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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 
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У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ   

НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО  

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА  

ВРАБОТЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ 

 

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 вработените во медиумите кои работеле и 

известувале за надминување на состојбата со COVID-

19 за време на траење на вонредната состојба, за месец 

јуни, јули и август 2020 година.  
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Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба со за-

конска сила го имаат следново значење: 

1) „Обврзник за пресметка и уплата на придоне-

сите“ е работодавачот-  медиумот согласно Законот за 

придонесите од задолжително социјално осигурување 

(во натамошниот текст: работодавач - медиум).   

2) „Осигуреник“ е физичко лице задолжително оси-

гурено според законите кои го уредуваат системот на 

задолжително социјално осигурување. 

 

Член 3 

На работодавачот - медиум, за секој осигуреник  за 

месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенцио-

нира 100% од износот за исплата на придонеси од за-

должително социјално осигурување.  

 

Член 4 

(1) Субвенционирање на придонеси од задолжител-

но социјално осигурување од членот 3 на оваа уредба 

со законска сила, се врши за онoj работодавач- медиум 

коj не отпуштил ниту еден вработен со состојба на 15 

март 2020 година заклучно со последниот ден за кој ко-

ристeл субвенционирање на придонеси од задолжител-

но социјално осигурување, освен заради: 

1. пензионирање и смрт на работник; 

2. откажување на договорот за вработување од 

страна на работникот; 
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3. откажување на договорот за вработување без от-

казен рок од страна на работодавачот поради кршење 

на работниот ред и дисциплина или работните обврски; 

4. спогодбено преземање на работник; 

5. престанување на важноста на договорот за врабо-

тување врз основа на судска пресуда; 

6. престанување на важноста на договорот за врабо-

тување поради утврдена трајна неспособност за работа 

и 

7. бројот на вработените  кај работодавачот- меди-

ум   на денот на влегувањето во сила  на оваа уредба со 

законска сила  да не е под три лица.  

(2) Покрај условите од ставот (1) на оваа уредба со 

законска сила, исплатената плата на осигуреникот за 

месец февруари 2020 година, за кој се обезбедува суб-

венционирање на придонесите од задолжително соци-

јално осигурување да не е  намалена во периодот на ко-

ристењето на субвенционирањето  и два месеци потоа. 

                                                                

Член 5 

(1) За остварување на правото од член 3 од оваа 

уредба со законска сила, работодавачот- медиум  под-

несува Барање за субвенционирање на исплата на при-

донеси од задолжително социјално осигурување  до 

Управата за јавни приходи. 

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

давачот- медиум  приложува Изјава од застапникот по 

закон за исполнетоста на условите од членот 4 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 проверува и  потврдува Управата за 

јавни приходи, во рок од пет дена од денот на неговото 

поднесување. 

(4) Барањето од ставот (1) е дадено во прилог и е 

составен дел на оваа уредба со законска сила.   

(5) Работодавачот – медиумот може да користи суб-

венционирање на придонеси од задолжително социјал-

но осигурување, согласно оваа уредба со законска 

сила, доколку:  

- медиумот имаат дозвола за телевизиско или радио 

емитување, доделена од страна на Агенцијата за аудио-

визуелни медиумски услуги на Република Северна Ма-

кедонија (во натамошниот текст: Агенцијата) и се ре-

гистрирани во регистарот на телевизии и регистарот на 

радија на Агенцијата и хостирани во Република Север-

на Македонија; 

- печатените медиуми од општ информативен ка-

рактер кои објавуваат содржина насочена кон непреки-

нато информирање на јавноста за тековните поли-

тички, економски, социјални и културни прашања, ре-

гистрирани и хостирани на територијата на Република 

Северна Македонија и кои се регистрирани во региста-

рот на издавачи на печатени медиуми на Агенцијата ,   

и  

- електронските медиуми ( портали ) кои ги имаат 

веродостоен импресум (уредник, редакција), контакт- 

податоци и адреса, да имаат регистрирано правно лице 

и хостирано домеин во Република Северна Македонија 

и транспарентно да ја декларираат сопственоста. 

Член 6 
(1) Работодавачот - медиум  во Месечната пресмет-

ка за интегрирана наплата (МПИН образец), што ја 
поднесува до Управата за јавни приходи, за осигурени-
кот за коj бара субвенционирање на плаќањето на при-
донеси во полето 3.23 внесува шифра 630. 

(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 3 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 на 
осигуреникот, најдоцна во рок од 10 дена од прием на 
податоците од страна на Управата за јавни приходи.  

 
Член 7 

(1) Работодавачот-медиумот може да користи суб-
венција  за исплата на придонеси од задолжително со-
цијално осигурување, согласно оваа уредба со законска 
сила, доколку не е објавен на Листата на должници 
број 03/2020 објавена од страната на Управата за јавни 
приходи.    

(2) Работодавачот- медиум кој користел субвенција 
за исплата на придонеси од задолжително социјално 
осигурување должен е да ги врати добиените финан-
сиски средства во целост, доколку по извршена кон-
трола од страна на Управата за јавни приходи и/или 
Државниот инспекторат за труд , се утврди врз основа 
на решение за утврдена неправилност  дека работода-
вачот - медиум не ги исполнил условите од ставот (1) 
на овој член и  членот 4 од оваа уредба со законска 
сила.  

(3) Рабодотавачот- медиум кој го искористил пра-
вото од член 3 од оваа уредба со законска сила, а не ги 
исполнил условите од членот 4 од оваа уредба со за-
конска сила, должен е  да го врати износот на суб-
венции за исплата на придонеси од задолжително соци-
јално осигурување, на сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија.  

 
Член 8 

Агенцијата ако утврди дека работодавачот- медиум 
кој  искористил субвенционирање на приоднеси од за-
должително социјално осигурување,  а не  ги исполнил 
условите од член 5 ставот (5) од оваа уредба со закон-
ска сила, во рок од еден ден  ја  известува Управата за 
јавни приходи и Државниот инспекторат за труд, за по-
стапување по службена должност.  

 
Член 9 

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

 
Бр. 44-5300/1   Претседател на Владата 

10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1972. 

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 12 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за заштита на населението од заразни болести за 

време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 72/2020, 76/2020, 

94/2020, 97/2020, 100/2020, 136/2020 и 153/2020), по 

членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

 

„Член 4-а 

Лекарот е должен веднаш по поставувањето на кли-

ничка дијагноза до надлежниот центар за јавно здравје 

да пријави заболување или смрт и од заразната болест 

КОВИД-19 (COVID-19). 

