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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1287. 

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 март 

2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА РОКОВИТЕ ВО СУД-

СКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА  ВОНРЕДНАТА 

СОСТОЈБА И ПОСТАПУВАЊETO НА СУДОВИТЕ  

И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 

 

Член 1 

Законските и преклузивните рокови за поднесување 

на тужба во парнична постапка, приватна тужба во 

кривична постапка, предлог за кривично гонење, пред-

лог за поведување на вонпарнична постапка, поднесу-

вање на барање за присилно извршување, постапка за 

обезбедување на побарувањата, тужба за поведување 

управен спор, иницирање на постапка пред Уставен 

суд или иницирање и поведување на друга судска по-

стапка, престануваат да течат во моментот на стапува-

ње во сила на оваа уредба се до престанување на вон-

редната состојба. 

 

Член 2 

Законските и преклузивните рокови за изјавување 

на правни лекови, правни средства или за преземање 

процесни дејствија во постапките од член 1, престану-

ваат да течат од денот на стапување во сила на оваа 

уредба, па се до завршување на вонредната состојба. 

Во кривичните и прекршочните постапки, роковите 

за изјавување на жалба или приговор на одлуките со 

кои постапката завршува, како и за изјавување на вон-

редните правни лекови, престануваат да течат од денот 

на стапување во сила на оваа уредба, па се до завршу-

вање на вонредната состојба. 

Роковите за застарување за кривично гонење, пове-

дување и водење на прекршочна постапка, за извршу-

вање на кривичните и прекршочните санкции преста-

нуваат да течат од денот на стапување во сила на оваа 

уредба, па се до завршување на вонредната состојба. 

Издавањето на упатните акти за изречена казна зат-

вор до три години се одложува до 1 септември 2020 го-

дина, освен за предмети каде што постои опасност за 

застарување на извршување на казната. 

 

Член 3 

На судиите–поротници на кои мандатот им истеку-

ва за време на траење на вонредната состојба, по сила 

на оваа уредба, мандатот им се продолжува се до зав-

ршување на постапката по судскиот предмет.  

 

Член 4 

Доколку некој суд или негово одделение, заради 

преземени мерки за спречување на ширење на вирусот 

КОВИД-19 (изолација на судии и сл.), не може да по-

стапува по итни предмети, Судскиот совет ќе определи 

да постапува друг стварно надлежен суд од ист степен. 

Судскиот совет може да донесе одлука и да пропи-

ше начин за одржување на расправи и преземање на 

сите други дејствија на постапката со користење на 

електронски технички средства кои обезбедуваат дво-

насочна комуникација без заедничко физичко присус-

тво на учесниците во постапката. 

 

Член 5 

Судовите во Република Северна Македонија, се 

должни при постапувањето, закажувањето и одржува-

њето на расправите да се придржуваат на одлуките на 

Судскиот совет на Република Северна Македонија, за 

постапување на судовите во Република Северна Маке-

донија во услови на зголемена опасност од вирусот 

КОВИД-19. 

Се задолжуваат јавните обвинители извршувањето 

на функцијата на јавното обвинителство да ја органи-

зираат и извршуваат согласно Задолжителните упат-

ства на Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија, донесени во  врска со вирусот КОВИД-19. 
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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. 44-2568/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1288. 

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

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

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

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

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

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

ка Северна Македонија на седница одржана на 27 март 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“  бр. 5/02), ќе се применува 

за време на траење на вонредната состојба, доколку со 

оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За продолжување на рокот за донесување на буџе-

тот и годишната сметка на буџетот на општината, за 

време на траење на вонредната состојба се применува-

ат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Рокот за донесување на буџетот и годишната смет-

ка на буџетот на општината утврден во член 75 став 1 

точка 4 од Законот за локалната самоуправа, се одло-

жува 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. 44-2588/1   Претседател на Владата 

27 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1289. 

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 март 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕ 

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за ученичкиот стандард („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 

135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19), ќе се 

применува за време на траење на вонредната состојба, 

доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 

уредено. 

За сместување на лица на кои им е определена мер-

ката строга изолација (карантин) во ученичките домови 

за време на траење на вонредната состојба се примену-

ваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Во ученичките домови може да се остваруваат ак-

тивности на сместување на лица на кои им е определе-

на мерката строга изолација (карантин) за време на 

траење на вонредната состојба. 
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Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2631/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1290. 

