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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1847.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.79/20 и 128/20) член 1 во ставот 2 по зборот „задоцнување“ се става запирка и се додаваат зборовите „за
постапката на присилна наплата како“.
Член 2
Во членот 2 по зборот „камата“ се додаваат зборовите „по каматна стапка“.
Член 3
По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Управата за јавни приходи нема да издава опомена
за плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на
присилна наплата за време на траењето на вонредната
состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година и тоа за:
- даночен долг кој е доспеан, а неплатен, и за кој не
се отпочнати постапки на присилна наплата;
- даночен долг по сите основи кој ќе доспее во месеците мај и јуни 2020 година и
- судски такси и парични казни, односно глоби и
трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на Република Северна Македонија, а кои ги наплатува Управата за јавни
приходи, кои се доспеани, а неплатени, и за кои не е
отпочната постапка на присилна наплата.“

Одлука за начинот на исплата на
средства од сметката за донација на
фондот за помош и поддршка за
справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID - 19.....
Одлука за определување на бројот
на кандидати кои се запишуваат на
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020/2021
година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија..............................
Одлука за престанок и за давање
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Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4129/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1848.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година, донесе
УРЕДБА
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 Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 84/20 и 100/20), член 1 во ставот 2 по
зборот „установи“ се става запирка и се додаваат зборовите „за вршење на здравствени услуги од областа на
молекуларната дијагностика во јавните здравствени установи на секундарно и на терцијарно ниво во мрежата
на здравствени установи“.
Член 2
Во членот 2, по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
„Во јавните здравствени установи на секундарно и
на терцијарно ниво кои имаат услови во однос на просторот, опремата и кадарот согласно закон, можат да се
вршат здравствени услуги од областа на молекуларната
дијагностика во мрежата на здравствени установи.“
Ставот 4 станува став 5.
Член 3
Одредбите од членот 2 од оваа уредба со законска
сила ќе се применуваат за време на траење на вонредната состојба, а најдоцна до 31 декември 2020 година.
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Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-4700/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1849.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македoнија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Северна Македoнија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 29 мај 2020 година донесе

Бр. 44-4708/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1850.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29
мај 2020 година, донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
(1) Законот за вршење на сметководствени работи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12,
188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16, 190/16 и 193/17), ќе
се применува за време на траењето на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
(2) За рокот за исполнување на обврската за посета
на обуката за континуирано професионално усовршување за сметководител односно овластен сметководител, за време на траењето на вонредната состојба се
применуваат одредбите од оваа уредба со законска
сила.
Член 2
(1) Рокот за исполнување на обврската за посета на
обуката за континуирано професионално усовршување
од 60 часа за сметководител за период од три години
односно 90 часа за овластен сметководител за период
од три години, започната во 2017 година, престанува да
тече за време на траењето на вонредната состојба и
продолжува 200 дена по престанокот на траењето на
вонредната состојба.
(2) Oбврската за посета на обуката за континуирано професионално усовршување од најмалку 10 часа во
текот на една година за сметководител, односно од најмалку 20 часа за овластен сметководител, нема да се
однесува за сметководителите односно овластените
сметководители кои обуката за континуирано професионално усовршување ја започнале во 2018 и 2019 година.
(3) Доколку сметководителот, односно овластениот
сметководител од ставот (1) на овој член, до 31.12.2019
година посетил повеќе од 60 односно 90 часови обука
за континуирано професионално усовршување, тие часови му се признаваат во следниот тригодишен циклус.

