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(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 70/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за вештачење за време на  
вонредна состојба  

 
За полагање на испитот за вештачење за време на траење на вонредната 

состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила според која 
полагањето на испитот за вештаци, се одложува за време на траењето на 

вонредната состојба. 

 

►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за медијација за време на  
вонредна состојба  

 
За полагање на испитот за медијатори за време на траење на вонредната 

состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила со која е 
пропишано дека полагањето на испитот за медијатори се одложува за време на 

траењето на вонредната состојба. 

  

►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за правосудниот испит за  
време на вонредна состојба  

 
За полагањето на правосудниот испит за време на траење на вонредната 

состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 
Полагањето на правосудниот испит кое треба да се спроведе согласно 

Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.190/19), се одложува за време на траењето на вонредната состојба 
и полагањето на правосудниот испит кое е започнато до 1 јануари 2020 година, а 
кое треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот испит („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.137/13 и 153/15), се одложува за време на 
траењето на вонредната состојба. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 71/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за безбедност во сообраќајот  
на патиштата за време на вонредна состојба  

  

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се продолжува за време на 
траење на вонредната состојба: 

- важноста на возачката дозвола чиј рок на важење е истечен и 
- важењењто на документите што согласно Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата, се утврдени за спроведување на обуките за 
оспособување на кандидат за возач во авто школите и за спроведување на 
возачкиот испит на кандидатот за возач во испитните центри, кои истекуваат за 
време на траење на вонредната состојба, како и по истекот на траењето на 
вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале. 

 
За време на траење на вонредната состојба се одложуваат: 



- започнатите постапки за спроведување на обуките за оспособување на 
кандидат за возач во авто школите и 

- спроведување на возачкиот испит на кандидатот за возач во испитните центри. 
  
►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за катастар на недвижности  

за време на вонредна состојба  
 
За полагање на испитот за стекнување на овластување за овластен геодет за 

време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со 
законска сила. 
 Полагањето на испитот за стекнување на овластување за овластен геодет 
се одложува за време на траењето на вонредната состојба. 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за јавните собири  за време  
на вонредна состојба  

 
За одржувањето на јавните собири за време на траење на вонредна состојба се 

применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 
 Се забранува одржување на јавни собири на територијата на Република 
 Северна Македонија, за време на траење на вонредната состојба. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 72/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес со кој  
се изменува и дополува Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16, 136/16, 
142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр 98/19 и 42/20). 

 
Со одредбите од оваа Уредба меѓу другото се пропишува дека мандатот на 

членовите на Државата изборна комисија се продолжува и ќе трае 6 месеци од денот 
на одржување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна 
Македонија и се прекинуваат сите изборни дејствија за спроведување на изборите за 
пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, кои се закажани за 12 
април 2020 година. 
 Спроведувањето на изборните дејствија ќе продолжи од денот на престанок 
на вонредната состојба. 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Закот за заштита на населението од  
заразни болести за време на вонредна состојба  

  

Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за видот на 
болеста која се пренесува од човек на човек за која при лекувањето се применува 
мерката строга изолација (карантин), за лицeто на коe му се одредува строга изолација 
(карантин), за одредување на мерката строга изолација (карантин), за објектите за 
спроведување на мерката строга изолација (карантин) и за местото и за 
времетраењето на примена на мерката строга изолација (карантин), за време на 
траење на вонредната состојба. 
 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила утврдување на задачи на Армијата на Република  
Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба  

 
Со оваа уредба со законска сила се утврдуваат задачите на Армијата на 

Република Северна Македонија, за поддршка на полициските сили на Министерството 
за внатрешни работи и за поддршка на единиците на локалната самоуправа, органите 
на државната управа или на други државни институции на Република Северна 
Македонија за време на траењето на вонредната состојба, заради спречување на 
внесување, ширење и справување со коронавирус COVID 19. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 76/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за општа управна постапка   
         за време на вонредна состојба  

 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за определување и 

продолжување на роковите во управна постапка, за време на траење на вонредната 
состојба.  

Во согласност со оваа уредба Роковите кои согласно Законот за општата 
управна постапка, освен во постапките за јавни набавки, се определени за преземање 
на одделни дејствија во постапката, односно роковите кои ги определува овластеното 
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. 

Освен во случај кога овластеното службено лице, по молба на заинтересирано 
лице заради постоење на оправдани причини може да одлучи поинаку. 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за  

време на вонредна состојба  
 

За вршењето на дејноста интензивна нега и терапија на пациенти заболени од 
заразната болест Коронавирус COVID-19 во мрежата на здравствени установи за 
време на траење на вонредна состојба се применуваат одредбите и од оваа уредба со 
законска сила со која е ропишано дека Приватните здравствени установи надвор од 
мрежата на здравствени установи кои вршат дејност за интензивна 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.  

Оваа дејност ќе се врши врз основа на склучен договор помеѓу Фондот за 
здравственото осигурување на Република Северна Македонија и здравствената 
установа. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование  

за време на вонредна состојба  
 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за реализaција и 

организација на наставата во основните училишта и за оценувањето на учениците за 
времетраење на вонредната состојба. Наставата во основните училишта ќе се 
спроведе преку далечинско учење, односно учење од дома, со примена на средства за 
електронска комуникација  (видеоконференциски платформи, електронска пошта или 
други системи за размена на електронски податоци), односно се средства кои 
обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на 



учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна 
комуникација. 

За видот на средствата за електронска комуникација одлучува секое основно 
училиште. 

За периодот на организирање на наставата во основните училишта преку 
далечинко учење односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на 
учениците, односно може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или 
да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот. 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за средно образование за  

време на вонредна состојба  
 
За реализaција и организација на наставата во средните училишта и за 

оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба се применуваат 
одредбите од оваа уредба со законска сила. Наставата во средните училишта ќе се 
спроведе преку далечинско учење, односно учење од дома, со примена на средства за 
електронска комуникација  (видеоконференциски платформи, електронска пошта или 
други системи за размена на електронски податоци), односно се средства кои 
обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на 
учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна 
комуникација. 

За видот на средствата за електронска комуникација одлучува секое средно 
училиште. 

За периодот на организирање на наставата во средните училишта преку 
далечинско учење односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на 
учениците, односно може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или 
да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот. 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование  

за време на вонредна состојба  
 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за начинот на 

изведувањето на студиските програми 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 рокот 
за важност на постојните акредитации, односно реакредитации на студиските 
програми. 

Студиските програми за стекнување на високо образование на сите три циклуси 
на високообразовните установи односно јавните научни установи и проверката на 
знаењето се изведуваат преку системот за далечинско учење со примена на средства 
за електронска комуникација, односно без заедничко физичко присуство на учесниците 
во активноста, освен за меѓународната физичка мобилност и  учество на меѓународни 
собири на студиската програма за трет циклус-докторски студии. 

Средства за електронска комуникација можат да бидат видео-конференциски 
платформи, електронска пошта и други системи за електронска размена на податоци.  

