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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1218. 

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

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

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

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

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

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

лика Северна Македонија, на седница, одржана на 23 

март 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 

ЗА СТЕЧАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за стечај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 

164/13, 29/14, 98/15 и 192/15), ќе се применува за време 

на траење на вонредната состојба доколку со оваа 

уредба со законска сила не е поинаку уредено.  

За поведување на стечајна постапка и поведување 

на претходна постапка, ќе се применуваат одредбите 

од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Над стечајните должници кои ги исполнуваат усло-

вите за отворање на стечајна постапка или поведување 

на претходна постапка, нема да се отвораат стечајни 

постапки и да се поведуваат претходни постапки за 

време на траењето на вонредната состојба, како и три 

месеци по престанокот на траењето на вонредната сос-

тојба. 

  Стр. 

1234. Одлука за изменување и дополну-
вање на Одлуката за определување 
на највисоките цени на одделни 
производи во трговијата на големо 
и трговијата на мало ............................ 10 

1235. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за методологијата за 
управување со кредитниот ризик ...........  10 

 Огласен дел .......................................... 1-4 

 
 
 
 

 

 

 
Сите започнати постапки, како претходна  постапка за 

отворање на стечајна постапка и отворање на стечајната 

постапка над стечајниот должник, се одложуваат за време 

на траењето на вонредната состојба, како и три месеци по 

престанокот 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. 44-2437/1 Претседател на Владата 

23 март 2020  година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1219. 

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 23 

март 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 

ЗА OПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за општата управна постапка („Службен 

весник на Република Македонија“ број 124/15), ќе се 

применува за време на траење на вонредната состојба, 

доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 

уредено. 
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За определување и продолжување на роковите во 
управна постапка,  за време на траење на вонредната 
состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со 
законска сила.  

 
Член 2 

Роковите кои согласно Законот за општата управна 
постапка, освен во постапките за јавни набавки, се оп-
ределени за преземање на одделни дејствија во поста-
пката, односно роковите кои ги определува овластено-
то службено лице, кои истекуваат за време на траење 
на вонредната состојба, престануваат да течат за време 
на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по 
истекот на траењето на вонредната состојба, но само за 
онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот 
на истекот на траењето на вонредната состојба. 

По исклучок од став 1 на овој член, овластеното служ-
бено лице, по молба на заинтересирано лице заради по-
стоење на оправдани причини може да одлучи поинаку. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-2444/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

1220. 
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  23 
март 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА  

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за основното образование („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), ќе 
се применува за времетраење на вонредната состојба 
во Република Северна Македонија, доколку со оваа 
уредба со законска сила не е поинаку уредено.   

 
За реализaција и организација на наставата во ос-

новните училишта и за оценувањето на учениците за 
времетраење на вонредната состојба се применуваат 
одредбите од оваа уредба со законска сила. 

Член 2 
Наставата во основните училишта се организира 

преку далечинско учење односно учење од дома, со 
примена на средства за електронска комуникација. 

Средства за електронска комуникација, во смисла 
на оваа Уредба се средства кои обезбедуваат реализа-
ција на наставата без заедничко физичко присуство на 
учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат 
взаемна двонасочна комуникација. 

Средства за електронска комуникација можат да 
бидат видеоконференциски платформи, електронска 
пошта или други системи за електронска размена на 
податоци. 

За употреба на видот на средствата за електронска 
комуникација од став 2 на овој член одлука донесува 
основното училиште. 

 
Член 3 

За периодот на организирање на наставата во ос-
новните училишта преку далечинко учење односно 
учење од дома, наставникот може да изврши оценува-
ње на учениците. 

Со примена на средствата за електронска комуника-
ција може да се спроведат испрашувања, тестирања на 
учениците или да се користат други форми на утврду-
вање и оценување на знаењето на ученикот. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-2445/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

1221. 
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  23 
март 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-
НОТ  ЗА СРЕДНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Законот за средното образование („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/2003, 67/04, 55/05, 113/05, 
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/2011, 51/011, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 
и 64/18), ќе се применува за време на траење на вон-
редната состојба, доколку со оваа уредба со законска 
сила не е поинаку уредено.   

