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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1903. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 2 ју-

ни 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 ПРО-

ИЗВОДИ 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 за купување на маке-

донски производи и услуги за време на вонредна сос-

тојба („Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр.137/20), член 2 став (1) точка (1) се менува и 

гласи: 

„Граѓани со низок доход“ се полнолетни државјани 

на Република Северна Македонија корисници на права 

на парична помош и надоместоци согласно Законот за 

социјалната заштита, Законот за заштита на децата и 

Законот за социјална сигурност за старите лица и тоа: 

носител на право од  домаќинство кое користи право 

на гарантирана минимална помош; корисник на право 

на детски додаток; корисник на право на додаток за об-

разование; корисник на право на социјална сигурност 

за старите лица како и невработени лица кои активно 

бараат работа евидентирани во Агенцијата за вработу-

вање на Република Северна Македонија заклучно со 

22.5.2020 година, кои за 2019 година оствариле годи-

шен доход во нето износ не поголем од 180.000 денари 

и за периодот јануари-април 2020 година оствариле до-

ход во нето износ не поголем од 60.000 денари соглас-

но со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во 

натамошниот текст: „граѓани-корисници на финансис-

ка поддршка“). 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4929/1 Претседател на Владата 

2 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1904. 

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 2 јуни 2020 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-

ТА 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 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 и 

140/20), во член 1, став 1, во точката 1., по ставот 4, се 

додава нов став коj гласи: 

 

„Активностите, начинот на работа и условите пов-

рзани со постапката за спроведување на проверка на 

способностите за спортски вештини на учениците кај 

кои има интерес за запишување во ДСУ Спортска Ака-

демија во учебната 2020/2021 година, се утврдуваат во 

и одвиваат со задолжително почитување на Протоко-

лот за спроведување на проверка на способностите за 
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спортски вештини на учениците кај кои има интерес за 

запишување во ДСУ Спортска Академија 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 14 и 

е составен дел на оваа одлука. 

 

Точките 25. и 27. се бришат. 

 

Точката 26. станува точка 25.. 

 

По точката 25. се додава нова точка 26. која гласи: 

 

„26. Активностите, начинот на работа, условите 

поврзани со универзалните мерки за спречување на 

пренесувањето на COVID-19 што важат за сите работ-

ни места и за сите лица на работни места, односно за 

работодавачите, раководителите, работниците, догова-

рачите, клиентите и посетителите, се утврдуваат во и 

одвиваат со задолжително почитување на Протоколот 

за превентивни мерки за сите работни места од Коми-

сијата за заразни болести при Министерството за 

здравство, кој е даден во Прилог број 15 и е составен 

дел на оваа одлука.  
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2147/18 Претседател на Владата 

2 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

ПРИЛОГ бр.14 

 

ПРОТОКОЛ 

за спроведување на проверка на способностите за 

спортски вештини на учениците кај кои има интерес за 

запишување во ДСУ Спортска Академија во учебната 

2020/2021 година 
 
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

 

1. Селектирањето на учениците ќе се врши на 

спортски терени од отворен тип (фудбал, ракомет, ко-

шарка и тенис). 

2. Терените на кои ќе се врши селекцијата, мора да 

имаат посебен дел за публика на кој ќе бидат распоре-

дени учениците, каде што ќе го чекаат својот ред за 

настап на теренот. 

3. Меѓу спортистите да има физичко растојание од 

2 метри, согласно препораките за социјално дистанци-

рање. 

4. Помеѓу тренерот и кандидатот да има растојание 

од 5 метри. 

5. Пред почетокот на тренингот се прави термален 

скрининг и се забранува тренинг на кандидатот кој ќе 

има покачена температура. 

6. Додека учениците го чекаат својот ред, задолжи-

телно да имаат на себе лична заштитна опрема (маска). 

7. Да има најмалку два тоалета во употреба, прет-

ходно целосно дезинфицирани. 

8. Кандидатите и тренерите доаѓаат на теренот пое-

динечно и веќе облечени во спортска опрема за селек-

тивниот тренинг, при што ќе се избегне користењето 

на соблекувалните. 

9. Движењето на спортскиот терен да се одвива по 

обележани ознаки и од страна на редари. 

10.  Пред влезот да има поставено средство за де-

зинфекција на рацете, кое задолжително мора да се 

употребува од страна на учениците при влез и излез од 

теренот. 

11. На влезот да биде поставен сунѓер за дезинфек-

ција на обувки. 

 

ПРИЈАВУВАЊЕ 

 

1. Пред самиот влез на теренот да биде поставена 

контролна точка за евидентирање на учениците кои ќе 

бидат дел од селективните тренинзи. Бидејќи во овој 

случај физичкото растојание помеѓу лицето кое врши 

идентификација и ученикот може да биде помало од 2 

метри, задолжителна е употребата на лична заштитна 

опрема  (заштитна маска). Пред да пристапат на иден-

тификација, учениците мора да ги дезинфицираат раце-

те со средство за дезинфекција, кое ќе биде поставено 

во близина на местото за идентификација. 