За употреба на видот на средства за електронска комуникација одлука 
донесува високообразовната установа, односно јавната научна установа. 
 На овој начин ќе се спроведуваат предавањата, 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 докторска/и задача/труд, полагањето на испитите и 



колоквиумите, како и работата на Стручната служба во високообразовните установи, 
односно јавните научни установи. 
 Со одредбите на оваа уредба се продолжуваат: 

• роковите за важење на акредитацијата, односно реакредитацијата на 
постојните студиските програми на сите три циклуси на високото 
образование,  

• престанала или ќе престане со важност за време на траење на вонредната 
состојба мандатот на мандатот на органите и телата на 
високообразовната установа. 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за стечај  за време на  
вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба се пропишува дека за време на траењето на 

вонредната состојба, како и три месеци по престанокот на траењето на вонредната 
состојба над стечајните должници кои ги исполнуваат условите за отворање на 
стечајна постапка или поведување на претходна постапка, нема да се отвораат 
стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки. 

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. 
 
►►► Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба  
 
Измените и дополнувањата на оваа уредба меѓу другото се однесуваат на: 

• начинот на постапување при сместување на лицето на кое му е определено 
мерката строга изолација (карантин) во приватните правни лица кои вршат 
угостителска дејност,    

• начинот на достава на пратки (пакети) за потребите на лицата на кои им е 
определено мерка строга изолација (карантин),  

• начинот на обезбедување на објектите во кои се сметени овие лица,  

• постапувањето на припадниците на Министерството за внатрешни работи 
и Армијата на Република Северна Македонија и Јавните комунални 
претпријатија и претпријатијата за депонирање на местата каде што 
лицата се сместени. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 79/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот данок на добивка за време  
на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба се пропишува правото на обврзниците на данокот 

на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на 
Коронавирусот COVID-19, да бараат ослободување од плаќање на износот на 
аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април и мај 2020 година.  

Даночните обврзници кои ги вршат дејностите наведени согласно со 
Националната класификација на дејности - НКД Рев. 2: угостителска дејност (шифра 
56-Дејности за подготовка и служење на храна), туризам (шифра 79-Туристички 
агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги 
како и дејностите поврзани со нив и шифра 55-Објекти за сместување) и транспорт 



(шифра 49-Копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 50-Воден транспорт и 
шифра 51-Воздухопловен транспорт) и кои ги исполнуваат условите наведени во 
Уредбата може да го искористат ова право. 

Ова право може да го искористат и даночните обврзници кои имаат претрпено 
штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на 
внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19 на Владата на Република Северна 
Македонија, доколку исполнуваат еден од следните услови: 

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во 
тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на 
вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период 
претходната година, или  

- бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската 
активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките член 
да  изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 
2020 година, или  

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои 
го остварува прометот (подружници, продажни објекти). 

За да го остварат ова право даночните обврзници потребно е да поднесат 
Барање за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на 
добивка до Управата за јавни приходи, преку системот еданоци на Управата за 
јавни приходи, а приемот на комплетното барање го потврдува Управата за јавни 
приходи, во рок од 15 дена од денот на доставување на барањето. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за  

време на вонредна состојба  
 

Одредбите од оваа уредба се применуваат за висината на каматата која се 
наплатува на износот на помалку или повеќе платениот данок за секој ден 
задоцнување и за објавата на  листата  на  должници  на  доспеани  и  неплатени  
долгови. 

На износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни 
давачки освен каматата, се пресметува и наплатува, односно плаќа камата во 
висина од 0,015% за секој ден задоцнување. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход  

за време на вонредна состојба  
 

Обврзниците на данокот на личен доход од дејностите наведени во уредбата 
кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат претрпено штети во своето 
работење заради ширењето на Коронавирусот COVID-19, имаат право на 
ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за 
месеците март, април и мај 2020 година. 

За остварување на ова право потребно е даночниот обврзник-работодавач да 
не го намали бројот на вработени, сметано од денот на влегувањето во сила на 
уредбата со законска сила три месеци по престанувањето на нејзината важност, освен 
во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените. 

Исто така и други даночни обврзници кои остваруваат доход од самостојна 
дејнoст, под истиот услов, кои имаат претрпено штети во своето работење заради 
спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот 
COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија, доколку исполнуваат еден од 
следните услови: 

- вкупните приходи на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 40% во 
тековниот месец во однос на месец февруари 2020 година или намалувањето на 



вкупните приходи за 2020 година изнесува повеќе од 40% во однос на истиот период 
претходната година, или 

- бројот на вработени кои не работат односно не придонесуваат во економската 
активност на даночниот обврзник-работодавач, заради спроведување на мерките да 
изнесува најмалку 25% во однос на вкупниот број на вработени во месец февруари 
2020 година, или  

- даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои 
го остварува прометот (подружници, продажни објекти). 

За таа цел даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од 
плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење 
на самостојна дејност до Управата за јавни приходи, преку системот еперсонален 
данок на даход на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање го 
потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на барањето. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за  

време на вонредна состојба  
 
 За траењето на приправничкиот стаж на полицаец - приправник, за време на 
траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска 
сила, односно доколку има склучено договор за вработување со Министерството за 
внатрешни работи на 1 ноември 2019 година, истиот ќе трае 5 месеци. 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за буџети за време на  

вонредна состојба  
 

Активностите за подготовка и донесувањето на Фискалната стратегија за 
среднорочен период од три години и Завршната сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба. 

Буџетските корисници, можат со прераспределба да ги намалат одобрените 
средства со буџетот до 70% на ниво на ставка, во рамки на потпрограма и буџет. 

Владата на Република Северна Македонија одлучува за прераспределбите 
меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите, на предлог 
на  Министерството за финансии.  

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за  

време на вонредна состојба  
 

За акционерските друштва, кај кои започнал да тече рокот за свикување и  
одржување годишно собрание на акционери и за друштвата за ограничена одговорност 
кај кои започнал да тече рокот за свикување и одржување собир на содружници, нема 
да се одржи годишно собрание на акционери, односно нема да се одржи собир на 
содружници,  за време на траењето на вонредната состојба. Започнатите постапки за 
свикување и одржување годишно собрание на акционери, односно собир на 
содружници, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 80/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за финансирање на  

единиците на локалната самоуправа за време на вонредна состојба 
 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за донесување и 

доставувањето на Годишните сметки на единиците на локалната самоуправа и 
периодичните финансиски извештаи. 

Активностите за донесување и доставување на Годишните сметки на 
единиците на локалната самоуправа и периодичните финансиски извештаи се 
одложуваат за време на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните претпријатија за  
  време на вонредна состојба  
 

Начинот на постапување со вишокот на средства кои се остварени од 
работењето на јавните претријатија основани од Владата на Република Северна 
Македонија е  утврдено со одредбите од оваа уредба со законска сила. Според тоа 
вишокот на средствата кои се остварени од работењето на јавните 
претпријатија основани од Владата на Република Северна Македонија, се уплаќаат 
во Буџетот на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна 
Македонија донесува одлука за распоредување на средствата  врз основа на утврдена 
листа на правните лица со потешкотии во работењето кои покажуваат финансиска 
загуба предизвикана од вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за додадена вредност за  

време на вонредна состојба  
 

За формата на издавање и пренос на фактурите за време на траење на 
вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

Според одредбите од оваа уредба со законска сила вршителот на промет, кој 
има право да издава електронска фактура (pdf или друг електронски формат) треба да 
го извести примателот на прометот, преку електронска пошта, електронска порака 
и/или на друг начин дека за време на траењето на вонредната состојба, фактурите и 
другите документи ќе ги издава во електроска форма, доколку пак не го извести ќе 
продолжи да издава фактури и други документи во хартиена форма. 