За реализaција и организација на наставата во сред-
ните училишта и за оценување на учениците за времет-
раење на вонредната состојба се применуваат одредби-
те од оваа уредба со законска сила. 

 
Член 2 

Наставата во средните училишта се организира пре-
ку далечинско учење односно учење од дома, со при-
мена на средства за електронска комуникација. 

Средства за електронска комуникација, во смисла 
на оваа Уредба се средства кои обезбедуваат реализа-
ција на наставата без заедничко физичко присуство на 
учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат 
взаемна двонасочна комуникација. 

Средства за електронска комуникација можат да 
бидат видеоконференциски платформи, електронска 
пошта или други системи за електронска размена на 
податоци. 
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За употреба на видот на средствата за електронска 

комуникација од став 2 на овој член одлука донесува 

средните училиште. 

 

Член 3 

За периодот на организирање на наставата во сред-

ните училишта преку далечинко учење односно учење 

од дома, наставникот може да изврши оценување на 

учениците. 

Со примена на средствата за електронска комуника-

ција може да се спроведат испрашувања, тестирања на 

учениците или да се користат други форми на утврду-

вање и оценување на знаењето на ученикот. 

Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2446/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

1222. 

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 23 март 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за високото образование („Службен весник 

на Република Македонија" бр. 82/18), ќе се применува 

за време на траење на вонредната состојба,  доколку со 

оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За начинот на изведувањето на студиските програ-

ми и проверката на знаењето на студентите во сите три 

циклуси на високото образование, продолжување на 

мандатот на органите и телата на високообразовните 

установи односно јавните научни установи, како и ро-

кот за важност на постојните акредитации, односно ре-

акредитации на студиските програми, се применуваат 

одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Студиските програми за стекнување на високо об-

разование на сите три циклуси на високообразовните 

установи односно јавните научни установи и проверка-

та на знаењето се изведуваат преку системот за дале-

чинско учење со примена на средства за електронска 

комуникација.  

Средства за електронска комуникација, во смисла 

на оваа уредба со законска сила, се средства кои обез-

бедуваат двонасочна комуникација при реализација на 

студиите без заедничко физичко присуство на учесни-

ците во активноста. 

Средства за електронска комуникација можат да 

бидат видео-конференциски платформи, електронска 

пошта и други системи за електронска размена на по-

датоци. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува 

на меѓународната физичка мобилност и учество на ме-

ѓународни собири на студиската програма за трет цик-

лус-докторски студии. 

За употреба на видот на средства за електронска ко-

муникација од став 3 на овој член одлука донесува ви-

сокообразовната установа, односно јавната научна ус-

танова. 

 

Член 3 

Преку системот за далечинско учење со примена на 

средства за електронска комуникација од членот 2 на 

оваа уредба со законска сила, се спроведуваат предава-

њата, вежбите, форми на континуирана проверка на 

знаењето, индивидуалната настава и други облици кои 

се соодветни на специфичноста на наставно-научната и 

уметничката област, консултативно-инструктивната 

настава, индивидуална студиска работа (истражување 

на литература, семинарски задачи, проектна работа), 

како и одбраната на дипломска/и, магистерска/и и док-

торска/и задача/труд. 

Полагањето на испитите и колоквиумите ќе се 

врши со примена на средства за електронска комуника-

ција под услов да се обезбедени соодветни технички 

решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола 

на работата на студентите за време на полагањето. 

Работата на Стручната служба во високообразовни-

те установи односно јавните научни установи ќе се 

врши со примена на средства за електронска комуника-

ција. 

 

Член 4 

Роковите за важење на акредитацијата, односно ре-

акредитацијата на постојните студиските програми на 

сите три циклуси на високото образование, чија важ-

ност престанала или ќе престане со важност за време 

на траење на вонредната состојба, продолжуваат да ва-

жат најмногу до една година од престанокот на траење-

то на вонредната состојба. 

 

Член 5 

Високообразовната установа која до денот на исте-

кот на мандатот на органите и телата,  за време на трае-

њето на вонредната состојба не извршила избор на но-

ви органи и тела, мандатот им се  продолжува за време 

на траење на вонредната состојба. 