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА УНИЈА ПРЕКУ ИНСТРУМЕНТОТ
MАКРОФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД
КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Република Северна Македонија се задолжува кај
Европската Унија со заем во износ од 160.000.000 евра,
преку инструментот Mакрофинансиска поддршка, за
справување со последиците предизвикани од Ковид-19
пандемијата, наменет за поддршка на Буџетот на Република Северна Македонија.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од оваа уредба со законска сила се утврдуваат со
Договор за заем, кој ќе се склучи помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија.
Во име на Република Северна Македонија, Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпишат министерот за финансии и гувернерот на Народна банка
на Република Северна Македонија.
Член 3
Заемот од член 1 од оваа уредба со законска сила ќе
се повлекува во две еднакви транши. За секоја транша
Министерството за финансии ќе поднесе Барање за
повлекување средства до Европската комисија.
За секое повлекувње на износот од заемот во транша Европската комисија ќе издаде Известување, во кое
ќе бидат утврдени конечните финансиски услови на
траншата, меѓу кои се: износот на траншата, датумот
на исплата, каматната стапка, датумот на достасување,
банкарските провизии, и останатите трошоци за повлекување на средствата.
Член 4
Средствата од заемот од член 1 на оваа уредба со
законска сила ќе се користат за поддршка на Буџетот
на Република Северна Македонија.
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Член 5
Република Северна Македонија заемот од членот 1
од оваа уредба со законска сила ќе го отплаќа од Буџетот на Република Северна Македонија.
Член 6
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4714/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1851.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“бр.63/07, 187/13,
43/14, 215/15 и 64/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со
законска сила не е поинаку уредено.
За распределбата на средства за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 година, за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за проекти за развој на селата , се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Средствата за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 година, утврдени во Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот
на Република Северна Македонија за 2020 година за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“бр. 126/2020), во раздел
280.01 Биро за регионален развој, ставка 488- Капитални дотации до ЕЛС, кои останале нераспределени или
неискористени од намените утврдени во член 29 став 2
и 71 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), во постапката
за доделување на договор за јавна набавка за реализација на проектите за развој на планските региони во тековната година во согласност со членот 34-а став 6 од
Законот за рамномерен регионален развој, средствата
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за одобрени проекти за развој на планските региони за
кои Бирото за регионален развој ги раскинало договорите за нивна реализација во тековната година и средствата за одобрени проекти за развој на планските региони кои нема да се реализираат во тековната година,
се распределуваат за финансирање на проекти за развој
на подрачјата со специфични развојни потреби и за
проекти за развој на селата.
За распределбата на средствата од став 1 на овој
член министерот за локална самоуправа на предлог на
Бирото за регионален развој донесува акт кој се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Средствата од став 1 на овој член се распределуваат:
- 70% за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и
- 30% за финансирање на проекти за развој на селата.
Член 3
Бирото за регионален развој го подготвува конкретниот предлог за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за финансирање на проекти за развој
на селата, од листата на предлог проекти кои, во постапката за оценување на предлог проектите за развој на
подрачја со специфични развојни потреби и предлог
проектите за развој на селата кои се позитивно оценети
од Комисијата за оцена на предлог-проекти, согласно
прописот од член 39 став 3 од Законот за рамномерен
регионален развој, кој се однесува на постапката и методологијата за оценување на предлог-проектите.
Член 4
Во постапката за подготвување на предлогот од
член 3 од оваа уредба со законска сила, Бирото за регионален развој предлага финансирање на помал износ
од побараниот во проектната апликација на секој поединечен предлог проект за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата, доколку со предлогот се заокружува целосно една или повеќе фази од проектот.
Член 5
При подготвувањето на предлогот од член 3 од оваа
уредба со законска сила, Бирото за регионален развој
нема обврска да се раководи со принципот за застапеност на проектите во секој плански регион.
Член 6
Оваа уредба со законска сила се применува за време на траењето на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31.12.2020
година.
Член 7
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4737/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

