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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1542. 

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 30 ап-

рил 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за буџетите за време на вонредна состојба („Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.79/20), во член 1, во ставот 2, по зборот „фондо-

вите“, се додаваат зборовите: „како и за измените и до-

полнувањата на Буџетот на Република Северна Маке-

донија.“ 

 

Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи 

 

„Член 4-а 

Владата на Република Северна Македонија ги доне-

сува измените и дополнувањата на Буџетот на Репуб-

лика Северна Македонија, на предлог на Министер-

ството за финансии.“ 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3525/1   Претседател на Владата 

30 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1543. 

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 30 ап-

рил 2020 година донесе 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА 

НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

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

нот за угостителската дејност за време на вонредна 

состојба („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија”  бр.111/20) во член 1 во ставот 2 по зборо-
вите: ”отворен простор“ се додаваат зборовите “и  на 
решението за утврдување на категорија на угостител-
ски објект”. 

  
Член 2 

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

“Член 2-а 
Важноста на решението за утврдување на категори-

ја на угостителски објект чиј рок на важење е истечен 
или ќе истече за време на траењето на вонредната сос-
тојба, се продолжува за време на траење на вонредната 
состојба”. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-3551/1   Претседател на Владата 

30 април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1544. 
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2020 година, донесе 

   

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за административни службеници („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 

48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 14/20), 
ќе се применува за време на траење на вонредната сос-
тојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е по-
инаку уредено. 

За продолжување на започнатите постапки за вра-
ботување на административен службеник, за време на 

траење на вонредната состојба се применуваат одред-
бите од оваа уредба со законска сила. 
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Член 2 
Започнатите постапките за вработување на адми-

нистративен службеник, кои биле запрени и ставени во 
мирување по доставувањето на барањето за објавување 
на јавен оглас, по завршувањето на рокот за пријавува-
ње на кандидати за административен службеник, во 
Фаза 1 – административна селекција за вработување, 
односно во Фаза 3 – проверка на веродостојност на до-
кази и интервју, продолжуваат да се спроведуваат за 
време на траење на вонредната состојба до завршува-
њето на соодветната фаза на постапката за вработу-
вање. 

Започнатите постапките за вработување на адми-
нистративен службеник, кои биле запрени и ставени во 
мирување во Фаза 2 – испит за административен служ-
беник, ќе продолжат да се спроведуваат по престано-
кот на траењето на вонредната состојба. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-3588/1   Претседател на Владата 

30 април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1545. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 
април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЈАВНООБ-

ВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, ИСТРАЖИ-

ТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ 

ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ 

НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРО-

ИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО 

СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за јавнообвинител-
ските службеници, истражителите и другите вработени 
во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите и за финансирање 
на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите  („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.90/20), во насло-
вот по зборовите „финансирање на Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-
легуваат од содржината на неовластено следење на ко-

муникациите“ се додаваат зборовите „за време на вон-
редната состојба“. 

 
Член 2 

Во членот 1 по зборовите „помошни работи“ се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите „за време на вон-
редната состојба“. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-3592/1   Претседател на Владата 

30 април 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1546. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 го-
дина („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр. 265/19) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот 
за земјоделство и рурален развој („Службен весник на 
Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 
69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 
53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 152/19, 
244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 30 април 2020 го-
дина, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

ЗА 2020 ГОДИНА 
 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-
ниот развој за 2020 година („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20 и 
89/20) во делот I износот „1.060.000.000“ се заменува 
со износот „992.380.000“, а износот „350.000.000“ се 
заменува со износот „282.380.000“. 

 
II 

Во делот II став (1) износот „842.000.000“ се заме-
нува со износот „839.000.000“. 

Во табелата во код на мерка 214, „Помош за врше-
ње на земјоделска дејност за заштита и унапредување 
на животната средина“ износот „15.000.000“ се замену-
ва со износот „12.000.000“, а подмерката „активности 
за воспоставување, следење и анализирање на состој-
бите со автохтоните земјоделски растенија и обезбеду-
вање на задолжителни генетски резерви (214.1)“ се 
брише.  

Во „Вкупно за мерки за финансиска поддршка на 
руралниот развој“ износот „842.000.000“ се заменува 
со износот „839.000.000“.   

Во ставот (2) износот „207.400.000“ се заменува со 
износот „143.456.200“. 

Табелата се менува и гласи:  
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Во ставот (3) износот „10.600.000“ се заменува со износот „9.923.800“. 
 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија". 
 

        Бр. 44-3585/1                                              Претседател на Владата 
30 април 2020 година на Република Северна Македонија, 
            Скопје                                            Оливер Спасовски, 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.  
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