Микробиолошките лаборатории се должни веднаш 

да го пријават и причинителот Sars-Cov-2 вирус до 

надлежниот центар за јавно здравје, Министерството за 

здравство и Државниот санитарен и здравствен инспек-

торат, а најдоцна во рок од 48 часа од утврдувањето на 

секоја изолација или со друга лабораториска метода 

докажан, независно од изворот на изолатот.“ 

 

Член 2 

Одредбите од членот 1 од оваа уредба со законска 

сила ќе се применуваат за време на траење на вонред-

ната состојба и по престанокот на траењето на вонред-

ната состојба до 31.12.2020 година. 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5437/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1973. 

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 12 

јуни 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕ-

НИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И 

ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВА-

ЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НА-

МЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за финансиска под-

дршка на граѓани и вработени лица со низок доход, 

млади лица и здравствени работници преку издавање 

на домашна платежна картичка наменета за купување 

на македонски производи и услуги за време на вонред-

на состојба („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 137/20, 147/20 и 151/20), во членот 2 

во точка 3), зборот „додипломско“ се брише. 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5458/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1974. 

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 12 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИ-

ЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПО-

ГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА 

КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ 

COVID-19 ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за финансиска под-

дршка на физички лица кои вршат самостојна дејност 

погодени од здравствено - економската криза предиз-

викана од коронавирусот COVID-19 за време на вон-

редна состојба („Службен весник на Република Север-

на Македонија“, бр. 92/20) во член 1 во ставот (1) збо-

ровите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со збо-

ровите „април, мај и јуни 2020 година“. 

 

Член 2 

Во член 2 во ставовите (1) и (2) зборовите „април и 

мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите „април, 

мај и јуни 2020 година“. 

 

Член 3 

Во член 3 по ставот (4) се додава нов став (5), кој 

гласи:  

„(5) За користење на финансиската поддршка за ме-

сец јуни 2020 година, физичкото лице кое врши самос-

тојна дејност - барател на финансиска 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 мај 2020 година да изне-

сува 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 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 со-

одветен регистар во 2019 година и месеците јануари и 

февруари 2020 година, 

- за физичко лице кое врши самостојна дејност - ба-

рател на финансиска поддршка, кое врши дејност од 

сезонски карактер, намалувањето на просечните прихо-

ди од самостојна дејност за последниот сезонски пери-

од од четири месеци споредено со просечните приходи 

од самостојна дејност за сезонскиот период од истите 

четири месеци во претходната година да изнесува по-

веќе од 30 %.“ 

 

Член 4 

Во член 6 во ставот (2) зборовите „април и мај 2020 

година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 

2020 година“. 

 

Член 5 

Прилогот Барање за финансиска поддршка за ис-

плата на финансиски средства на физички лица кои вр-

шат самостојна дејност се заменува со нов Прилог Ба-

рање за финансиска поддршка за исплата на финансис-

ки средства на физички лица кои вршат самостојна деј-

ност кој е составен дел на оваа уредба со законска 

сила. 

 

Член 6 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5460/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 



12 јуни 2020  Бр. 156 - Стр. 9 
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1975. 

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 12 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО  ЗАКОНСКА  СИЛА  ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за здравствената заштита за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 76/20, 84/20, 100/20 и 140/20), во член 2 по 

ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат: 

„Министерот за здравство, за време на постоењето 

на заразната болест КОВИД-19 (COVID-19), а заради 

ефикасно, ефективно и навремено дијагностицирање, 

третман,  лекување, нега и рехабилитација на лицата 

заболени од оваа болест, по потреба, може со наредба 

да упатува здравствени работници, односно здравстве-

ни соработници и помошно-технички лица вработени 

во јавна здравствена установа во мрежата на работа во 

друга јавна здравствена установа во мрежата.  

За време на извршувањето на работата во јавната 

здравствена установа во која се упатени, здравствените 

работници, односно здравствените соработници и по-

мошно-техничките лица од ставот 6 на овој член права-

та и обврските од работниот однос ги остваруваат во 

јавната здравствена установа од која се упатени, однос-

но во која имаат засновано редовен работен однос.“. 

 

Член 2 

Одредбите од членот 1 од оваа уредба со законска 

сила ќе се применуваат за време на траење на вонред-

ната состојба и по престанокот на траењето на вонред-

ната состојба до 31 декември 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. 44-5463/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1976. 

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 12 

јуни 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ  НА  УРЕДБАТА  СО  ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за здравственото осигурување за време на вонред-

на состојба („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.92/20 и 140/20), во член 2-в во ставот 1 

по зборот „лекар“ точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите „на начин утврден од страна на 

Фондот за здравствено осигурување на Република Се-

верна Македонија.“  

   

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5464/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1977. 

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 12 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 

ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за враќање на дел од данокот на додадена вредност 

на физичките лица за време на вонредна состојба 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 108/20), во член 2 во ставот (3) зборовите „и нема 
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да има можност за  отповикување на дадената соглас-

ност“ се заменуваат со зборовите „ќе има можност да 

го промени одговорот се додека е отворена опцијата за 

избор, но најдоцна до 30.6.2020 година и износот на де-

лот на данокот на додадена вредност за кој се стекнал 

со правото на враќање за првото календарско триме-

сечје во 2020 година ќе му биде исплатен на трансак-

циската сметка до 30 јули 2020 година.“ 
 

Член 2 

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

 

„Член 2-а 

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со 

законска сила и не подоцна од 31.12.2020 година, вра-

ќањето на делот од данокот на додадена вредност 

пресметан на прометот на македонски добра и услуги 

се врши во висина од 20% од пресметаниот данок иска-

жан во поединечна фискална сметка. Враќањето на де-

лот од данокот на додадена вредност за прометот на 

останати добра и услуги се врши во висина од 10% од 

пресметаниот данок на додадена вредност искажан во 

поединечна фискална сметка. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5466/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1978. 

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 12 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД-

ДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ 

ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИ-

ЗАТА НАСОЧЕНИ КОН МЛАДИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат кри-

териумите и постапката за финансиска поддршка на 

здруженијата и фондациите за преземање итни мерки 

за справување со кризата предизвикана од Коронавиру-

сот COVID-19 насочени кон младите. 