Примателот на прометот во рок од 10 дена од приемот на известувањето има 
право да го извести издавачот на фактурата дека ја одбива формата на достава по 
електронски пат. Ако по истекот на 10 дена од применото известување, примателот на 
прометот не ја одбие формата на достава, ќе се смета дека е согласен доставата на 
фактури да се врши на тој начин. 

Примателот на фактурата има право на одбивка на претходниот данок 
согласно со членовите 33, 34 и 34-а од Законот за данокот на додадена вредност, 
право на поделба на претходните даноци согласно со членот 36 од Законот за 
данокот на додадена вредност и право на исправка на одбивката на претходниот 
данок согласно со членот 37 од Законот за данокот на додадена вредност. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за земјоделско земјиште за  

време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишани роковите во 
постапките за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост и 
одлучување по доставени понуди по распишани јавни повици. 



Според тоа роковите определени согласно Законот за земјоделското 
земјиште за донесување на одлука по отпочнати постапки со прибирање на понуди 
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост кои 
истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат 
за време на траењето на вонредната состојба и почнуваат одново да течат по 
истекот на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за начинот на промена на договорни услови на  

кредитни изложености кај банките и штедилниците  
 

Начинот на постапување на банките и штедилниците утврден со оваа уредба се 
однесува за постапувања спрема физичките лица  и нефинансиските правни лица, 
како и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на секоја од 
кредитните изложености, извршени согласно со Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик 
(„Службен весник на Република Северна Македонија бр. 76/20), коишто ќе бидат 
спроведени од страна на банките и штедилниците во времетраењето на вонредната 
состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за санација на  

реконструирање на дел од банките во Република Македонија за време на 
вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека отплатата на 

главницата на обврзницата за надоместување на селективните кредити на Народна 
банка на Република Северна Македонија ќе се изврши на 1 април 2021 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за туристичка дејност за  

време на вонредна состојба  
 

Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила туристичките 
агенции кои ги имаат откажано своите аранжмани за време на траење на вонредната 
состојба се должни да издадат нов ваучер на корисникот на ваучерот за туристичкиот 
аранжман. Ваучерите ќе се издаваат во три примероци со рок на важење до 31.12.2021 
година. 

Туристичката агенција и корисникот на ваучерот ќе се договорат за: 
дестинацијата, терминот на поаѓање, времетраење на аранжманот, додека пак 
вредноста на ваучерот ќе биде во ист износ колку што бил аранжманот кој е откажан 
поради вонредната состојба. 

Оваа уредба со законска сила предвидува и прекршочни одредби доколку 
туристичките агенции не постапат во согласност со истата. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита и спасување за  

време на вонредна состојба  
 

Примената на одредбите од оваа уредба со законска сила се однесува на  
координирањето на работата на штабовите на единците на локалната самоуправа 
(општините и Градот Скопје), за време на траење на вонредната состојба. Според тоа 
координирањето го врши координативно тело кое го сочинува главен координатор, 
заменик на главниот координатор и 8 членови. 
 
 
 
 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 86/20) 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на  

вонредна состојба  
 

Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за рокот за 
поднесување на гаранцијата за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој 
може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно 
одложување за приватните здравствени установи, аптеките и производителите на 
лекови, помошни лековити средства и средства за дезинфекција кои се иматели на 
одобрение за повластен корисник. 

Во согласност со ова приватните здравствени установи, аптеките и 
производителите на лекови, помошни лековити средства и средства за дезинфекција 
кои се иматели на одобрение за повластен корисник треба да поднесат гаранција за 
обезбедување на плаќање на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра 
кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување заклучно со 30 јуни 2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот  

сообраќај за време на вонредна состојба  
 

Според одредбите од оваа уредба со законска сила полагањето на испитот за 
професионална компетентност на лице одговорно за превоз и на испитот за 
професионална компетентност на возач за учество во меѓународен патен сообраќајсе 
одложува за време на траењето на вонредната состојба, истотака за време на траење 
на вонредната состојба се продолжува важноста на сертификатите за професионална 
компетентност на возач за учество во меѓународен патен сообраќај чиј рок на важење 
е истечен. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување за време  

на вонредна состојба  
 

Согласно со оваа уредба со законска сила во периодот од 01.04.2020 година до 
30.06.2020 година извршителите се должни да  да запрат со преземање на било какви 
извршни дејствија, освен: 

- во предметите за побарувања врз основа на  законска издршка 
- распределбата на средствата пристигнати на нивните посебни сметки, 

доколку за тоа се исполнети законските услови, 
- дејствијата кои следат по наплатата на средства од должникот, успешно 

спроведени јавни надавања, или продажби со непосредна спогодба, 
- примање на барања за извршување и електронско евидентирање во 

Уписникот за примени барања за извршување, 
- изготвување на барања за податоци и информации за испитување на 

економската состојба на должниците и електронска достава до институциите, 
- изготвување на налог за извршување врз недвижност и електронска 

достава до јавната книга заради прибележување на налогот, 
- изготвување на налог за забрана за располагање и оптоварување на 

хартии од вредност и електронска  достава до Депозитарот за хартии од 
вредност. 

Во овој период работодавaчите на должниците, Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Република Северна Македонија и носителите  на платен 
промет се должни да запрат со постапување по издадените налози од страна на 
извршителите. 

Пропишана е обврската на основните судови да донесат решенија по 
поднесените приговори за незаконитости при извршувањето, а Апелационите судови 



да одлучат по поднесените жалби  против решението на судот по приговор согласно 
член 87 од Законот за извршување. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 87/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за  

примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба се пропишува обврска трговските друштва кои се 
во целосна сопственост на државата, добивката што ја оствариле од финансиското 
работење да ја уплатат во Буџетот на Република Северна Македонија. 

Со одлука на Владата на Републука Северна Македонија средствата ќе се 
распределат на трговски друштва во целосна или доминантна сопственост на 
државата, со потешкотии во работењето. 

За време на траењето на вонредната состојба органот на управување не 
може да исплати дивиденда на странски содружници, односно за странски 
акционери. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 88/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во  

Република Северна Македонија за време на вонредна состојба  
 

Висината на минималната нето плата за месец април, мај и јуни 2020 
година, изнесува 14.500 денари. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за  

време на вонредна состојба  
 

За време на траење на вонредната состојба престануваат да течат роковите 
кои согласно Законот за заштита на децата се определени за поднесување на барање 
за: 

- остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, 
- остварување/продолжување на правото на родителски додаток за дете 

(трето дете), 
- продолжување на правото на родителски додаток за дете (четврто дете), 
Овие рокови се продолжуваат за три месеци од денот на истекот на траењето 

на вонредната состојба.  
Проверката на исполнетост на условот за присуство на најмалку 85% од 

вкупниот број на реализирани наставни часови за секој од мерните периоди, заради 
исплата на додатокот за образование за третиот и четвртиот мерен период за 
учебната 2019/2020 година, нема да се врши до крајот на наставната година. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за гробишта и погребални  

услуги за време на вонредна состојба  
 

Важноста на дозволата за управување со гробишта и дозволата за вршење на 
погребални услуги, чиј рок на важење е истечен, се продолжува за време на траење на 
вонредната состојба како и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба. 