29 мај 2020

1852.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20), по членот 4
се додава нов член 4-а кој гласи:
„Член 4-а
Одредбите од членовите 2, 3 и 4 од оваа уредба со
законска сила се применуваат за време на траењето на
вонредната состојба, како и по престанувањето на траењето на вонредната состојба до 31.12.2020 година.“
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4738/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1853.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА
СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ПОМОШ И
ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА
ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19
Член 1
Во Уредбата со законска сила за формирање Фонд
за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19 („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.106/20 и
139/20), во членот 3 став 1 точка 2, по алинеата 4, се
додава нова алинеа 5 која гласи: „парични средства во
износ од разликата од средствата за авионските билети
кои ги платиле патниците за организираниот авионски
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превоз од и до Меѓународниот аеродром Скопје до износот на средства кои Генералниот секретаријат ги уплатил на авиопревозникот кој го вршел превозот“.
Во членот 5 зборовите „како и“ се бришат, а по зборот „културата,“ се додаваат зборовите: „како и радиодифузерите кои од регулаторното тело надлежно за работите од областа на радиодифузија добиле дозвола за
емитување преку дигитален терестријален мултиплекс,
за надомест на трошоци кон операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс, согласно Законот за електронски комуникации,“.
Член 2
Оваa уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4742/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1854.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македoнија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Северна Македoнија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 29 мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20 ),
член 2 во ставовите 1 и 2 зборовите „три месеци по
престанокот на траењето на вонредната состојба “ се
заменуваат со зборовите „по престанокот на траењето
на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година“.
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4744/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1855.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19 ), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29
мај 2020 година, донесе
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УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.92/20), во член 1 во ставот 2 по зборот
„основ“ се става запирка и се додаваат зборовите „за
осигурениците кои учествуваат со лични средства при
користење на здравствените услуги, за осигурениците
кои го остваруваат правото на лекови според листата
на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот, како и
за користење на здравствени услуги во здравствени установи на државјаните на соседните земји“.
Член 2
Во членот 2 по зборот „основ“ запирката се брише
и се додаваат зборовите „и државјаните на соседните
земји со кои Република Северна Македонија нема
склучено или преземено Договор за социјално осигурување, а се затекнати на територијата на Република Северна Македонија“.
Член 3
По членот 2 се додаваат три нови члена 2-а, 2-б и
2-в кои гласат:
„Член 2-а
Осигурениците и лицата од членот 2 од оваа уредба
со законска сила се ослободуваат од учеството со лични средства при користење на здравствени услуги во
здравствените установи поврзани со дијагностицирање
и лекување од Коронавирусот COVID-19.
Член 2-б
Фондот ги собира и обработува личните податоци
од документите за лична идентификација (лична карта
или пасош) при остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување, согласно со целите утврдени со оваа уредба со законска сила и во согласност
со прописите со кои се уредува заштитата на личните
податоци.
Член 2-в
Правото на лекови според листата на лекови осигуреното лице може да го оствари и без приложување на
рецепт издаден од избраниот лекар.
Препишувањето на лековите од ставот 1 на овој
член избраниот лекар ќе го врши преку веб-сервисот на
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.“
Член 4
Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се
применуваат за време на траење на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31.12.2020 година.