 

Член 2 

Постапката за финансиската поддршка на здруже-

нијата и фондациите ќе се спроведува преку Агенција-

та за млади и спорт со средства обезбедени од Буџетот 

на Република Северна Македонија за 2020 година, Раз-

дел 16101 – Агенција за млади и спорт, Програма П1 – 

Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставка 464 

– Разни трансфери. 
Предмет на финансиска подршка се исплата на 

грантови во износ до 300.000,00 денари, за програми 
(проекти) во следниве приоритетни цели: 

- Информирање на младите за мерките и препора-
ките на државните институции за спречување на шире-
њето на Коронавирусот Ковид-19;  

- Правна и психолошка помош за приспособување 
за време на пандемија на младите;  

- Анализа на влијанието на пандемијата врз млади-
те и предлози за менување на политиките и мерките; 

- Информирање за заштита на човекови права за 
време на траењето на епидемијата и вонредната сос-
тојба; 

- Oнлајн обуки,  менторство и кариерно советување 
за невработени млади лица, со фокус на ранливи кате-
гории млади и нивно прилагодување на пазарот на 
труд; 

- Онлајн модули за обезбедување совети и под-
дршка со цел подобро ментално здравје на младите за 
време на траењето на пандемијата;  

- Справување со дезинформации, лажни вести, 
стигматизација и говор на омраза со фокус на младите; 

- Директна помош и поддршка за време на криза на 
лица со попреченост, ЛГБТИ млади, млади засегнати 
од ХИВ и други социјално исклучени групи на млади; 

- Едукативни онлајн содржини и обуки на следниве 
теми: ментално здравје кај младите, сеопфатно сексу-
ално образование, менструално здравје, младински ра-
ботнички права; 

- Младинско ангажирање и  младинско учество за 
време на пандемија. 

 
Член 3 

Корисници на финансиска поддршка може да бидат 

здруженија и фондации кои ги исполнуваат критериу-

мите утврдени со оваа уредба со законска сила и кои 

имаат поднесено проект насочен кон младите за оства-

рување на приоритетните цели од член 2 став 2 од оваа 

уредба со законска сила. 

 

Член 4 

Основни организациски критериуми кои треба да 

ги исполнуваат здруженијата и фондациите за финан-

сиската подршка од Буџетот на Република Северна Ма-

кедонија се: 

1. Да се регистрирани согласно одредбите на Зако-

нот за здруженија и фондации најмалку една година 

пред објавувањето на огласот; 

2. Во последниот наративен извештај да имаат 

спроведено минимум 2 активности со или за млади; 

3. Да не добиле финансиска поддршка од претход-

ни огласи на Агенцијата за млади и спорт во тековната 

2020 година.  

 

Член 5 

Проценка на квалитетот на проектите на здружени-

јата и фондациите кои ги исполнуваат критериумите од 

член 3 од оваа уредба со законска сила, се врши врз ос-

нова на следните посебни програмски критериуми: 



12 јуни 2020  Бр. 156 - Стр. 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Член 6 

Агенцијата за млади и спорт во рок од еден ден од 

денот на влегувањето во сила на оваа уредба со закон-

ска сила, објавува оглас на својата веб страна кој ќе 

трае 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

уредба со законска сила, заедно со Пријава за финан-

сиска подршка на здруженијата и фондациите за презе-

мање итни мерки за справување со кризата предизвика-

на од коронавирусот COVID-19 насочени кон младите 

и Образец за буџетот кои се дадени во прилог и се сос-

тавен дел на оваа уредба со законска сила. 

 

Член 7 

Здруженијата и фондациите кои се пријавуваат на 

огласот треба да достават: 

1. Пријава за финансиска поддршка со предлог – 

проект; 

2. Предлог-буџет со образложение за оправданост; 

3. Статут и решение за регистрација на здружение-

то или фондацијата;  

4. Наративен извештај за изминатата фискална го-

дина (2019);  

5. Завршна сметка на здружението или фондацијата 

за претходната година (2019); 

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат 

повеќе од една пријава за финансиска поддршка по ог-

ласот. 

 

Член 8 

За користење на финансиската поддршка за здруже-

нијата и фондациите од оваа уредба со законска сила, 

одлучува Комисија за финансиската подршка на здру-

женија и фондации (во натамошниот текст: Комиси-

јата). 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт ја фор-

мира Комисијата која се состои од пет члена и тоа: че-

тири члена од редот на вработените на Агенцијата за 

млади и спорт и еден член на предлог на Генералниот 

секретаријат на Владата на Република Северна Маке-

донија од редот на вработените во Одделението за со-

работка со невладин сектор. 

Комисијата врз основа на комплетноста на доку-

ментацијата, проверка на точноста на податоците од 

истата и извршеното бодување на проектите изготвува 

Извештај со предлог и податоци за одобрување сред-

ства за барателите што имаат доставено комплетна до-

кументација од член 6 став 1 од оваа уредба со закон-

ска сила и истиот го доставува до директорот на 

Агенцијата за млади и спорт. 

Директорот на  Агенција  за млади и спорт, врз ос-

нова на Извештајот од член 7 став 3 од оваа уредба со 

законска сила, донесува решенија за финансиска подд-

ршка. 

По донесување на решенијата за финансиска под-

дршка со здруженијата и фондациите се потпишува до-

говор за реализација на проектите. 

Исплатата на средствата за финансиска поддршка 

на здруженијата и фондациите за преземање итни мер-

ки за справување со кризата предизвикана од Корона-

вирусот COVID-19 насочени кон младите се врши на 

трансакциска сметка на корисникот на финансиската 

поддршка врз основа на решение донесено од директо-

рот на Агенцијата за млади и спорт и потпишан дого-

вор помеѓу директорот на Агенцијата за млади и спорт 

и корисникот на финансиската поддршка. 

 

Член 9 

Доделените средства се користат исклучиво за на-

мената за која се доделени и на начин определен во 

предлог-проектот. 

Доколку со изврши контрола од страна на Агенци-

јата за млади и спорт се утврди дека здруженијата и 

фондациите корисници на финансиската подршка го 

злоупотребиле правото на финансиската поддршка сог-

ласно оваа уредба со законска сила, со давање на не-

вистинити податоци во пријавата од член 6 од оваа 

уредба со законска сила, или средствата не ги искорис-

тиле за намената за која им биле доделени на начин оп-

ределен во предлог-проектот, корисниците на финан-

сиската поддршка должни се да ги вратат добиените 

финансиски средства во целост на буџетската сметка 

на Агенцијата за млади и спорт, од каде што е изврше-

на исплатата, во рок од 5 работни дена.  