Високообразовната установа е должна најдоцна во 

рок од 30 дена од денот на престанување на траењето 

на вонредната состојба да започне, односно да ја про-

должи постапката за избор на органите и телата од став 

1 на овој член.  
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Член 6 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2447/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

1223. 

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 23 март 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за здравствената заштита („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19,  

180/19 и 275/19) ќе се применува за време на траење на 

вонредната состојба доколку со оваа уредба со закон-

ска сила не е поинаку уредено. 

За вршењето на дејноста интензивна нега и терапи-

ја на пациенти заболени од заразната болест Коронави-

рус COVID-19 во мрежата на здравствени установи за 

време на траење на вонредна состојба се применуваат 

одредбите и од оваа уредба со законска сила.  

 

Член 2 

Приватните здравствени установи надвор од мре-

жата на здравствени установи кои вршат дејност за  ин-

тензивна нега и терапија ќе ја вршат оваа дејност во 

мрежата на здравствени установи, за укажување на 

здравствени услуги на пациенти заболени од заразната 

болест Коронавирус COVID-19. 

Фондот за здравственото осигурување на Републи-

ка Северна Македонија склучува договор со кој ќе ги 

договори обемот и видот на здравствените услуги кои 

здравствената установа од став 1 на овој член ќе ги 

врши во периодот на важењето на оваа уредба, соглас-

но прописите од областа на задолжителното здравстве-

но осигурување. 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2448/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

1224. 

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 Северна Македонија („Служ-

бен 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  23 март 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА 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. 72/20), во член 3, по 

ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„лицата од член 2 ставови 2 и 4 од оваа уредба со 

законска сила може да им се одреди мерка строга изо-

лација (карантин) и во угостителски објекти (хотели, 

мотели и сл.) кои се отстапени од страна на приватни 

правни лица кои вршат угостителска дејност, а кои од 

Владата на Република Северна Македонија се опреде-

лени за примена на мерката строга изолација (каран-

тин).“. 

Во ставот 4 зборот „хотели“ се заменува со зборо-

вите „приватните правни лица кои вршат угостителска 

дејност“. 

Во ставот 5 зборот „хотелите“ се заменува зо зборо-

вите „приватните правни лица кои вршат угостителска 

дејност“. 

 

Член 2 

По членот 3 се додаваат девет нови члена, 3-а, 3-б, 

3-в, 3-г, 3-д, 3-ѓ, 3-е, 3-ж, 3-з и 3-ѕ кои гласат: 

 

„Член 3-а 

Објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа 

уредба со законска сила ги обезбедуваат припадниците 

на Министерството за внатрешни работи и Армијата на 
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Република Северна Македонија на начин што припад-

ниците ќе бидат распределени на секој кат од објектот 

и пред влезот/излезот на објектот. 

 

Член 3-б 

Лицето на кое му е определено мерката строга изо-

лација (карантин) пред сместување во објектите од 

член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска 

сила , потпишува Изјава која е дадена во прилог и е 

составен дел на оваа уредба.  

Член 3-в 

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од 

оваа уредба со законска сила има определено посебна 

просторија за лицата кои покажуваат симптоми на ви-

русот. 

 

Член 3-г 

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од 

оваа уредба со законска сила има определено термин за 

оброк со мени за исхрана од кое лицето на кое му е оп-

ределена мерка строга изолација (карантин) самостојно 

ќе може да избере вид на храна. 

 

Член 3-д 

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од 

оваа уредба со законска сила може да се врши достава 

на пратки (пакети) за потребите на лицата на кои им е 

определено мерка строга изолација (карантин), само во 

текот на денот од 11-12 часот, од страна на надвореш-

ни лица (роднини или пријатели). 

Содржината на пратките (пакетите) може да се сос-

тои од различни предмети како облека, средства за хи-

гиена, храна, пошта и други потребни намирници. 

Пратките (пакетите) мора да бидат во картонска ку-

тија затворена со фолија од сите страни и на истата да 

биде наведено името и презимето на лицето на кое му е 

определено мерка строга изолација (карантин), бројот 

на собата и телефонскиот број на лицето. 