 
 
 



►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за учебници за основно и  
средно образование за време на вонредна состојба  

 
Роковите во постапките  по објавениот јавен повик за доставување барање за 

одобрување учебник по странски јазик, кои истекуваат за време на траењето на 
вонредната состојба, се продолжуваат за два месеца од денот на влегување во сила 
на оваа Уредба, односно до 03.06.2020 година. 

Роковите, за обезбедување на податоци за потребниот број на учебници кои се 
оштетени и не се за употреба и потребниот број на учебници кои ќе бидат во употреба 
во наредната учебна година, кои истекуваат за време на траењето на вонредната 
состојба, се продолжуваат за три месеца од денот на влегување во сила на оваа 
Уредба, односно до 03.07.2020 година. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 89/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и  
урбанистичко планирање за време на вонредна состојба  

 
Важноста на лиценцата за изработување на урбанистички планови, лиценцата 

за ревизија на урбанистички планови, овластувањето за изработување на 
урбанистички планови и овластувањето за ревизија на урбанистички планови, чиј рок 
на важење е истечен, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба 
како и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за градење за време на  

вонредна состојба  
 

За време на траењето на вонредната состојба, како и 60 дена од денот на 
престанок на вонредната состојба се продолжува рокот на: 

- важноста на лиценца за проектирање на градби од прва и втора 
категорија, 

- лиценца за ревизија на проектна документација за градби од прва и втора 
категорија,  

- лиценца за изведувач на градби од прва и втора категорија,  
- лиценца за надзор над изградба на градби од прва и втора категорија, 
- лиценца за управител на градба, лиценца за управител на одржување на 

објекти од прва и втора категорија,  
- овластување за изработка на проектна документација за градби од прва и 

втора категорија,  
- овластување за ревизија на проектна документација за градби од прва и 

втора категорија,  
- овластување за инженер за изведба на градби од прва и втора категорија, 
- овластување за надзорен инженер за градби од прва и втора категорија, чиј 

рок на важење е истечен. 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за социјална заштита за  
време на вонредна состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се уредува поимот за 

материјално необезбедено домаќинство, се утврдува право на паричен додаток заради 
покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството и за 
месеците април и мај 2020 година, како и начинот на комуникација во постапката за 
издавање на дозвола за вршење работа во социјална заштита.   



►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за осигурување во случај  
на невработеност за време на вонредна состојба  

 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за продолжување 

на роковите за  јавување во Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија, на невработено лице кое користи право на паричен надоместок утврден 
во член 59 став 4 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност и на невработено лице кое треба да докаже дека активно бара работа и 
на друго лице кое бара работа утврдени во членот 59-а ставови 1 и 2 од Законот за 
вработувањето и осигурување во случај на невработеност, за време на траење на 
вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за облигациони односи за  

време на вонредна состојба  
 

За определувањето на висината на стапката на казнената камата за време 
на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со 
законска сила. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  

роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и 
постапувањето на судовите и јавните обвинителства  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека не се 

однесува престанувањето на течење на роковите за иницирање на постапка пред 
Уставен суд кое беше наведено во членот 1 од Уредбата  со законска сила за роковите 
во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањето на судовите и 
јавните обвинителства („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.84/20). 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за утврдување на цени на  

водите услуги за време на вонредна состојба  
 

Рокот за доставување на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга  
за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението се 
продолжува до 15 април 2020 година  и  рокот за доставување на барањето за 
утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со вода за пиење, собирање и 
одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води за сите 
даватели на водни услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 
10.000 еквивалент жители се продолжува до 15 мај 2020 година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 90/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на  

потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на 
вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува овбрска на 

кредиторите да не смеат да наплатуваат трошоци кои не се вклучени во пресметката 
на годишната стапка на вкупни трошоци кои надминуваат 30% од износот на 
одобрениот кредит. 

Уредбата пропишува и прекршочни одредби. 
 
 



►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на  
вонредна состојба  

 
Во согласност со одредбите на оваа уредба со законска сила е пропишано 

право на физичките лица во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година доколку се 
корисници на финансиски лизинг по договорите за финансиски лизинг кои се склучени 
заклучно со 31 март 2020 година ги плаќаат обврските на месечен ануитет намален за 
најмалку 70% од редовниот месечен ануитет, а давателите на финансиски лизинг не 
смеат да пресметуваат и наплатуваат надоместоци, трошоци провизии  и/или казнени 
камати, со тоа што се рокот се продолжува за најмалку  90 дена по истекот на 
наведениот период. 

Обврските по основ на помалку платени ануитети во периодот од 1 април до 30 
јуни 2020 година се одложуваат согласно одобрениот рок за плаќање, или рамномерно 
се распоредуваат во месечните ануитети кои ќе доспеат по 30 јуни 2020 година. 

Се дава и можност физичките лица во овој период ги менуваат и другите услови 
од овие договор само заради олеснување на условите. 

Давателите на финансиски лизинг можат да им дадат поволности во однос на 
отплатата на обврските и на корисниците на финансиски лизинг кои во периодот од 1 
април до 30 јуни 2020 година редовно ќе ги отплаќаат обврските по договорите за 
финансиски лизинг. 

Во оваа уредба е уредена и постапката за остварување на правото на овие 
поволности. 

Во одснос на договорите за финансиски лизинг што ќе се склучат во периодот 
од 1 април до 30 јуни 2020 година можат по барање на корисниците на лизинг  да се 
склучат со грејс период од три месеци. Во грејс периодот давателот на финансиски 
лизинг може да пресметува само договорна камата. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и  

аудиомедиумски медиумски услуги за време на вонредна состојба  
 

За време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа 
уредба со законска сила кои се однесуваат на правото на поднесување на пријави во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реемитување на програмски 
сервиси на странски радиодифузери кои операторите планираат да ги реемитуваат на 
својот програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за финансиските друштва  

за време на вонредна состојба  
 

Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат на договорите и на 
промените на договорните услови за кредит, гаранции, кредитни картички и преземени 
побарувања (во натамошниот текст: кредити) спрема физичките и правните лица, како 
и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на кредити. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за работни односи за 

време на вонредна состојба  
 
Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила пропишано е дека 

во случаите кога во согласност со Законот за работни односи на вработените им 
мирува работниот однос роковите престануваат да течат за време на траење на 
вонредната состојба и се продолжуваат за 15 дена  од денот на истекот на траењето  
на вонредната состојба. 

Во приватниот сектор пропишано е дека работниците опфатени од 
времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, 



неискористениот дел од годишниот одмор, односно неискористениот годишен 
одмор од календарската 2019 година потребно е да го искористат до 31 мај 2020 
година, согласно потребите на работниот процес и одобрение на работодавачот. 
За работниците вработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки 
за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, делот од годишниот 
одмор за 2020 година кој мора да се искористи во траење од две непрекинати 
работни недели, да го искористат до 30 јуни 2020 година, согласно потребите на 
работниот процес и одобрение на работодавачот. 

Отсуството од работа на работничка поради бременост, раѓање и 
родителство и посвојување, продолжува да тече и надоместокот на плата 
продолжува да се исплаќа до истекот на траењето на времените мерки за 
заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за  

време на вонредна состојба  
 

Според одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека за 
време на траењето на вонредната состојба се одложува полагањето на испитот за 
стекнување на инспектор со лиценца, спроведување на обуките за стекнување на 
инспектор со лиценца, како и стручното усовршување и обука на инспекторите. 