2. Приемот на кандидатите (нивното присуство и 

идентификација) ќе се врши од одредени лица на опре-

делено и обележано место на влезот на теренот со 

предвиденото растојание помеѓу кандидатите и задол-

жените лица за прием. 
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3. По пријавувањето (идентификацијата), ученици-

те да се упатуваат кон местото за публика, каде што че-

каат да бидат повикани за настап од страна на тренери-

те коишто се на терен. 

 

ТЕК И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕЛЕКТИВНИОТ 

ТРЕНИНГ 

 

1. За организирање на целиот процес да биде задол-

жена редарска служба која ќе води сметка за потребно-

то растојание помеѓу кандидатите и присутните од ми-

нимум 2 метри во теренот и околу теренот и на место-

то за публика од каде ќе бидат повикувани кандида-

тите. Ќе бидат ангажирани минимум 2 редари. 

2. Ќе бидат поставени ознаки на влезот на теренот и 

на теренот кои ќе означуваат правец на движење и за-

пазување на минимум растојанието при чекањето ред. 

3. На теренот да бидат присутни најмногу двајца 

тренери, кои ќе имаат задача да асистираат во одреде-

ни ситуации при демонстрирање на одредени еле-

менти. Истите мора да носат лична заштитна опрема, 

односно маска и ракавици. 

4. По секоја измена на терен, тренерите задолжи-

телно мора да ги дезинфицираат рацете со средство за 

дезинфекција. 

5. Комисијата од три члена да го следи тренингот 

од соодветно место, на физичко растојание помеѓу чле-

новите од 2 метри. 

6. Реквизитите кои се користат на тренингот да се 

дезинфицираат по секоја направена измена на ученик 

на терен. 

7. Во демонстрирање на одредени елементи, на те-

ренот може да има и два ученика во исто време, но не 

на растојание помало од 3 метри. 

8. Ученикот, кој го завршува својот настап на тере-

нот, да се упатува кон  соблекувалната и потоа да го 

напушти теренот. 

 

ПРИЛОГ бр.15 

 

ПРОТОКОЛ 

за превентивни мерки за сите работни места 

 

Универзалните мерки за спречување на пренесува-

њето на COVID-19 што важат за сите работни места и 

за сите лица на работни места, односно за работодава-

чите, раководителите, работниците, договарачите, кли-

ентите и посетителите, ги вклучуваат следниве мерки:  

Хигиена на рацете 

- Редовно и темелно миење на рацете со сапун и во-

да или дезинфекција на рацете со средство за дезин-

фекција на база на алкохол пред отпочнување со ра-

бота, пред јадење, често пати за време на работната 

смена, особено по контакт со колеги или клиенти, по 

одење во тоалет, по контакт со секрети, екскрети и те-

лесни течности, по контакт со потенцијално загадени 

предмети (ракавици, облека, маски, користени хартие-

ни марамчиња, отпад), и веднаш по отстранување на 

ракавиците и друга заштитна опрема, а пред допирање 

на очите, носот или устата. 

 - Треба да се постават станици за хигиена на 

рацете, како што се станици за миење на раце и дис-

пензери за дезинфекција на раце на истакнати места во 

работната средина и до нив треба да имаат пристап си-

те вработени, договарачи, клиенти или купувачи и по-

сетители, заедно со информативни материјали за про-

мовирање на хигиена на рацете. 

 

Респираторна хигиена 

- Промовирајте респираторна хигиена од страна на 

сите луѓе на работното место. Осигурете дека на работ-

ното место има на располагање доволно заштитни мас-

ки за лице и хартиени марамчиња за оние вработени на 

кои им тече носот или кашлаат на работа, како и канти 

за отпадоци со капаци за хигиенско одлагање на отпа-

дот. 

- На видно место истакнете промотивен материјал 

за носење заштитна маска на лицето како и упатство за 

нивна правилна употреба. Известете ги работниците 

доколку некој е болен дека не треба да доаѓа на работа. 

Ако некој член на персоналот или работник не се чув-

ствува добро додека е на работа, обезбедете медицин-

ска маска за да може безбедно да се врати дома.  

 

Физичко дистанцирање 

- Воведете мерки за одржување на растојание од 

најмалку 1 метар помеѓу луѓето и избегнување на ди-

ректен физички контакт со други лица (на пр. прегрну-

вање, допирање, ракување), строга контрола врз надво-

решниот пристап на странки и контакти во насока на 

одржување на ред физичка дистанца (обележување оз-

наки на подот, прегради и сл.). 
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- Намалете ја густината на луѓето во зградата, од-

носно физичкото растојание од најмалку 1 метар поме-

ѓу работните позиции и во заедничкиот простор, како 

влезови / излези, лифтови, остави / кантини, скали, ка-

де што може да дојде до собирање или редици на вра-

ботени или посетители / клиенти. 