 

Член 10 

Здруженијата и фондациите доставуваат извештај 

за користењето на средствата до  Агенцијата за млади 

и спорт, најдоцна до 31 јануари 2021 година. 

 

Член 11 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5467/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1979. 

Врз основа на член 126 од Уставот на Република 

Северна Македонија и член  36 од Законот за Владата 

на Република Македонија ( „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“  бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 169/15, 142/16, 

140/18 и „Службен весник на Република Северна  Ма-

кедонија“ бр.98/19), Владата  на Република Северна 

Македонија,  на седницата, одржана на 12 јуни 2020 го-

дина, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-

ВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примената на Зако-

нот за извршување за време на вонредната состојба 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 86/20 и 103/20), во член 1 и член 2 ставови 1 и 4, 

зборовите „до 30 јуни 2020 година“ се заменуваат со 

зборовите „заклучно со истекот на 30 дена по преста-

нувањето на вонредната состојба“. 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5468/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1980. 

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 12 јуни 

2020 година донесе 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за инспекциски надзор за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 90/20), во член 1 став 2 зборовите „испитот за 

стекнување на инспектор со лиценца,” се бришат.  

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: 

„Спроведувањето на обуките за стекнување на 

инспектор со лиценца, како и стручното усовршување 

и обука на инспекторите се одложува за време на трае-

њето на вонредната состојба, како и по престанокот на 

траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 го-

дина”. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5474/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1981. 

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 12 јуни 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на  Зако-

нот за облигационите односи за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-
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нија“ бр. 89/20),во член 2 во  ставот (3)  зборовите  

„ставовите (1) и (2)„ се заменуваат со зборовите „ста-

вот (1)“. 

 

Член 2 

Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се 

применуваат за време на траењето на вонредната сос-

тојба како и по престанокот на траењето на вонредната 

состојба  до 30.6.2020 година. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5479/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1982. 

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за зашти-

та на населението од заразни болести („Службен вес-

ник 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 12 јуни 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, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 

109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 

140/20, 147/20, 153/20 и 154/20), во член 1, став 1, во 

точката 1, по ставот 8, се додаваат два нови става кои 

гласат: 

„Активностите, начинот на работа и условите пов-

рзани со реализација на испитите од државната матура 

за учебната 2019/2020 година, се утврдуваат во и одви-

ваат со задолжително почитување на Протоколот за по-

стапување при реализација на испитите од државната 

матура за учебната 2019/2020 година  од Комисијата за 

заразни болести при Министерството за здравство и од 

Министерството за образование и наука, кој е даден во 

Прилог број 19 и е составен дел на оваа одлука. 

Активностите, начинот на работа и условите пов-

рзани со постапката за време на квалификационото тес-

тирање на учениците кои имаат интерес за запишување 

во средните училишта во паралелките во кои се изучу-

ва германски јазик со 6 часа неделен фонд, во паралел-

ките во кои се реализира билингвална настава и во па-

ралелката во која се реализира програмата за Меѓуна-

родна матура во Средното училиште на Град Скопје 

Гимназија „Јосип Броз Тито”, во учебната 2020/2021 

година, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително 

почитување на Протоколот за постапување за време на 

квалификационото тестирање на учениците кои имаат 

интерес за запишување во средните училишта во пара-

лелките во кои се изучува германски јазик со 6 часа не-

делен фонд, во паралелките во кои се реализира билин-

гвална настава и во паралелката во која се реализира 

програмата за Меѓународна матура во Средното учи-

лиште на Град Скопје Гимназија „Јосип Броз Тито”, во 

учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни 

болести при Министерството за здравство и од Минис-

терството за образование и наука, кој е даден во При-

лог број 20 и е составен дел на оваа одлука.“ 

Во член 1, став 1, во точката 21, Прилогот број 5 - 

Протокол за отворање и работа на молови од Комисија-

та за заразни болести при Министерството за здрав-

ство, се менува со нов Прилог број 5 кој е даден во 

прилог и е составен дел од оваа одлука. 

Во член 1, став 1, по точката 26. се додава нова точ-

ка 27. која гласи: 

„27. Активностите, начинот на работа и условите 

поврзани со работата на автокамповите се утврдуваат 

во и одвиваат со задолжително почитување на Прото-

колот за работа на автокамповите од Комисијата за за-

разни болести при Министерството за здравство и од 

Министерството за економија, кој е даден во Прилог 

број 21 и е составен дел на оваа одлука.“ 

 

Член 2 

Членот 2 се брише. 

Членот 3 станува член 2. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија.“ 

 

Бр. 44-2147/21   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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                                                               Прилог број 5 

 

Протокол за редовна работа на моловите 

 

1. Работното време од 10:00 до 22:00 и затворени во 

недела 

2. Задолжително носење на заштитни маски и рака-

вици на вработените 

3. Задолжително носење на заштитни маски на ку-

пувачите 

4. Одржување на физичко растојание меѓу купува-

чите и меѓу купувачите и продавачите од 1,5 – 2м 

5. Поставени на јасно видливи места, едукативно - 

информативни материјали за почитување на заштитни-

те превентивни мерки: носење заштитни маски, одржу-

вање на физичка дистанца, редовно дезинфицирање на 

рацете, правилна респираторна хигиена. Дополни-

телно, преку разглас (на секои 30 минути) информира-

ње на купувачите за почитување на овие превентивни 

мерки. 

6. Регулирање на бројот на купувачи согласно квад-

ратурата на продавницата, на 8m² - 10m² продажен 

простор, по еден купувач  

7. Задолжително одржување на редот за влез во 

продавницата  

8. Пред влезот на продавницата обезбедено сред-

ство за дезинфекција на рацете 

9. Во продавниците за облека, гардеробите за про-

бување на облека доколку се повеќе на број, да се ста-

ват во функција со запазување на физичкото растојание 

од минимум 1.5м  

10. Доколку на касите за плаќање не може да се 

обезбеди растојание од 1,5-2м помеѓу продавачот (ка-

сиерот) и купувачот да се постави бариера од плексиг-

лас. Доколку има повеќе каси за наплата да се обезбеди 

растојание од 1,5-2м меѓу касите 

11. Пред касите да се обележи растојание (место за 

чекање) од од 1,5-м меѓу купувачите 

12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено 

чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на 

средство за дезинфекција кое делува на вируси според 

упатство од производителот, алтернативно може да се 

користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за до-

маќинство кое се користи во размер 1:100) за подот  

или 70% алкохол за дезинфекција за горните пов-

ршини. Редовно одржување на тоалетите со задолжи-

телно водење на евиденција за спроведеното чистење и 

употреба на горенаведените дезинфекциони средства.  