 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за  
време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се продолжуваат роковите за 60 

дена од денот на престанок на вонредната состојба а се однесуваат на постапките за: 
- преземање на предметите по започнатите постапки со непосредна 

спогодба и со јавно наддавање на градежно земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија,  

- преземање на следењето, вршењето и сите активности кои 
произлегуваат од работите за располагање со градежно земјиште во сопственост 
на Република Северна Македонија,  

- преземање на надлежностите за располагање со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија,  

- донесување на Годишната програма,  
- формирање на Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање  

и за воспоставување на Електронскиот систем за јавно наддавање на градежно 
земјиште во сопственост на Република Северна Македонија  

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за работното време на  

мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во 
патниот сообраќај за време на вонредна состојба  

 
Оваа уредба со законска сила ги пропишува дневното и неделното време на 

управување со возило, вкупното време на управување со возило во текот на кои било 
две последователни недели, паузите, дневниот и неделниот одмор, за време на 
траење на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за финансиска подршка на самостојните  

уметници за време на вонредна состојба  
 

Самостојните уметници кои се стекнале со право на доделување на месечни 
надоместоци од Буџетот на Министерството за култура за 2020 година во висина 
на средствата за придонеси за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и 



за персонален данок на доход, им се доделува финансиска поддршка во износ од 
14.500,00 денари за месеците април и мај 2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за финансиска подршка на спортисти, стручни  

лица од областа на спортот и спортска администрација за време на 
вонредна состојба  

 
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката 

за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска 
администрација за месеците април и мај 2020 година. 

Доколку ги исполнуваат условите наведени во уредбата преку Агенцијата за 
млади и спорт ќе им се исплати финансиски средства за месеците април и мај 2020 
година, во месечен износ од 14.500 денари. 

 
►►► Уредба со законска сила за постапката за издавање на дозволите за  

движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на 
траењето на вонредната состојба  

 
Со оваа уредба со законска сила се уредува постапката за издавање на 

дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на 
траењето на вонредната состојба од страна на Министерството за информатичко 
општество и администрација. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 93/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од  

приватниот сектор погодени од здравствено – економската криза 
предизвикана од вирусот  COVID -19 , заради исплата на платите за 
месеците април и мај 2020 година  

 
Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката 

на финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од 
здравственоекономската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на 
платите на работниците за месеците април и мај 2020 година. 

Предмет на финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците 
кај работодавачот-барател на финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 
година, во износ најмногу до 14.500 денари месечно по работник, согласно со 
работното време на кое е пријавен работникот, намалено за работното време за 
кое се остварува надоместок на плата кој не паѓа на товар на работодавачот.  
Остварувањето на ова право работодавачот-барател на финансиска поддршка ќе 
го оставри со поднесување на Барање за финансиска поддршка за исплатата на 
платите на работниците до Управата за јавни приходи, на тој начин што истото 
го поднесува преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи до 5-ти во 
месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува 
Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето. 

Во прилог на Барањето работодавачот-барател на финансиска поддршка дава 
Изјава за исполнетоста на условите наведени во оваа уредба. 

Во оваа уредба пропишано е и кој не може да користи финансиска поддршка за 
работник., постапката за обработка на МПИН од страна на работодавачот како и 
случаите на враќање на финансиската подршка.  
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 94/20) 



 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки време  

на вонредна состојба  
 

За времетраењето на вонредната состојба се одложува полагањето на 
испитот за лице за јавни набавки кое треба да се спроведе согласно Законот за 
јавните набавки. 

Важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки чиј рок на 
важење е истечен во периодот од 1 јануари 2020 година до 1 април 2020 година, 
продолжуваат да важат за време на траење на вонредната состојба, како и шест 
месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уреба со законска сила се пропишува дека заради 

спречување на појавата, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивање на 
Коронавирусот COVID-19 и поефикасно утврдување дали одредено лице било, или се 
сомнева дека било во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со 
Коронавирус COVID-19, како и навремено информирање на одредено лице дека било 
во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со Коронавирус COVID-19 и 
негов навремен медицински третман,  Министерството за здравство како мерка може 
да примени и најнови технолошки достигнувања (интернет платформи, паметни 
апликации, електронски услуги и слично), при што во однос на обработката на личните 
податоци се применуваат прописите од областа на заштита на личните податоци, како 
и соодветни технички и организациски мерки за да се обезбеди ниво на безбедност на 
личните податоци соодветно на ризикот. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за 
вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба  
 

Роковите кои согласно Закон за вработување на инвалидни лица, се 
определени за преземање на одделни дејствија со цел за остварување на определени 
права и обврски,  а кои се однесуваат на рокови согласно член 2-а став 2, 3 и 4, член 9 
став 4, член 16 став 3 и 4, член 16-б став 7 и 8 и член 18 став 4, 5 и 6 од Законот за 
вработување на инвалидните лица, 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. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиско  

и инвалидско осигурување  за време на вонредна состојба  
 

Роковите кои согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се 
определени за преземање на одделни дејствија за остварување на права од 
пензиското  и инвалидското осигурување, согласно член 12 став 2, член 46 став 1, член 
125 став 8, член 126 став 5 , член 130 став 3 и 7, член 131 став 4, член 132 став 1,2 и 3, 
член 134 став 1, член 140 став 1,3 и 4, член 142, член 147, член 185-а став 1 и 2 , член 
206 став 1 ,  член 207 став 2 и член 210 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, 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. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за тутун, производи од  

тутун и сродни производи за време на вонредна состојба  
 

Роковите определени во Законот за тутун, производи од тутун и сродни 
производи  за склучување на договори за производство и откуп на тутун од тековната 
година и за доставување на список на сите склучени договори во електронска форма и 
по еден примерок од секој склучен договор, кои истекуваат во време на траењето на 
вонредната состојба, се продолжуваат до 30 април 2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за исплата  

на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско 
осигурување за време на вонредна состојба  

 
Роковите кои согласно Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 

капитално финансирано пензиско осигурување, се определени за преземање на 
одделни дејствија на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна 
Македонија и овластеното службено лице од Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Северна Македонија во постапката за остварување на правото на 
старосна пензија од вториот столб, 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. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за  

задолжително капитално финансирано  пензиско осигурување за време на 
вонредна состојба  

 
Роковите кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување, се определени за преземање на одделни дејствија од страна на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, согласно 
член 39-д став (1), член 77 став (8) и (9), член 77-а став (3) и (4), член 77-д став (4), 
член 77-е став (7), член 77-ж став (4), член 77-ј став (10) и (11) од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, 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. 

 
►►► Уредба со законска сила за  огранучување на правото на исплата на  

паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и 
членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на 
управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисии, работни 
групи советодавни и експертски тела, формирани од државната и 
локалната власт и претседателите и членовите на советите на единиците 
на локалната самоуправа за време на вонредна состојба  

 
На лицата наведени во оваа уредба со законска сила заклучно со месец 

декември 2020 година не им се исплатуваат парични надоместоци, како и 
надоместоци за патни и други материјални трошоци.  