- Намалете ја потребата за физички состаноци, од-

носно да се  користи опрема за телеконференции. 

- Избегнувајте групирања со воведување на флекси-

билно работно време за вработените за да се намали 

собирањето на вработените во заедничките простори, 

како што се влезови или излези. 

- Организирајте или зголемете ја работата во смени 

или поделете ги тимовите, или пак, организирајте рабо-

та од далечина доколку е возможно, согласно работни-

от процес. 

- Одложете или откажете ги настаните на работното 

место што вклучуваат близок и продолжен контакт ме-

ѓу учесниците, вклучително и социјални собири. 

 

Намалување и организирање на патувања поврзани 

со работата 

- Откажете или одложете ги патувањата во региони 

каде има трансмисија и зголемен број на лица со  

COVID-19 во заедницата, а кои не се неопходни, обез-

бедете дезифициенси за раце за работниците кои мора 

да патуваат, советувајте ги работниците да се придржу-

ваат на инструкциите во местата каде што патуваат, и 

дадете им информации со кого да контактираат ако не 

се чувствуваат добро за време на патувањето. 

- Работниците кои се враќаат од области каде што 

постои трансмисија  на COVID-19 треба самите да ја 

следат својата здравствена состојба и можна појава на 

симптоми во тек на 14 дена и да ја мерат телесната 

температура два пати на ден, ако не се чувствуваат 

добро, треба да останат дома, да се самоизолираат и 

веднаш да стапат во контакт со својот матичен лекар и 

епидемиолог . 

 

Редовно чистење и дезинфекција на работната сре-

дина 

- Редовно чистење со користење на сапун или неут-

рален детергент со вода, како и механичко чистење  

(четкање, стружење) со цел отстранување на нечисто-

тиите, остатоците и другите материјали од површи-

ните. По завршувањето на процесот на чистење, се 

врши дезинфекција за да се деактивираат (т.е. убијат) 

патогените и другите микроорганизми на површините. 

- Површините што често се допираат треба да се ут-

врдат како приоритет за дезинфекција (делови што чес-

то се користат, рачки на врати и прозорци, прекинува-

чи за светла, кујната и површини каде се подготвува 

храна, површини во бањи, тоалети и славини, екрани 

на допир на лични уреди, тастатури на персонални 

компјутери и работни површини). 

- Растворите за дезинфекција секогаш мора да се 

подготвуваат и користат според упатствата на произво-

дителот, вклучително и упатствата за заштита на без-

бедноста и здравјето на работниците кои вршат дезин-

фекција, со употреба на лична заштитна опрема и 

избегнување на мешање на различни хемиски средства 

за дезинфекција. 

- За работните места на затворено, генерално не се 

препорачува рутинска примена на средства за дезин-

фекција на површините во средината со распрскување 

или замаглување, бидејќи е неефикасна во отстранува-

ње на загадувачи надвор од директните зони на прска-

ње и може да предизвика иритација на очите, респира-

торните органи и кожата и други токсични ефекти. 

- За работните места на отворено, во моментов нема 

доволно докази за поддршка на препораките за прска-

ње или фумигација од голем обем. 

- Прскање на лица со средства за дезинфекција (ка-

ко на пр. во тунел, затворен простор или комора) не се 

препорачува во никакви околности.  

 

Комуникација, обука и едукација за ризици 

- Обезбедете промотивни материјали: постери, ви-

деа и електронски табли за прикажување на пораки за 

зголемување на свеста за COVID-19 кај работниците и 

промовирање на безбедни индивидуални пракси на ра-

ботното место. 

- Редовно информирајте ја епидемиолошката служ-

ба од регионлниот Центар за јавно здравје при појава 

на ризикот од COVID-19. 

 

Управување со лица со COVID-19 или нивни кон-

такти 

- Работниците кои не се чувствуваат добро или кај 

кои се појавуваат симптоми што одговараат на COVID-

19, треба да останат дома, да се самоизолираат и да 

контактираат со медицинско лице или со локалната ли-

нија за информации за    COVID-19 за совети. 
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- Сите работници сами да го следат своето здравје и 

редовно да ја мерат телесната температура. 

- Мерењето на температурата на работното место 

треба да се разгледа како опција само во контекст на 

комбинација на мерки за превенција и контрола на 

COVID-19 на работното место и заедно со комуника-

ција за ризикот. 