29 мај 2020

Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4745/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1856.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 86/20, 103/20 и 128/20), членот 3-а се
менува и гласи:
„При вршење јавен превоз на патници, за време на
траење на вонредната состојба, превозникот во возилото е должен да го организира превозот со задолжително носење на заштитни маски од страна на патниците и
екипажот во возилата, редовно дезинфицирање на возилата и може да има најмногу 50% патници од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на возачот.“
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4746/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1857.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македoнија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Северна Македoнија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 29 мај 2020 година, донесе
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УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ
ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на законот за трговските друштва за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.123/20), во членот 1 став (2) по зборовите “трговски книги “ се додаваат зборовите “за рокот за усвојување на ревидираните финансиски извештаи“, а по
зборовите “финансиски извештаи“ се додаваат зборовите “со годишниот извештај за работа, ревидираната
годишна сметка, односно ревидираните финансиски
извештаи“.
Член 2
По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
“Член 2-а
Рокот за усвојување на ревидираните финанисиски
извештаи од страна на собирот на содружници, односно собранието на друштво, со исклучок на друштвата
чии хартии од вредност котираат на берза и друштва
кои согласно Законот за хартии од вредност се со посебни обврски за известување, престанува да тече за
време на траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба,
за онолку денови колку што траела вонредната состојба.“
Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
“Рокот за доставување на одобрените финансиски
извештаи со годишниот извештај за работа, ревидираната годишна сметка, односно ревидираните финансиски извештаи за 2019 година, за големите и средни трговци организирани како акционерски друштва и за големите и средни трговци организирани како друштва
со ограничена одговорност, со исклучок на друштвата
чии хартии од вредност котираат на берза и на друштвата кои согласно Законот за хартии од вредност се со
посебни обврски за известување, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република
Северна Македонија, престанува да тече за време на
траењето на вонредната состојба и продолжува по
престанокот на траењето на вонредната состојба, за
онолку денови колку што траела вонредната состојба.
Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-4747/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1858.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на
29 мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА
КНИГА НА РОДЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА
СОСТОЈБА
Член 1
Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.42/20), ќе се применува за време на
траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено.
За рокот за поднесување на барање за упис во посебната матична книга на родени, за време на траење
на вонредната состојба се применуваат одредбите од
оваа уредба со законска сила.
Член 2
Рокот за поднесување на барање за упис во посебната матична книга на родените престанува да тече за
време на траењето на вонредната состојба и продолжува шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4749/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1859.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19 ) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17,
168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 42/20), ќе се применува за
време на траење на вонредната состојба, доколку со
оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

Стр. 8 - Бр. 140

За донесувањето на подзаконските акти определени
со член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 42/20) за време на
траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги ги донесува подзаконските акти од
член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 42/20), во рок од
седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа
уредба со законска сила.
Подзаконските акти донесени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17,
168/18), продолжуваат да се применуваат се до донесувањето на соодветните подзаконски акти определени
со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17,
168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 42/20).
Член 3
Операторите се должни до Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги да достават пријави
за регистрација на странските радиодифузери кои ги
реемитуваат, согласно подзаконските акти од член 2
став (1) од оваа уредба со законска сила, во рок од 60
дена од денот на нивното донесување.
Член 4
Со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила престанува да важи Уредбата со законска
сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20 и 123/20).
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4750/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1860.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита
на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 29 мај 2020 година, донесе

29 мај 2020

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник 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 и 136/20),
во член 1, став 1, во точката 1 по ставот 1 се додаваат
три нови става кои гласат:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со воспитно – образовниот процес во сите установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки и центри за ран детски развој во Република Северна Македонија се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за активности
во установите за згрижување и воспитание на деца по
престанување на траењето на вонредната состојба на
територијата на Република Северна Македонија од Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство и од Министерството за труд и социјална политика, кој е даден во Прилог број 9 и е составен дел
на оваа одлука.
Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапката за запишување на ученици во прво
одделение во основните училишта и во прва година во
средните училишта во Република Северна Македонија
за учебната 2020/2021 се утврдуваат во и одвиваат со
задолжително почитување на Протоколот за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво
одделение во основните училишта од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од
Министерството за образование и наука, кој е даден во
Прилог број 10 и Протоколот за постапување на средните училишта за време на запишувањето на ученици
во прва година во учебната 2020/2021 година кој е даден во Прилог број 11 и се составен дел на оваа одлука.
Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапувањето на Математичко – информатичката
гимназија за време на полагање на приемниот испит на
ученици во учебната 2020/2021 година се утврдуваат во
и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот
за постапување на Математичко – информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на ученици во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од
Министерството за образование и наука, кој е даден во
Прилог број 12 и е составен дел на оваа одлука.“
Во точката 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој
гласи:
„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со изведувањето на испитите во просториите на
јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија, односно единиците во
состав на истите се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за утврдување и
постапување на јавните и приватните високообразовни
установи, односно единиците во состав на истите при
изведување на испитите од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 13 и е составен дел на оваа одлука.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/17
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 140

29 мај 2020

29 мај 2020

Бр. 140 - Стр. 23

1861.
Врз основа на член 6 од Уредбата со законска сила
за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот
COVID – 19 („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.106/20, 139/20 и 140/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 29 мај 2020 година донесе

Исплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на овој
член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ја врши во рок од 15 дена од
денот на доставувањето на решенијата од страна на
Агенцијата за филм и Министерството за култура.
Исплатата на средствата од алинеа 3 на овој член,
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ја врши во рок од 8 дена од денот на
приемот на известувањето од ставот 3 на овој член.