Оваа уредба со законска сила не се однесува на лица кои на денот на 
влегување во сила на оваа уредба со законска сила (07.04.2020 година) се 
евидентирани како невработени лица во Агенцијата за вработување на Република 
Северна Македонија или не се приматели на пензија согласно евиденцијата на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија на кои 
може да им се исплаќаат паричните паушали и паричните надоместоци и други 
материјални трошоци во вкупен износ не поголем од минималната плата утврдена 
за месец декември 2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 
денари. 

 
►►► Уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и  

надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на 
вонредна состојба  

 
За време на траење на вонредната состојба им се исплатуваат додатоци и 

надоместоци на плата согласно закон и колективен договор на вработените во: 
- органите на државната власт,  
- единиците на локалната самоуправа,  
- институциите кои вршат дејности од областа на образованието, 

културата, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, 
- институциите кои вршат работи од јавен интерес утврден со закон, а се 

организирани како агенции, фондови, регулаторни тела со јавни овластувања 
утврдени со закон, јавни установи и јавните претпријатија основани од Република 
Северна Македонија или од општините, од градот Скопје и од општините во 
градот Скопје, 

- акционерските друштва во целосна сопственост на државата, 
 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на медицинскиот и помошно-

технички персонал во јавните здравствени установи, вработените во Министерството 
за внатрешни работи и Министерството за одбрана и кабинетските службеници. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува начинот на 

свикување на вонредна седница на Советот  и можноста за нејзино оджување со 
користење на комуникациски средства (телефон или конференциска врска со употреба 
на интернет комуникација и софтверски алатки).  

Во овие случаи на одржување на седница со употреба на комуникациски 
средства, поканата со дневениот ред и материјалите за седницата на советот се 
доставуваат на службена електронска адреса на членовите на советот, или на 
алтернативна функционална електронска адреса која членовите на советот се 
должни да ја достават до Претседателот на советот.  

Гласањето на советот се спроведува по пат на поименично произнесување 
на секој од членовите на советот кои се најавени на седницата. За текот на 
седницата на советот со употреба на комуникациски средства, задолжително се 
води записник, кој се објавува на веб страната на општината и градот Скопје.  

Во случај на спреченост или отсуство на претседателот на советот, поради 
постапување согласно здравствените прописи за време на епидемија и поради 
спроведување на мерките и препораките на Владата на Република Северна 



Македонија за заштита и превенција од Коронавирус Covid-19, седниците на советот ги 
свикува и раководи најстариот член на советот. 

 
►►► Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во  

јавниот сектор за време на вонредна состојба  
 

Начинот на користење на правото на годишен одмор од страна на 
вработените во јавниот сектор е пропишан со оваа уредба со законска сила.  

Во согласност со неа вработените во јавниот сектор кои се работно ангажирани 
за времетраење на мерките за заштита од ширење и превенција од Коронавирус 
COVID – 19, неискористениот дел од годишниот одмор од календарската 2019 година 
може да го  искористат до 31 мај 2020 година, согласно потребите на работниот процес 
и врз основа на одобрение на раководното лице на институцијата.  

Додека пак оние вработените во јавниот сектор кои се ослободени од 
извршување на работа и работни задачи, согласно мерките за заштита од ширење и 
превенција од Коронавирус COVID – 19,  неискористениот дел од годишниот одмор од 
календарската 2019 година им се смета за искористен.  

Освен во случаите за вработените во Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за здравство, Министерството за одбрана – Армијата на Република 
Северна Македонија, Министерството за здравство, јавните здравствени установи во 
Република Северна Македонија, царинските службеници, инспекциските служби, 
единиците за противпожарна територијална заштита, мали групни домови и домови за 
нега на стари лица, кои не се опфатени со мерките, неискористениот дел од годишниот 
одмор од календарската 2019 година и делот од годишниот одмор за 2020 година кој 
мора да се искористи во траење од две непрекинати работни недели, да го искористат 
до 31 декември 2020 година, согласно потребите на работниот процес и врз основа на 
одобрение на раководното лице во Министерството. 

 
►►► Уредбата со законска сила за примена на Законот за судска служба за  

време на вонредна состојба  
 

Примената на одредбите од оваа уредба со законска сила се однесува за 
вработените во судска служба кои се работно ангажирани за времетраењето на 
времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, со 
тоа што неискористениот дел од годишниот одмор од календарската 2019 година може 
да го искористат до 31 мај 2020 година, согласно потребите на работниот процес и врз 
основа на одобрение од претседателот на судот. Како и за вработените во судска 
служба кои се ослободени од извршување на работа и работни задачи, согласно 
мерките за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, со тоа што 
неискористениот дел од годишниот одмор од календарската 2019 година им се смета 
за искористен. 

 
►►► Уредбата со законска сила за примена на Законот за јавнообвинителска  

служба за време на вонредна состојба  
 

Според одредбите од оваа уредба со законска сила вработените во 
јавнообвинителска служба кои се работно ангажирани за времетраењето на времените 
мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, неискористениот 
дел од годишниот одмор од календарската 2019 година може да го искористат до 31 
мај 2020 година, согласно потребите на работниот процес и врз основа на одобрение 
од јавен обвинител на соодветното јавно обвинителство.  

На вработените во јавнообвинителска служба кои се ослободени од 
извршување на работа и работни задачи, согласно мерките за заштита од ширење и 



превенција од Коронавирус COVID-19, неискористениот дел од годишниот одмор од 
календарската 2019 година им се смета за искористен. 

 
►►► Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила  

за примена на Законот за нотаријатот за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите на оваа уредба со законска сила меѓу другото се продолжува 
мандатот на претседателот на Нотарската комора и на членовите на органите 
на Нотарската комора избрани во 2017 година за времераењето на вонредната 
состојба. 

Собранието на Нотарската комора е должно во рок од 30 дена од денот на 
престанување на траењето на вонредната состојба да започне, односно да ја 
продолжи постапката за избор на претседател на Нотарската комора и на членовите 
на органите на Нотарската комора. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на 
вонредна состојба  

 
Во согласност со измените и дополнувањата на уредбата со законска сила се 

пропишува дека по завршување на приправничкиот стаж на полицаец-приправник се 
смета дека го положил посебниот односно приправничкиот испит и истиот се 
распоредува на работно место „полицаец“ во Министерството за внатрешни работи. 

Истотака работниците во Министерството за внатрешни работи кои имаат 
статус на приправник се смета дека го положиле посебниот односно приправничкиот 
испит и истите се распоредуваат на соодветно работно место. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување на санкции  

за време на вонредна состојба  
 

За време на вонредна состојба издавањето на упатните акти од страна на 
судијата за извршување на санкциите за изречена казна затвор до три години, се 
одложува до 1 септември 2020 година, освен за предметите каде постои опасност за 
застарување на казната.  Извршувањето на упатните акти кои се веќе доставени до 
казнено-поправните установи, се одложува до 1 септември 2020 година, освен за 
упатните акти за кои се веќе издадени меѓународни потерници. Лицата кои се наоѓаат 
на издржување на мерка притвор, по правосилноста на пресудата, веднаш се 
упатуваат на издржување на казната затвор. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 97/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени 
од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот  COVID -19 , 
заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година  

 
Со оваа уредба со законска сила, меѓудругото се врши измена на субјектите кои 

може да ја користат финансиската поддршка, како и условот за нејзино користење со 
тоа што работодавачот кој користел финансиска поддршка за исплата на плати 
потребно е да го задржи истиот број на вработени до месец јули. 