- Треба да се почитуваат стандардни оперативни 

процедури за управување со лице кое ќе се разболи на 

работното место, а постојат сомневања дека има 

COVID-19, вклучително и сместување на лицето во 

просторија за изолација, ограничување на бројот на ли-

ца кои имаат контакт со него, употреба на лична заш-

титна опрема и последователно чистење и дезинфек-

ција. 

- Задолжително е да се контактира со регионалниот 

епидемиолог и да се води евиденција за присуство на  

состаноци за да се олесни следењето на контактите. 

- Луѓето кои биле во близок контакт на работното 

место со лице со лабораториски потврден COVID-19 

по направената проценка  од страна на локалниот епи-

демиолог треба да бидат ставени во домашна  изола-

ција, во период од 14 дена од последниот контакт со 

тоа лице. 

__________ 

1905. 

Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот 

за заштита на населението од заразни болести („Служ-

бен 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 3 јуни 

2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА 

И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движе-

ње на територијата на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 72/20, 74/20, 76/20, 78/20, 89/20, 92/20, 100/20, 

105/20, 107/20, 111/20, 119/20, 125/20, 130/20, 134/20 и 

136/20), во членот 1, по точката 1. се додаваат две нови 

точки 2. и 3. кои гласат: 

„2. Се забранува движење на населението и возила 

од јавен превоз на подрачјето на градот Скопје и оп-

штините во градот Скопје и околните скопски општи-

ни Арачиново, Студеничани, Илинден, Петровец и Зе-

лениково, како и во општините Куманово, Липково, 

Штип и Карбинци, Тетово и околните тетовски општи-

ни Боговиње, Брвеница, Теарце, Желино и Јегуновце, 

во временски период од 21.00 часот на 4 јуни 2020 го-

дина (четврток), до 5.00 часот на 8 јуни 2020 година 

(понеделник). 

Во сите останати општини во Република Северна 

Македонија, се забранува движење на населението и 

возила од јавен превоз од 21.00 часот на 4 јуни 2020 го-

дина (четврток), до 5.00 часот на 5 јуни 2020 година 

(петок), а на 5, 6 и 7 јуни 2020 година (петок, сабота и 

недела), од 16.00 часот до 5.00 часот наредниот ден. 

3. Се забранува посета на гробиштата на територи-

јата на Република Северна Македонија, освен во случај 

на погреб, во временски период од 21.00 часот на 4 ју-

ни 2020 година (четврток), до 5.00 часот на 8 јуни 2020 

година (понеделник).“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2416/16 Претседател на Владата 

3 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1906. 

Врз основа на член 2 од Уредбата со законска сила 

за примена на Законот за одбрана за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 145/20), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2020 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УЧЕСТВО ВО  МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИ-

ЈА  НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 

НАЦИИ „УНИФИЛ“ ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН 

 

1. За учество во меѓународната операција на Орга-

низацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Ко-

мандата на здружени наменски сили на Армијата на 

Република Италија - Сектор „ЗАПАД“ во Република 

Либан, се испраќаат 2 (два) штабни офицери на Арми-

јата на Република Северна Македонија (во натамошни-

от текст: Армијата), сметано од јули 2020 до јануари 

2021 година. 

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци 

на плати на припадниците на Армијата за време на из-

вршувањето на меѓународната операција, ги обезбеду-

ва Министерството за одбрана, а трошоците за страте-

гиски транспорт, сместување, исхрана и примарна ме-

дицинска заштита ги обезбедува Република Италија. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата за учество во меѓународната операција ги 

врши Министерството за одбрана. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

учеството во мировната операција на Организацијата 

на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Командата на 

здружени наменски сили на Армијата на Република 

Италија - Сектор „ЗАПАД“ во Република Либан, на 2 

(два) штабни офицери на Армијата на Република Се-

верна Македонија не се организира согласно Одлуката 

за испраќање на припадници на Армијата на Република 

Северна Македонија за учество во мировната операци-

ја на Организацијата на Обединетите Нации „УНИ-

ФИЛ “ во Република Либан („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 26/20). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4711/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1907. 

Врз основа на член 2 од Уредбата со законска сила 

за примена на Законот за одбрана за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр 145/20), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 3 јуни 2020 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА УЧЕСТВО 

ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОРГАНИЗА-

ЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ „УНИ-

ФИЛ“ ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН, НА ПРИПАДНИ-

ЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. На припадниците на Армијата на Република Се-

верна Македонија -2 (два) штабни офицери во Коман-

дата на здружените наменски сили на Армијата на Ре-

публика Италија - Сектор „ЗАПАД“, кои се испратени 

за учество во мировната операција на Организацијата 

на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Ли-

бан, согласно  Одлуката за испраќање на припадници 

на Армијата на Република Северна Македонија за учес-

тво во мировната операција на Организацијата на Обе-

динетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 89/19), ротацијата од ноември 2019 година завршу-

ва во јули 2020 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4713/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, 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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