13. Редовно и зачестено одржување на хигиената на 

тоалетите со задолжително водење на евиденција за 

спроведеното чистење и употреба на горенаведените 

дезинфекциони средства.  

                                                          Прилог број 19 

 

Протокол 

за постапување при реализација на испитите од 

државната матура за учебната 2019/2020 година 

 

1. Во средните училишта каде се реализира држав-

ната матура да се обезбедат сите санитарно - хигиенски 

услови 

2. Задолжително вршење на дезинфекција на клупи-

те и столчињата во просториите каде ќе се врши пола-

гањето на учениците со дезинфекционо средство кое 

делува на вируси според упатство од производителот 

3. Сите учесници во реализацијата на државната 

матура (тестатори, набљудувачи и членови на училиш-

ните матурски комисии, редари, хигиеничари) задол-

жително да носат заштитна опрема на денот на испи-

тите 

4. Користење заштитна опрема (респираторна маска 

ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за ед-

нократна употреба, текстилна маска за повеќекратна 

употреба, свилена марама или шал, памучна марама 

или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен 

пределот на устата и носот од страна на сите кандидати 

кои ќе полагаат државна матура и сите лица вклучени 

во реализација на државната матура во средното учи-

лиште 

5. Организирање на просторот во училниците со 

цел спроведување на редот и одржување на потребното 

физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 мет-

ри и присуство на максимум 12 кандидати во една 

просторија 

6. Просториите во кои се реализира државната ма-

тура пред почеток на испитите треба да се проветрени 

(влез на свеж воздух во траење од најмалку 30 минути) 

7. Организирање на редарска служба во училиш-

тето, со цел спроведување на редот и одржување на 

потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 

метри пред влегувањето и внатре во училиштето и тоа 

2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари за во 

училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на 

вработените во училиштето, за што одлучува директо-

рот на средното училиште 

8. Поставување на ознаки со кои се означува правец 

на движење и запазување на минимум потребното 

растојание при чекање ред на учениците пред и внатре 

во училиштето 

9. Задолжително носење документ за лична иденти-

фикација и прибор за пишување  
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10. Поставување  средство за дезинфекција пред 

училиштето и задолжителна дезинфекција на рацете на 

сите кандидати и сите инволвирани во реализација на 

државната матура пред да влезат во училиштето 

11. На крајот на секој ден задолжително механичко 

чистење и дезинфекција со средство кое делува на ви-

руси според упатство од производителот. Алтернатив-

но може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% 

белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) 

или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини 

12. Редовно одржување на тоалетите со задолжи-

телно водење на евиденција за спроведеното чистење и 

употреба на горенаведените дезинфекциони средства 

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите 

кандидати кои ќе полагаат државна матура на доследно 

почитување на превентивните мерки од Владата на Ре-

публика Северна Македонија: 

• Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето 

и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата 

околу вас, пред и во училиштето 

• Почитувајте ги препораките на редарите и влегу-

вајте во училиштето еден по еден. т.е откако редарот ќе 

ви дозволи 

• Задолжително носете заштитна опрема (маска, ма-

рама или шал), во спротивно нема да ви биде дозволен 

влез во училиштето. 

__________ 

 

                                                              Прилог број 20 

 

Протокол за постапување за време на квалифи-

кационото тестирање на учениците кои имаат инте-

рес за запишување во средните училишта во пара-

лелките во кои се изучува германски јазик со 6 часа 

неделен фонд, во паралелките во кои се реализира 

билингвална настава и во паралелката во која се 

реализира програмата за Меѓународна матура во 

Средното училиште на Град Скопје Гимназија „Јо-

сип Броз Тито“, во учебната 2020/2021 година 

 

1. Полагањето на учениците, прегледувањето на 

тестовите, истакнувањето на прелиминарните резул-

тати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на 

приговорите и објавување на конечните резултатите во 

средните училишта да се одвива во период од 10:00 ча-

сот до 17:00 часот 

2. Во средното училиште да се обезбедат сите сани-

тарно хигиенски услови 

3. Задолжително вршење на дезинфекција со дезин-

фекциско средство кое делува на вируси според упат-

ство од производителот, на клупите во просториите ка-

де што ќе се врши полагањето на учениците, прегледу-

вањето на тестовите и разгледувањето на приговорите 

4. Користење на заштитна маска, марама или шал 

со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на 

сите вработени во средното училиште 

5. Користење на заштитна маска, марама или шал 

со кои ќе бидат покриени устата и носот, од страна на 

сите ученици 

6. Организирање на просторот во училниците со 

цел спроведување на редот и одржување на потребното 

физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 

метри, за присуство на максимум 10 ученици во една 

училница 

7. Организирање на редарска служба во средното 

училиште, со цел спроведување на редот и одржување 

на потребното растојание меѓу учениците од минимум 

2 метри пред и внатре во училиштето и тоа: двајца (2) 

редари пред влезот на училиштето и двајца (2) редари 

во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на 

вработените во училиштето, за што одлучува директо-

рот на средното училиште 

8. Поставување на ознаки со кои се означува правец 

на движење и запазување на минимум потребното 

растојание при чекање ред на учениците пред и внатре 

во училиштето 

9. Одобрување на влез во училиштето само на уче-

никот, не и на неговиот родител,  со задолжително но-

сење заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат 

покриени устата и носот 

10. Задолжително носење документ за лична иден-

тификација  

11. Задолжително носење пенкало, молив, гума 

12. Забрането е користење на телефон 

13. Поставување на средства за дезинфекција на 

влезот во училиштето, како и пред и во просториите 

каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледува-

њето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните 

резултати, поднесувањето на приговори, разгледување-

то на приговорите и објавувањето на конечни резулта-

тите 

14. На крајот на секој ден задолжително е механич-

ко чистење и дезинфекција со средство кое делува на 

вируси според упатство од производителот, а алтерна-

тивно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит 

(5% белило за домаќинство кое се користи во размер 

1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни пов-

ршини. 
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15. Редовно одржување на тоалетите со задолжи-

телно водење на евиденција за спроведеното чистење и 

употреба на горенаведените дезинфекциски средства. 