 
 
 



►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за акредитација за време  
на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишуваат роковите за 

доставување на извештајот за реализираната програма за работа на Институтот за 
акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година, како и извештаj за 
работата на Советот за 2019 година и извештај на Одборот за надзор на 
материјалнофинансиска контрола за 2019 година, важноста на сертификатите за 
акредитација, постапките за акредитација, ре-акредитација и надзорот за исполнување 
на барањата за акредитција над телата за оцена на сообразност, се применуваат 
одредбите од оваа уредба со законска сила.  

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба  

 
Според новите дополнувања на членот 3-з се пропишува дека храната потребна 

за припадниците на Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република 
Северна Македонија, кои ги обезбедуваат објектите и за припадниците на Армијата на 
Република Северна Македонија коишто ги обезбедуваат затворите, ја обезбедува 
Владата на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за основање на Агенција за  

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за време на 
вонредна состојба  

 
Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила за време на 

вонредната состојба се одложуваат, и се продолжуваат за 60 дена по престанокот на 
траењето на вонредната состојба следните рокови кои се однесуваат за 

- одлучување по барањата за одобрување на финансиска поддршка и исплата 
на финансиска поддршка,  

- склучување на договори за финансиска поддршка,  
- намалување на финансиска поддршка поради неисполнување на договорни 

обврски од договорите за финансиска поддршка,  
- дополнување или дообјаснување на барањата, 
- финансиска поддршка, за роковите за реализација на инвестициите 

предмет на договорите за финансиска поддршка,   
- извршувањето на контроли на лице место на договорите за финансиска 

поддршка. 
Роковите определени во договорите за финансиска поддршка за реализација на 

инвестицијата предмет на договорот престануваат да течат за време на траењето на 
вонредната состојба и продолжуваат да течат по истекот на траењето на вонредната 
состојба но само за онолку денови колку што престанале и тоа од денот на истекот на 
траењето на вонредната состојба. 

Роковите за доставување на барања за финансиска поддршка определени во 
јавниот повик за доставување на барања за финансиска поддршка по ИПАРД 
Програмата 2014-2020 се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба и 
продолжуваат да течат по престанок на траењето на вонредната состојба. 

 
 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за 
вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба  

 
Дополнувањата на оваа уредба се однесуваат на делот на исклучоците 

пимената на истата, односно ограничувањата за додатоци и надоместоци на 
плата согласно закон и колективен договор, за време на траење на вонредната 
состојба не се однесуваат и за затворкската полиција. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на 
вонредна состојба  

 
Со новите дополнувања на оваа уредба со законска сила се пропишува право 

и на вработените во затворската полиција кои не се опфатени со мерките 
попределени со уредбата, неискористениот дел од годишниот одмор од 
календарската 2019 година и делот од годишниот одмор за 2020 година кој мора да 
се искористи во траење од две непрекинати работни недели, да го искористат до 
31 декември 2020 година, согласно потребите на работниот процес и врз основа на 
одобрение на раководното лице во Министерството. 

  
►►► Уредба со законска сила за определување на висината на плата на  

избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на 
вонредна состојба  

 
Оваа уредба со законска сила во член 1 ги пропишува сите именувани и 

назначени лица во јавниот сектор на кои се однесува и исклучоци на примена на 
истата. 

Во согласност со ова платата на овие лица за месеците април и мај 2020 
година им се исплатува плата во висина на минимална плата утврдена за месец 
декември 2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 денари. 

Одредбите од оваа уредба со законска сила не се однесуваат на избраните и 
именуваните лица во јавните здравствени установи. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 100/20) 
 

►►► Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за  
определување на висината на платата на избраните, именуваните и 
назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба  

 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат и на вонредните и 

ополномоштени амбасадори и генерални конзули на Република Северна Македонија 
во странство, со тоа што е определено за месеците април и мај 2020 година да им 
се исплатува плата намалена за 20% од платата утврдена за месец март 2020. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба  

 
 Со одредбите од оваа уредба со законска сила се предвидува, на државјанин 
на Република Северна Македонија, кој влегува на граничните премини во Република 
Северна Македонија по 13 април 2020 година, а бил затекнат во земји со висок ризик 
од Коронавирус COVID-19 согласно Листата на Светската Здравствена Организација, 



да му се одреди мерката строга изолација (карантин) во времетраење од најмалку 21 
ден од денот на пристигнувањето во Република Северна Македонија.  
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за производи за заштита  

на растенијата за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека решенијата 
за одобрување за пуштање во промет на производите за заштита на растенијата, 
издадени врз основа на  дозвола издадена од земја членка на Европската Унија,  чиј 
рок на важење на дозволата е истечен  или истекува  за време на траење на 
вонредната состојба,   продолжуваат да важат за време на траење на  вонредната 
состојба, како и 90 дена од престанокот на траење на  вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за задолжувањње на Република Северна  

Македонија кај меѓународниот монетарен фонд за финансиска поддршка 
од инструментот за брзо финансирање за време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се уредува задолжувањето 

Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд со Инструментот 
за брзо финансирање во износ од 140.300.000 специјални права на влечење (100% од 
квотата), наменет за поддршка на Буџетот на Република Северна Македонија за време 
на траење на вонредната состојба, рокот на отплата и провизијата на истото. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за квалитет и безбедност  

на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за 
време на вонредна состојба  

 
Во согласност од одредбите од оваа уредба со закон ска сила решенијата за 

евидентирање во Листата на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на 
почвата, издадени врз основа  на дозвола издадена од земја членка на Европската 
унија,  чиј рок на важење на дозволата е истечен  или истекува  за време на траење на 
вонредната состојба, продолжуваат да важат за време на траење на  вонредната 
состојба како и 90 дена од престанокот на траење на  вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна 
состојба  

 
За време на траењето на вонредната состојба се одложува: 

 - престанувањето на вработувањето по сила на закон, со престанок на 
договорот за вработување или договорот за продолжување на вработувањето на 
здравствен работник односно здравствениот соработник, поради возраст, се 
одложува за време на траењето на вонредната состојба во случај на стекнување 
на право на старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж), односно 62 
години живот (жена) согласно  Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
односно кога ќе наполни 64 години возраст, или кога со писмена изјава до 
работодавачот ќе побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до 
67 години возраст согласно Законот за работните односи, 
 - започнатите постапки за престанок на договор за вработување или 
договор за продолжување на вработувањето на здравствен работник, односно 
здравствениот соработник, поради возраст. 
 
 
 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 102/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за 
време на вонредна состојба  

 
 Одредбите од оваа уредба со законска сила покрај на начинот на издавање на 
фактури во електорнска форма се однесуваат и за начинот на постапување во 
случај на ослободување од данокот на додадена вредност на прометот на добра и 
услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник односно прометот 
остварен со донирани финансиски средства кон буџетски корисник кој се однесува 
за справување со Коронавирусот Covid-19. 
 Во согласност со ова буџетскиот корисник се ослободува од данок на додадена 
вредност, прометот на добра и услуги на кои како донација му се дадени со цел  за 
справување со Коронавирусот Covid-19. 
 Исто така се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и 
услуги извршен кон буџетски корисник заради справување со Коронавирусот COVID 19 
кој се плаќа со финансиски средства од примени донации на буџетски корисник. 
 Во ова уредба се пропишува постапката за остварување на овие права. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за земјоделско земјиште за време на вонредна 
состојба  

 

Покрај за определување и продолжување на роковите во постапките за 
давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост и одлучување по 
доставени понуди по распишани јавни повици, одредбите од оваа уредба со законска 
сила се однесуваат и на плаќањето на годишната закупнина за закуп на земјоделско 
земјиште во државна сопственост и еднострано раскинување на договори за закуп 
на земјоделско земјиште во државна сопственост. 