Пратките (пакетите) се предаваат на лицата кои вр-

шат обезбедување на објектот од член 2 став 3 и член 3 

став 4 од оваа уредба со законска сила, пред влезот на 

објектот, а ги доставуваат до пред влезната врата каде 

е сместено лицето на кое му е определено мерка строга 

изолација (карантин). 

 

Член 3-ѓ 

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од 

оваа уредба со законска сила има обезбедено постелни-

на за потребите на лицата на кое им е определено мер-

ка строга изолација (карантин),  која е ставена во соод-

ветна вреќа. 

На секој седми ден на лицето на кое му е определе-

но мерка строга изолација (карантин се доставува нова 

постелнина, а користената постелнина се враќа во иста-

та вреќа во која била ставена претходната постелнина.  

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од 

оваа уредба со законска сила се врши дезинфекција на 

секои пет дена. Постапката за ангажирање на правно 

лице кое ќе врши дезинфекција, ќе се спроведе од стра-

на на Владата на Република Северна Македонија – Ге-

нерален секретаријат. 

 

Член 3-е 

Управителот на објектите од член 2 став 3 и член 3 

став 4 од оваа уредба со законска сила може да обезбе-

ди волонтери за извршување на помошно-технички ра-

боти за обезбедување на мерката строга изолација (ка-

рантин) и тоа достава на храна од кујна до соба, соби-

рање смет пред собата и други потребни технички ра-

боти. 

 

Член 3-ж 

Превозот на лицата на кои им е определено мерка 

на строга изолација (карантин), од граничните премини 

до објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на 

оваа уредба со законска сила, се одвива минимум во 

два термини и тоа во 10 часот и во 20 часот, а од аерод-

ромите од моментот на слетување. 

Превозот на лицата го обезбедува Владата на Ре-

публика Северна Македонија – Генерален секретаријат. 

 

Член 3-з 

Храната потребна за припадниците на Министер-

ството за внатрешни работи и Армијата на Република 

Северна Македонија, кои ги обезбедуваат објектите од 

членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со за-

конска сила, ја обезбедува Владата на Република Се-

верна Македонија -  Генерален секретаријат. 

 

Член 3-ѕ 

Отпадот од објектите од членот 2 став 3 и членот 3 

став 4 на оваа уредба со законска сила, Јавните кому-

нални претпријатија и претпријатијата за депонирање 

на отпад се должни да го соберат и депонираат бес-

платно. 

Секое јавно комунално претпријатие определува лица 

кои внатре во објектот ќе вршат прибирање на отпадот.“ 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2449/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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1225. 
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 24 март 
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 („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20 и 
74/20), во членот 1, по точка 4. се додава нова точка 5.  
која гласи: 
 

„ 5. Се забранува влез и излез од и во подрачјето на 
територијата на Општина Куманово со градски и ме-
ѓуградски патнички и железнички патнички јавен пре-
воз.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-2416/3 Претседател на Владата 

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

__________ 
1226. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Општина Валандово бр. 09-1169/2 од 20.3.2020 
година.  

   
Член 2 

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

 
Бр. 44-2427/1   Претседател на Владата 

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

__________ 
1227. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за одбрана бр. 09-1180/2 од 
20.3.2020 година.  

   
Член 2 

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

 
Бр. 44-2427/2   Претседател на Владата 

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

__________ 
1228. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Општина Прилеп бр. 09-1179/2 од 20.3.2020 го-
дина.  

   
Член 2 

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

 
Бр. 44-2427/3   Претседател на Владата 

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

__________ 
1229. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Општина Куманово бр. 09-1182/2 од 20.3.2020 
година.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-2427/4   Претседател на Владата 

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

__________ 
1230. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Општина Куманово бр. 09-1181/2 од 20.3.2020 
година.  

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

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

 
Бр. 44-2427/5   Претседател на Владата 

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

__________ 
1231. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ДЕБАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Општина Дебар бр. 09-1184/2 од 20.3.2020 го-
дина.  

   
Член 2 

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

 
Бр. 44-2427/6   Претседател на Владата 

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

1232. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 

64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР  

ЖУПА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Општина Центар Жупа бр. 09-1183/2 од 

20.3.2020 година.  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-2427/7   Претседател на Владата 

23 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1233. 