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите 

ученици на доследно почитување на превентивните 

мерки од Владата на Република Северна Македонија: 

• Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето 

и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата 

околу вас, пред и во училиштето 

• Почитувајте ги препораките на редарите и влегу-

вајте во училиштето еден по еден, т.е откако редарот ќе 

ви дозволи 

• Задолжително носете заштитна опрема (маска, ма-

рама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен 

влез во училиштето. 

__________ 

 

                                                              Прилог број 21 

Протокол за работа на автокамповите 

 

1. Да се почитува мерката на одржување дистанца 

од 1,5 до 2 метри меѓу посетителите на камповите, на 

целиот простор во кампот (на рецепција, помеѓу маси-

те и столиците во угостителските објекти, на плажа - 

помеѓу лежалките, во редовите за чекање пред баро-

вите, продавниците, киосците, фрижидерите за сладо-

лед  и слично)  

2. Во сите простории каде постојат места за седење 

или лежалки и чадори, истите треба да се распоредат 

на растојание од 1,5 метар. Да се почитуваат мерките 

за максималниот дозволен број на лица во затворени 

простори (како објекти, камп-приколки, детски клу-

бови, спортско-рекреативни објекти) 

3. На влезот од затворените простории (рецепција, 

спортско-рекреативни објекти, продавници, киосци, 

пултови за плаќање) да се постават дезинфекциони 

средства на алкохолна база, во концентрација не пома-

ла од 70% или друго средство со декларирано вируцид-

но дејство и погодно за користење на кожа 

4. На видно место на влезот, како и во самиот прос-

тор каде одмараат посетителите, потребно е да се пос-

тави информативен материјал за мерките на заштита до 

кои посетителите треба да се придржуваат во самиот 

простор 

5. Да се објават на видно место телефонските брое-

ви на здравствените установи каде посетителите треба 

да се обратат во случај на појава на симптоми слични 

на COVID - 19 

6. Да се почитуваат мерките за максималниот доз-

волен број на лица во затворени простори согласно де-

финираните критериуми за одржување на дистанца од 

1,5 до 2 метри 

7. Во затворените простори задолжително е носење 

на  маски за лице или марами кои ги прекриваат носот 

и устата 

8. Да се обезбеди доволна количина на хартиени 

брисачи за раце и останати материјали за еднократна 

употреба, средства и опрема за чистење и дезинфекција 

во санитарните јазли и тоалети 

9. Во затворените простори да се  поставуваaт кан-

ти за отпадоци со капак 

10. Во камповите при напуштањето на наведените 

простори од страна на гостите при замена на употребе-

ните крпи и постелнини да се почитуваат мерките за 

одржување на физичка дистанца, односно замената на 

употребените крпи и постелнини со чисти, да се врши 

на влезот од објектот, кампот, собата  

11. Упатство за чистење и дезинфекција на просто-

риите : 

- пред да почне процесот на чистење, задолжително 

лицето кое чисти да стави маска на лице и ракавици и 

да избегнува допирање на лицето и очите во тек на 

чистењето 

- прозорите во просторијата да бидат отворени или 

да се уклучи вентилација 

- да се исчисти со неутрален детергент, па потоа да 

се спроведе дезинфекција со препорачано средство  

- тоалетот, вклучувајќи ја и тоалетната шолја, да се 

исчистат со неутрален детергент, па потоа  да се спро-

веде дезинфекција 

- не се препорачува користење на дезинфекциони 

средства со пумпица на распрскување, бидејќи тоа мо-

же да доведе до дополнително ширење на вирусот 

- постелнината, перниците, ќебињата и другите тка-

енини да се перат на температура од минимум 60 сте-

пени и да се користи детергент за перење алишта 

- после процесот на чистење, крпите кои биле упот-

ребени во истиот да се исперат на температура од ми-

нимум 60 степени 

- по завршување на процесот на чистење да се изва-

дат ракавиците и маската и да се диспозираат во плас-

тична ќеса 

- целиот отпад кој е собран во текот на чистењето 

веднаш да се отстрани и да се фрли во канта за отпадо-

ци со капак 

- препорачливо е лицето кое чистело да се пресоб-

лече и истушира  

- по завршувањето на процесот, прозорите да оста-

нат отворени или вентилацијата вклучена одреден пе-

риод 

- при користење на средствата за чистење важно е: 

да се следат упатствата за користење кои се наведени 

од страна на производителот, да се избегнува контакт 

на средството со очите и кожата, да не се мешаат раз-
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лични средства за чистење, да се проветруваат просто-

риите каде се чисти, за дезинфекција на контаминира-

ни површини или материјали да се избегнува користе-

ње на средства со пумпица на распрскување, средство-

то да се остави да дејствува согласно упатството на 

произведувачот, дезинфекцијата да се врши со регис-

трирани дезинфекциони средства кои дејствуваат про-

тив вируси, согласно упатството на произведувачот, 

алтернативно може да се користи и 0,05% натриум хи-

похлорид (5% избелувач кој се користи во дома-

ќинствата, да се разреди во сооднос 1:100) или 70% 

етилен алкохол за осетливи површини. 

12. Чистење и дезинфекција на простории каде 

престојувало лице сомнително на COVID-19: 

