за работа од член 1 точки од 8 до 10 од 
овој правилник, се издава на образец кој се печати  на 
хартија во бела боја со А4 формат, кој е даден во При-
лог број 4 и е составен дел на овој правилник. 

  
Член  11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот за изда-
вање, продолжување, обновување и одземање на ли-
ценцата за работа на стручните работници во установи-
те за социјална заштита, формата, содржината и обра-
зецот на лиценцата за работа („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија”  бр.83/19). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 10-2647/1 Заменик министер за труд 

20 март 2020 година и социјална политика, 
Скопје Ѓонул Бајрактар, с.р. 
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