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, од-

ржана на 23 март 2020 година, донeсе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИН-

СКАТА СТАПКА ЗА ПОТРОШЕН МЕДИЦИНСКИ  

МАТЕРИЈАЛ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозната давачка-царинската стапка при увоз на 

следните стоки - потрошен медицински материјал:  

 

   Тарифна ознака Наименувание 

2207 10 00 00 

Неденатуриран етилалко-

хол со содржина на алко-

хол 80% vol или повисока  

2207 20 00 00 

Етилалкохол и други ал-

кохоли, денатурирани, со 

која и да било содржина 

на алкохол  

2828 90 00 00 Друго  

ex3004 90 00 00 
Хидроксихлорокин 

(Hydroxycloroquine) 
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3401 11 00 00 

 

Сапуни за тоалетна упот-

реба (вклучувајќи ги про-

изводите со лековити ма-

терии) 

3401 20 90 00 

 

Други сапуни 

3401 30 00 00 Органско површински ак-

тивни производи и препа-

рати за миење на кожа, во 

форма на течност или 

крем и приготвени за 

продажба на мало со или 

без содржина на сапун 

3402 20 90 00 Детергенти 

3402 90 90 00 Препарати за перење и 

препарати за чистење  

3926 20 00 00 Пластична облека и при-

бор за облека (вклучувај-

ќи наракавици, ракавици 

без прсти и ракавици со 

еден прст) 

6307 90 92 00 Текстилни драперии за 

еднократна употреба,  из-

работени од ткаенини од 

тар. број 5603, од вид кој 

се употребуваат при хи-

руршки процедури 

6307 90 98 00 Маски пластични со тек-

стилен филтер 

9004 90 10 00 Очила со стакла од плас-

тични маси   

 

Член 2 

Стоките од член 1 ќе се увезуваат заклучно со зав-

ршувањето на траењето на вонредната состојба на те-

риторијата на Република Северна Македонија.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2440/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

1234. 

Врз основа на член 30  став 1, алинеја 2 од Законот 

за трговија („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 

105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13 

,97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 

2020 година донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ-

ТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГО-

ВИЈАТА НА ГОЛЕМО И ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на највисоките цени 

на одделни производи во трговијата на големо и трго-

вијата на мало („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 70/20),  во членот 1 по зборовите 

„лична хигиена“ сврзникот „ и“ се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите „потрошен медицински мате-

ријал, медицинска опрема  и апарати  и“.   

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„По исклучок од ставот 2 на овој член, за произво-

дите чија увозна цена е повисока од највисоката цена 

што се применувала на 11 март 2020 година, треба да 

се користи трговскатa маржа која ја применувале на 11 

март 2020 година“. 

 

Член 2 

Во членот 2 зборовите „ќе се применуваат до 30 ап-

рил 2020 година“ се заменуваат со зборовите: „ќе важи 

до завршувањето на траењето на вонредната состојба 

на територијата на Република Северна Македонија“. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија. 

 

Бр. 44-2441/1 Заменик на претседателот 

23 март 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1235. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 68 став 1 точка 2 и 

член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 

26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната 

банка на Република Северна Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА  ЗА  УПРАВУВАЊЕ  

СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 

1. Во Одлуката за методологијата за управување со 

кредитниот ризик („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 149/18) по главата VI се додава нова гла-

ва VI-А, којашто гласи: 
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„VI-A ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗАРАДИ УБЛА-

ЖУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕПИДЕМИЈА-

ТА НА КОВИД-19“ 

 

58-a. Kредитната изложеност којашто на 29 февруа-

ри 2020 година е класифицирана во категорија на ри-

зик „А“, „Б“ или „В“ и којашто во периодот од 1 март 

до 30 септември 2020 година по било која основа ќе 

биде ненаплатена подолго од 90 дена, но пократко од 

150 дена сметано од рокот на достасување или којашто 

во овој период ќе исполни било кој од критериумите од 

точката 44 од оваа одлука, нема третман на нефункцио-

нална кредитна изложеност.  