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 март 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за студентскиот стандард („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 

146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), ќе се 

применува за време на траење на вонредната состојба, 

доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 

уредено. 

За ослободување од партиципирање во цената за 

сместување и исхрана, како и за сместување на лица на 

кои им е определена мерката строга изолација (каран-

тин)  во студентските домови за време на траење на 

вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа 

уредба со законска сила. 

 

Член 2 

За време на траење на вонредната состојба студен-

тите кои се сместени во државен студентски дом или 

во приватен студентски дом се ослободени од партици-

пирање во цената за сместување и исхрана.   

Член 3 

Во студентските домови може да се остваруваат ак-

тивности на сместување на лица на кои им е определе-

на мерката строга изолација (карантин) за време на 

траење на вонредната состојба. 

 

Член  4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2632/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1291. 

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

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

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

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

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

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

ка Северна Македонија, на седницата,  одржана на 30 

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 ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за здравствената заштита („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.76/20), во член 1, во 

ставот 2 по зборот „COVID-19“ се додаваат зборовите 

„и здравствени услуги за детекција на Коронавирус 

COVID-19, со PCR метода на земен материјал назофа-

рингеален и орофарингеален брис и бронхоалвеоларен 

лават, во микробиолошка лабораторија,“. 

 

Член 2 

Во членот 2, по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
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„Приватните здравствени установи надвор од мре-

жата на здравствени установи кои укажуваат здрав-

ствени услуги за детекција на Коронавирус COVID-19, 

со PCR метода на земен материјал назофарингеален и 

орофарингеален брис и бронхоалвеоларен лават, во 

микробиолошка лабораторија, ќе ја вршат оваа услуга 

во мрежата на здравствени установи.“ 

Во ставот 2 кој станува став 3, зборовите „став 1“ се 

заменуваат со зборовите „ставовите 1 и 2“. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2636/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1292. 

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 март 

2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за железничкиот систем („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 

155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 

64/18) ќе се применува за време на траење на вонредна-

та состојба доколку со оваа уредба со законска сила не 

е поинаку определено. 

За вршењето на железничкиот превоз на патници во 

Република Северна Македонија, одржувањето на же-

лезничката инфраструктура, како и за начинот на  ком-

пензирање на трошоците за транспортните услуги за 

превоз на патници, неостварениот приход на превозни-

кот и неостварениот приход на управителот на желез-

ничката инфраструктура за време на траење на вонред-

на состојба, се применуваат одредбите на оваа уредба 

со законска сила. 

 

Член 2 

Железничкиот превоз на патници, за време на трае-

ње на вонредна состојба го извршува Железници на Ре-

публика Северна Македонија Транспорт АД – Скопје. 

Јавното претпријатие за железничка инфраструкту-

ра Железници на Република Северна Македонија, како 

управител на железничката инфраструктура, за време 

на траење на вонредна состојба ги обезбедува услугите 

потребни за движење на возовите по целата територија 

на Република Северна Македонија.  

Компензирање на трошоците за вршење на желез-

нички превоз на патници на територијата на Република 

Северна Македонија, кои опфаќаат исплата на надо-

месток за користење на железничката инфраструктура, 

одржување, енергија, фиксни трошоци, како и надо-

местување на неостварениот приход од продажба на 

билети на превозникот од став 1 на овој член за оние 

патнички возови кои се укинати за време на траење на 

вонредната состојба, се врши врз основа на пресметки 

утврдени во договор случен помеѓу превозникот од 

став 1 на овој член и Владата на Република Северна 

Македонија.   

 Надоместување на неостварениот приход по основ 

на надоместок за користење на железничката инфрас-

труктура на управителот на железничката инфраструк-

тура од став 2 на овој член за оние патнички возови 

кои се укинати  за време на траење на вонредната сос-

тојба, се врши врз основа на пресметки утврдени во до-

говор склучен помеѓу управителот на железничката ин-

фраструктура и Владата на Република Северна Маке-

донија.  