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД
СМЕТКАТА ЗА ДОНАЦИЈА НА ФОНДОТ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ
COVID - 19

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се уредува начинот на исплата на
средства од сметката за донација на Фондот за помош
и поддршка за справување со кризата предизвикана од
Коронавирусот COVID – 19.
Член 2
Средствата од членот 1 на оваа одлука се исплаќаат
како финансиска помош на:
- филмските работници согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба;
- уметниците и другите физички лица кои самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа
на културата, или преку авторски или друг вид на договор се ангажирани во правно лице кое е регистрирано
за вршење на дејност од областа на културата за помош
и поддршка за справување со кризата предизвикана од
Коронавирусот COVID – 19, согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на уметници и
други физички лица кои самостојно вршат дејности
или други активности во областа на културата за време
на вонредна состојба и
- радиодифузерите кои од регулаторното тело надлежно за работите од областа на радиодифузија добиле
дозвола за емитување преку дигитален терестријален
мултиплекс, за надомест на трошоци за дигитализација
за 2020 година, кон операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс, согласно Законот за електронски
комуникации.
Средствата од алинеите 1 и 2 на овој член се исплаќаат по претходно доставено известување од страна на
Агенцијата за филм на Република Северна Македонија
и Министерството за култура, со прилог решенија за
утврдување на правото на финансиска поддршка, до
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Средствата од алинеа 3 на овој член се исплаќаат
врз основа на извештај за настанати долгови доставен
од страна на операторот на дигиталниот терестријален
мултиплекс, за надомест на трошоците на радиодифузерите, кои од регулаторното тело надлежно за работите од областа на радиодифузија добиле дозвола за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, за
дигитализација за 2020 година, до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Генералниот секретар на Генералниот секретаријат
на Владата на Република Македонија формира Комисија од пет члена од редот на вработените административни службеници во Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија, за постапување и за исплаќање на средствата по доставените известувања и решенија, која во својата работа ја користи
документацијата од ставовите 2 и 3 на овој член.

Бр. 44-4709/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1862.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
83/09), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 29 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа oдлука се определува бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна
2020/2021 година и тоа вкупно 35 студенти-питомци
како редовни студенти, чие образование се финансира
од Буџетот на Република Северна Македонија, од кои:
- 25 студенти-питомци за потребите на Армијата на
Република Северна Македонија,
- 4 (четири) студенти питомци за потребите на Војската на Црна Гора,
- 4 (четири) студенти питомци за потребите на вооружените сили на Босна и Херцеговина и
- 2 (два) студенти питомци за потребите на Министерството за Косовските безбедносни сили.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4739/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1863.
Врз основа на член 18 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 275/2019),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај 2020 година, донесе

Стр. 24 - Бр. 140

О Д Л У КА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул.„Голем Јавор“, на
КП бр.694 КО Гевгелија, запишани во Имотен лист
бр.20009, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- зграда бр. 1, намена на зграда:Помошни простории, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 6 м2,
- зграда бр. 2, намена на зграда:Помошни простории, влез 1, кат ПО, број 1, со површина 24 м2,
- зграда бр. 2, намена на зграда: Деловна зграда вон
стопанство, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 86 м2,
- зграда бр. 3, намена на зграда: Деловна зграда вон
стопанство, влез 1, кат ПР, број 1, со површина 144 м2.

29 мај 2020

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на општина
Гевгелија.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
одбрана и општина Гевгелија во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4743/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

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.