Одредбите од ставот 1 од оваа точка се однесуваат 

и на кредитната изложеност класифицирана во катего-

рија на ризик „А“ или „Б“ којашто е одобрена во пери-

одот од 1 март до 30 септември 2020 година.  

Во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година 

банката не е должна да ја применува точката 43 од оваа 

одлука на клиентите чиишто кредитни изложености се 

опфатени со ставовите 1 и 2 од оваа точка. 

58-б. Доколку во периодот од 1 март до 30 септем-

ври 2020 година, банката најмногу во два наврати из-

врши некоја од активностите од точката 37 став 1 од 

оваа одлука на кредитна изложеност којашто на 29 

февруари 2020 година е класифицирана во категорија 

на ризик „А“, „Б“ или „В“, таа кредитна изложеност не 

добива третман на реструктурирана кредитна изложе-

ност.  

Доколку во периодот од 1 март до 30 септември 

2020 година банката изврши некоја од активностите од 

точката 37 став 1 од оваа одлука, на реструктурирана 

кредитна изложеност којашто на 29 февруари 2020 го-

дина е класифицирана во категорија на ризик „А“, „Б“ 

или „В“, таа кредитна изложеност не добива третман 

на реструктурирана нефункционална кредитна изложе-

ност. 

Активностите од ставовите 1 и 2 од оваа точка мо-

жат да вклучат и одобрување грејс период за плаќање 

на главницата, каматата и/или на другите обврски на 

клиентот врз основа на кредитната изложеност.  

На кредитните изложености од оваа точка соодвет-

но се применуваат одредбите од точките 38 и 39 од 

оваа одлука. 

58-в. На кредитните изложености од точката 58-б 

од оваа одлука не се применуваат одредбите од точки-

те 33 и 35 од оваа одлука. 

Банката не е должна да ја изработи финансиската 

анализа од точката 34 од оваа одлука за кредитните из-

ложености од точката 58-б на клиентите физички лица. 

Финансиската анализа од точката 34 од оваа одлука 

за клиентите нефинансиски правни лица треба да сод-

ржи минимум елементи врз основа на кои банката ќе 

може да утврди кои активности од точката 37 став 1 од 

оваа одлука најмногу одговараат на финансиската сос-

тојба на клиентот.  

58-г. Банката е должна во своите интерни акти да го 

пропише начинот на спроведување на одредбите од 

точките 58-б и 58-в став 3 од оваа одлука, вклучително 

и начинот на информирање на клиентите во врска со 

примената на одредбите од оваа глава, следејќи ги 

препораките и мерките дадени/преземени од Владата 

на Република Северна Македонија за справување со 

епидемијата на КОВИД-19.  

58-д. Со состојба на 30 септември 2020 година, бан-

ката е должна да изработи преглед со месечна динами-

ка за доделување третман на нефункционални кредит-

ни изложености на кредитните изложености од точката 

58-а од оваа одлука во периодот до 31 декември 2020 

година. 

Банката е должна да им додели третман на нефун-

кционална кредитна изложеност на сите изложености 

коишто на 31 декември 2020 година ги исполнуваат ус-

ловите од точката 2 потточка 2.6 од оваа одлука и да се 

усогласи со одредбите од точката 43 од оваа одлука. 

Банката е должна да го достави прегледот од ставот 

1 од оваа точка до Народната банка, најдоцна до 30 ок-

томври 2020 година. 

58-ѓ. Банката е должна да доставува до Народната 

банка месечни извештаи за кредитните изложености од 

точките 58-а и 58-б со состојба на крајот на месецот за 

којшто се известува. 

Рокот за доставување на извештаите од ставот 1 од 

оваа точка е 15 дена по истекот на периодот за кој се 

известува. 

58-е. Одредбите од оваа глава се однесуваат на кре-

дитните изложености кон физички лица и кон нефи-

нансиски правни лица. 

За потребите на оваа глава, кредитната изложеност 

класифицирана во категорија на ризик „В“ не ја вклу-

чува нефункционалната кредитна изложеност класифи-

цирана во оваа категорија на ризик на 29 февруари 

2020 година. “ 

2. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзино-

то објавување на „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр.02-15/IV-2/2020 на Народната банка на  

20 март 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 76                                                                                          24 март 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 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.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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