 Договорот  за компензирање на трошоците за вре-

ме на траење на вонредната состојба, како и регулира-

ње на исплата на неостварениот приход од продажба 

на билети за оние патнички возови кои се укинати за 

време на траење на вонредната состојба од став 3 на 

овој член, во име на Владата на Република Северна 

Македонија ќе го склучи министерот за транспорт и 
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врски и директорот на Железници на Република Север-

на Македонија Транспорт АД – Скопје, во рок од три 

дена од влегувањето во сила на оваа уредба со законска 

сила.  

Договорот  за регулирање на исплата на неостваре-

ниот приход по основ на надоместок за користење на 

железничката инфраструктура, за оние патнички возо-

ви кои се укинати за време на траење на вонредната 

состојба од став 4 на овој член, во име на Владата на 

Република Северна Македонија ќе го склучи министе-

рот за транспорт и врски и директорот на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструктура Железници на 

Република Северна Македонија, во рок од три дена од 

влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила. 

 

Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2637/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1293. 

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, 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 Се-

верна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 

2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИ-

ТЕ ПРОПИСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Законот за објавување на законите и другите пропи-

си и акти во „Службен весник на Република Македо-

нија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

56/99 и 43/02), ќе се применува за време на траењето на 

вонредната состојба, доколку со оваа уредба со закон-

ска сила не е поинаку уредено. 

За начинот на издавањето на службеното гласило 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ и 

објавувањето на законите и другите прописи и акти  во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“, 

за време на траење на вонредната состојба, се примену-

ваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

 

Член 2 

Издавањето на службеното гласило „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ и објавувањето 

на законите и другите прописи, акти  во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ за време на 

траењето на вонредната состојба се врши само во елек-

тронска форма. 

 

Член 3 

Денот на издавање на поединечниот број на „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ е дату-

мот кој е означен на електронското  издание на „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“. 

 

Член 4 

За време на траењето на вонредната состојба Јавно-

то претпријатие Службен весник на Република Северна 

Македонија овозможува бесплатен електронски прис-

тап до објавените уредби со законска сила  во „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ за вре-

ме на траењето на вонредната состојба, за што ја извес-

тува јавноста преку својата веб страница и национал-

ниот радиодифузен сервис. 

Претплатниците на службеното гласило „Службен 

весник на Република Северна Македонија” кои имаат 

склучено договор со Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Северна Македонија, до денот на 

влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, 

продолжуваат да ги вршат своите обврски согласно 

склучените договори. 

Обврските на Јавното претпријатие Службен вес-

ник на Република Северна Македонија, кои произлегу-

ваат од склучените договори до денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба со законска сила, се остваруваат 

согласно оваа уредба со законска сила. 
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Член 5 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-2638/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1294. 

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 

број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 

30/16,  64/18 и 20/19) и член 40 став 3 од Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Северна Македо-

нија за 2020 година („Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр. 265/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 

март 2020 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА 

  

1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во ученичкиот стандард за 2020 година („Службен 

весник на Република Северна  Македонија” бр. 277/19), 

во делот 1. по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  

„По исклучок од став 6 на делот 1., за време на тра-

ењето на вонредната состојба месечната цена за смес-

тување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за 

образование и наука, за еден ученик од средното обра-

зование е 3.750 денари, според бројот на ученици смес-

тени во ученичкиот дом заклучно со месец март 2020 

година, а ќе се исплаќа за 12 месеци.“ 

Ставовите 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 8, 9, 10, 

11 и 12. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-2652/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1295. 

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 

број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 

20/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.124/19) и член 40 став 3 од Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Северна Македо-

нија за 2020 година („Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр. 265/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 

март 2020 година донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА 

  

1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2020 година („Службен 

весник на Република Северна Македонија” бр. 277/19), 

во делот 1. по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  

„По исклучок од став 6 на дел 1., за време на трае-

њето на вонредната состојба месечната цена за сместу-

вање и исхрана, која што ја плаќа Министерството за 

образование и наука, за еден студент е 3.410 денари, 

според бројот на студенти сместени во студентскиот 

дом заклучно со месец март 2020 година, и тоа за сите 

категории на студенти, а ќе се исплаќа за 12 месеци.“ 

Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 

8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 44-2653/1   Претседател на Владата 

30 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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