- вирусот на COVID-19 може да преживее на пов-

ршина најмалку 2-3 дена, според тоа потенцијално кон-

таминираните површини треба да се исчистат 

- после изолирањето на пациентот во друг објект, 

во просторијата каде што престојувал пациентот прет-

ходно не смее да влезат други лица, се додека истата не 

се исчисти темелно 

- да се избегнува допирање и користење на веќе 

употребените предмети од страна на лицето сомнител-

но на COVID-19 и истите темелно да се исперат со не-

утрален детергент и многу топла вода 

- во процесот на чистење да се употребуваат рака-

вици, заштитна маска, работна униформа, пластични 

ќеси, крпи, детергент, дезинфекционо средство, канта 

за вода и брисач за подови 

- пред да почне процесот на чистење, задолжително 

лицето кое чисти да стави маска на лице и ракавици и 

да избегнува допирање на лицето и очите во тек на 

чистењето 

- прозорите во просторијата да бидат отворени или 

да се вклучи вентилација 

- да се исчисти со неутрален детергент, па потоа да 

се дезинфицира 

- тоалетот, вклучувајќи ја и тоалетната шолја, да се 

исчистат со неутрален детергент, па после тоа да се де-

зинфицираат 

- не се препорачува користење на дезинфекциони 

средства со пумпица на распрскување, бидејќи тоа мо-

же да доведе до дополнително ширење на вирусот 

- постелнината, перниците, ќебињата и другите тка-

енини да се перат на температура од минимум 60 сте-

пени и да се користи детергент за перење алишта, до-

колку не е возможно, да се перат на или повеќе од 60 

степени, врз ткаенините треба да се употребат произво-

ди за деконтаминација на ткаенини 

- доколку лицето сомнително за COVID-19 е сеуш-

те недокажан носител на вирусот, душекот, перниците 

и постелнината кои истото ги користело, да не се  ко-

ристат повторно додека не се докаже присуството/от-

суството на вирусот 

- да се повтори чистењето и дезинфекцијата на по-

дот од едниот до другиот крај на просторијата и да се 

избегнува преоѓање од неисчистено подрачје на под-

рачјето кое е исчистено, за да не се контаминира пов-

торно површината 

- целиот отпад и крпите со кои се вршел процесот 

на чистење да се диспозираат во пластична ќеса 

- да се извадат ракавиците и да се диспозираат во 

истата пластична ќеса 

- рацете да се измијат темелно со сапун и вода во 

времетраење од 20 секунди 

- целиот отпад кој настанал во процесот на чистење 

треба да се одвои од останатиот отпад и да се диспози-

ра што е можно побргу во канта за отпад со капак 

- лицето кои го вршел процесот на чистење веднаш 

да се пресоблече и истушира 

- прозорите во просторијата да се остават отворени 

или вентилацијата да се остави вклучена за да се про-

ветри просторијата 

- при користење на средствата за чистење важно е: 

да се следат упатствата за користење кои се наведени 

од страна на производителот, да се избегнува контакт 

на средството со очите и кожата, да не се мешаат раз-

лични средства за чистење, да се проветруваат просто-

риите каде се чисти, за дезинфекција на контаминира-

ни површини или материјали да се избегнува користе-

ње на средства со пумпица на распрскување, средство-

то да се остави да дејствува согласно упатството на 

произведувачот, дезинфекцијата да се врши со регис-

трирани дезинфекциони средства кои дејствуваат про-

тив вируси, согласно упатството на произведувачот, 

алтернативно може да се користи и 0,05% натриум хи-

похлорид (5% избелувач кој се користи во дома-

ќинствата, да се разреди во сооднос 1:100) или 70% 

етилен алкохол за осетливи површини. 

13. Рецепција: 

- потребно е одржување на дистанца од 1,5 до 2 

метри помеѓу вработениот на рецепција и посетителот, 

како и меѓу самиот персонал 

- да се скрати времето на пријавување/одјавување 

на посетителите на времетраење од најмногу 15 ми-

нути, или доколку тоа е невозможно, да се постават 

прегради од плексиглас или сличен материјал кој овоз-

можува потребна санитарна оддалеченост 
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- максималниот број на лица во просторијата на ре-

цепција да се регулира и ограничува согласно мерките 

за физичка дистанца меѓу луѓето од најмалку 1,5 метри 

- треба да се овозможи доволно простор на рецеп-

цијата за почитување на наведената мерка за дистанца 

- персоналот кој работи на рецепција треба да биде 

доволно информиран за COVID-19  со цел во текот на 

извршувањето на своите работни задачи да спречи 

можно ширење на вирусот во кампот 

- да постои можност за информирање на посетите-

лите за превентивните мерки или други потреби како 

медицинска помош која е достапна во кампот, контакт 

броеви на здравствените установи во близина, итна ме-

дицинска помош и слично 

- доколку кампот има технички можности, пријаву-

вањето и резервацијата да се обавуваат преку интернет, 

бесконтактно плаќање и слично 

- на посетителите да им се советува одјавата од 

кампот да ја најавуваат однапред, со цел пресметките 

за плаќање да се спремат на време за да се избегне зад-

ржување на рецепција 

- редовно проветрување на просториите на рецеп-

ција 

- површините на рецепција да се дезинфицираат на 

секои 2 часа, а просторот да се дезинфицира после се-

кој посетител 

- да се претпочита плаќање со кредитни картички 

- подигање на готовина од банкомат надвор од ре-

цепцијата, до банкоматот да се постави средство за де-

зинфекција на раце 

- санитарните чворови да се дезинфицираат и про-

ветруваат на 2 часа, доколку постои можност и по-

често, да се ограничи користењето на санитарниот 

чвор, согласно пропишаните санитарни мерки, да се 

постави информативен материјал во однос на мерките 

за заштита 

      - да се обезбедат и бидат  достапни безконтактни  

топломери, маски и ракавици за посетителите 

- да се работи со намален број на вработени во сме-

ни со воведување на работа во  смени, просторот за од-

мор на персоналот треба редовно да се проветрува и да 

се дезинфицира и да нема групирање на вработените во 

истите без носење на лична заштитна опрема. 

14. Општи мерки на заштита   

- потребно е вработените секое утро да ја измерат 

својата телесна температура и доколку истата е повисо-

ка од 37,2 степени или ако чувствува симптоми слични 

на COVID-19 да се јави во управата на кампот, да оста-

не дома и да го контактира својот матичен доктор 

- да се избегнува ракување и близок респираторен 

контакт 

- да се одржува физичка дистанца од најмалку 1,5 м 

- да се избегнува допирање на лицето, устата, носот 

и очите со раце, при кашлање или ќивање, устата и но-

сот да се покријат со свиткан лакт или хартиено марам-

че и истото да се фрли во корпа за отпадоци, а потоа да 

се измијат рацете 

- редовно да се мијат рацете со сапун и вода или да 

се користи средство за дезинфекција на база на алко-

хол 

- да се избегнува близок контакт со лица кои пока-

жуваат симптоми на покачена телесна температура, 

кашлица или отежнато дишење 

- редовно проветрување на просториите. 

__________ 

1983. 

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за вработу-

вање на инвалидни лица („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 

88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 и 

99/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 12 јуни 2020 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ 

СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ПОДОБ-

РУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И 

РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА, ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ  НА  МЕРКИ  ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ  

НА ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА 

  

1. Неискористените средства од Посебниот фонд за 

подобрување на условите за вработување и работење 

на инвалидните лица, во вкупен износ од                      

100.000.000 денари, ќе се користат за финансирање на 

мерки за вработување на евидентирани невработени 

лица и тоа за активната мерка Субвенционирање на 

плати од Оперативниот план за активни програми и 

мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 

2020 година.  

 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

  

Бр. 44-4851 /1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1984. 

Врз основа на член 19 точка 5) од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.42/20), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 12 јуни 2020 година,  донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ВООРУЖЕНИ 

СИЛИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА, ЗА УЧЕСТВО ВО КОМАНДАТА НА БРИ-

ГАДАТА НА ЈУГОИСТОЧНА  ЕВРОПА - СЕЕБРИГ  

(SOUTH EAST EUROPE BRIGADE – SEEBRIG) 

 

1. Се одобрува влегување и престој на 33 (триесет и 

три) припадници на Командата на Бригадата на Југоис-

точна Европа- СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE 

BRIGADE – SEEBRIG), од кои 3 (три) припадници на 

Република Албанија, 5 (пет) припадници на Република 

Бугарија, 11 (единаесет) припадници на Република Гр-

ција), 6 (шест) припадници на Република Романија и 8 

(осум) припадници на Република Турција, со матери-

јално - технички средства и опрема, на територијата на 

Република Северна Македонија, кои заедно со 9 (девет) 

припадници на воениот и цивилниот персонал на Ар-

мијата на Република Северна Македонија (во натамош-

ниот текст: Армијата), ќе учествуваат во извршување 

на должности во Командата на Бригадата на Југоисточ-

на Европа - СЕЕБРИГ. 

2. Припадниците на Командата на Бригадата на Ју-

гоисточна Европа- СЕЕБРИГ, ќе ги извршуваат долж-

ностите во касарната „Боро Менков” во Куманово, во 

временскиот период од август 2020 година до август 

2026 година.  

3. Потребните капацитети за извршување на долж-

ностите на припадниците на Командата на Бригадата 

на Југоисточна Европа - СЕЕБРИГ во касарната „Боро 

Менков“ во Куманово, ги обезбедува Република Север-

на Македонија, без надомест.   

4. Финансиските трошоци за преселбата на матери-

јално - техничките средства и опремата за потребите на 

Командата на Бригадата на Југоисточна Европа -  СЕЕ-

БРИГ од Лариса, Република Грција до Република Се-

верна Македонија, се на товар на Бригадата на Југоис-

точна Европа - СЕЕБРИГ. 

5. Финансиските трошоци за плати, додатоци на 

плати и други надоместоци на воените и цивилните ли-

ца на Армијата, упатени на должност во Командата на 

Бригадата на Југоисточна Европа - СЕЕБРИГ,  ги обез-

бедува Министерството за одбрана. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5455/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1985. 

Врз основа на член 19 точка 5-а) од Законот за од-

брана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.42/20), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 12 јуни 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА КОМАНДАТА 

НА БРИГАДАТА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - 

СЕЕБРИГ (SOUTH EAST EUROPE BRIGADE –  SEEBRIG) 

 

1. Се одобрува воспоставување и престој на Коман-

дата на Бригадата на Југоисточна Европа-СЕЕБРИГ 

(South East Europe Brigade – SEEBRIG) на територијата 

на Република Северна Македонија, за временскиот пе-

риод од август 2020 до август 2026 година.  

2. Команадата на Бригадата на Југоисточна Европа-

СЕЕБРИГ, за временскиот период од членот 1 од оваа 

одлука, ќе биде лоцирана и припадниците на истата ќе 

ги извршуваат должностите во касарната „Боро Мен-

ков” во Куманово. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5456/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1986. 

 Врз основа на член 18 став (1) 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 седницата, одржана 

на 12 јуни 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА OПШТИНА РЕСЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Ресен се даваат на трај-

но користење без надомест недвижни ствари - згради, 

кои се наоѓаат на ул. Село, КО Љубојно, запишани во 

Имотен лист бр.1200, сопственост на Република Север-

на Македонија, и тоа:  
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- зграда бр. 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 

внатрешна површина од 116 м2, КП бр.2608; 

- зграда бр. 2, намена на зграда В4-10, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 

внатрешна површина од 85 м2, КП бр.2608; 

- зграда бр. 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со 

внатрешна површина од 155 м2, КП бр.2094. 

  

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање на трајно ко-

ристење на недвижни ствари на oпштина Ресен 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 153/20). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5459/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје    Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1987. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 12 јуни 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ  КАННАБИНОИДС  ДОО  УВОЗ-ИЗВОЗ 

КОЧАНИ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги КАННАБИНОИДС ДОО увоз-извоз Ко-

чани со број  19- 170/2  од  12.6.2020  година. 

 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5462/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1988. 

Врз основа на член 44 став (4) 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 12 јуни 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за правда - Управа за извршување на санкци-

ите, му престанува користењето на движната ствар, 

Дизел автоматски агрегат за резервно напојување на 

пречистителната станица за отпадни води, Производи-

тел ГЕНПОВЕР Република Турција, производ тип 

GNP-NT-GP-77, сериски број GNT77000045.   

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Казнено-поправната 

установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движната 

ствар од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5477/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1989. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење  и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 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 седницата, одржана на 12 јуни 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкци-
ите, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:  
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправ-

ната установа Казнено-поправен дом Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-5477/2                                                                                                  Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје                                                                                                    Оливер Спасовски, с.р. 
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1990. 

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 , 23/16 и 144/18 ), 

Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 јуни  2020 година, донeсе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЖИВО ЈАГНЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка при увоз на жи-

во јагне и тоа: 

 

Член 2 

За остварување на правото од член 1 на оваа одлука кон царинската декларација се поднесува Решение за 

одобрување на оператор со храна и објект за производство, обработка и манипулација со храна од животинско 

потекло издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство.  

 

Член 3 

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2020 година. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Северна Македо-

нија“. 

 

Бр. 44-5478/1                                              Претседател на Владата 

12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

            Скопје                                              Оливер Спасовски, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2020 

ГОДИНА 

             Бр. 09-1173/1                 Министер 
      12 јуни 2020 година                     за локална самоуправа, 
                 Скопје                     м-р Горан Милевски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 
1991. 
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1992. 

П Р О Г Р А М А  

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2020 ГОДИНА 

     Бр. 09-1172/1 Министер 
12 јуни 2020 година  за локална самоуправа, 
           Скопје м-р Горан Милевски, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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