Според тоа рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско 
земјиште во државна сопственост за 2019 година се одложува за време на траењето 
на вонредната состојба и се продолжува за 180 дена по престанок на траењето на 
вонредната состојба. Еднострано раскинување на договори за закуп на земјоделско 
земјиште во државна сопственост заради неплатена годишна закупнина се одложува 
за време на траењето на вонредната состојба и се продолжува за 180 дена по 
престанок на траењето на вонредната состојба. 

 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за возила за време на  
вонредна состојба  

 
Рокот за продолжување на овластувањата на правните лица за вградување на 

уреди за погон на течен нафтен гас и компримиран земјен гас, се одложува  за  време 
на траењето на вонредната состојба и се продолжува за 60 дена од денот на истекот 
на траењето на вонредната состојба. 

Важноста на решението за  овластувањето на техничка служба за работите  кои 
ги вршат правните лица кои се овластени со решение од Министерството за економија, 
на предлог за овластување за техничка служба од органот за одобрување, а врз 
основа на издаден Сертификат за акредитација од органот за оцена на компетентност, 
чиј рок  на важење  е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната 
состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба. 

 
 
 



►►► Уредба со законска сила за исплата на паричен надомест за лица  
ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, 
регулаторните тела, агенциите, државните комисии, правните лица во 
целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и 
Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната 
самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба  

 
На лицата опфатени со оваа уредба со законска сила ќе им се исплаќа 

целосен паричен надомест, за време на траењето на вонредната состојба, како и 
по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 декември 2020 година, 
доколку лицето со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила не 
е евидентирано како пријавено вработено лице во Агенцијата за вработување на 
Република Северна Македонија. Доколку пак лицето  со денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба со законска сила е евидентирано како пријавено вработено лице 
во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, му се исплаќа 50% 
од паричниот надомест кој е определен во договорот за дело, но најмногу во висина 
од 30.000 денари. 

Овие одредби нема да се применуваат за лицата кои склучиле договор за 
дело со органите на државната власт, регулаторни тела, агенции, државни 
комисии, правните лица во целосна државна сопственост, единица на локалната 
самоуправа и Градот Скопје и правни лица основани од единиците на локалната 
самоуправа и Градот Скопје, за реализација на проекти финансирани или 
кофинансирани со заеми и средства од странски кредитори, мегународни донатори 
и финансиери. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 103/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на 
вонредна состојба  

 
 Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува правото на 
посебен додаток, остварено врз основа на издадените наоди, оцени и мислења од 
соодветен стручен орган, во кои е препорачан контролен преглед, односно повторен 
преглед - контрола или рекатегоризација, во периодот на траење на вонредната 
состојба, кое што се продолжува за време на траење на вонредната состојба, како и 
два месеци од денот на престанокот на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за трговија за време на  

вонредна состојба  
 
Обврските на трговците за поставување на ред и дисциплина при влез и во 

внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на мало - продавници, 
самопослуги, маркети, пекари и слично,  за време на траење на вонредната состојба 
се пропишани со оваа уредба со законска сила. 

Во согласност со оваа уредба трговецот е должен да обезбеди: 
- редарска служба при влезот и во внатрешноста на објектот, за да се 

запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и во објектот  
- спроведување на дезинфекција за раце при влез во објектотж 
- соодветни ознаки со кои се обележува правецот на движење и запазување 

на минимум потребното растојание при чекање ред на лицата пред и во објектот. 
Ознаките се поставуваат на растојание од два метри и тоа: пред секоја каса за 
наплата и пред влезот на објектот. 



 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна 
состојба  

 
Со оваа уредба со законска сила се пропишува начинот на вршење на превоз 

на патници за време на траење на вонредната состојба, како и прекршочни одредби за 
постапување спротивно на овие одредби. 

При вршење јавниот превоз на патници, за време на траење на вонредната 
состојба, превозникот во возилото е должен да го организира превозот со 
задолжително одржување на растојание од најмалку два метри меѓу патниците и може 
да има најмногу 50% патници од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на 
возачот.  

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредна 
состојба  

 
Во оваа уредба со законска сила се наведени случаите на изземање од 

извршување и тоа примањата по следните основи:  
- примање врз основа на законска издршка, надоместок на штета настаната 

поради нарушување на здравјето или намалување, односно губење на работната 
способност и надоместок на штета за загубена издршка поради смрт на давачот 
на издршката;  

- примање врз основа на надоместок поради телесно оштетување според 
прописите за инвалидското осигурување; примање од права на парична помош од 
социјална заштита (гарантирана минимална помош, надоместок заради 
попреченост, надоместок на плата за скратено работно време, додаток  за  
домување,  траен  надоместок  и  еднократна  парична  помош)  согласно  со 
прописите од социјална заштита;  

- примање врз основа на привремена невработеност;   
- примања од правата за заштита на децата согласно со Законот за 

заштита на децата; примање врз основа на стипендија, кредит и помош на ученици 
и студенти;  примање на питомци на Воената академија;   

- надоместок за работа на осуден во казнено-поправен дом, освен за 
побарување врз основа  на  законско  издржување,  како  и  за  побарување  на  
надоместок  на  штета предизвикана со кривично дело на осудениот;  

- примање врз основа на патни трошоци;  
- примања од право на социјална сигурност за стари  лица, согласно  со 

прописите за социјална сигурност за старите лица;  
- средства исплатени како хуманитарна помош или надомест на штета во 

ситуации предизвикани од елементарни непогоди во услови на донесена одлука за 
постоење на кризна состојба од страна на Владата на Република Северна 
Македонија или Собранието на Република Северна Македонија, средствата на 
посебната сметка која ја поседува извршителот, плата, пензија, надоместок на 
трошоци за сместување на лице, надоместок за згрижување на згрижувачко 
семејство, надоместок за деца корисници на семејна пензија, 

- примања на лица во резервниот состав на Армијата на Република Северна 
Македонија и Полицијата,  

- примања на воени и мирновременски воени инвалиди врз основа на 
инвалиднина, ортопедски додаток и инвалидски додаток,  

- примање врз основа на договор за доживотна издршка и доживотна рента, 
како и врз примањето врз основа на договор за осигурување на животот и 



средствата исплатени како финансиска поддршка или субвенција на правни и 
физички лица заради надминување на последиците од Корона вирусот COVID-19.  

Должникот ова право го остварува на тој начин што до извршителот преку 
електронска комуникација поднесува барање за одложување на извршувањето и доказ 
дека примањата се според некој од основите, а потоа извршителот до носителот на 
платен промет преку електронска комуникација поднесува барање за одложување на 
налогот за извршување до 30 јуни 2020 година, без притоа да се наруши редоследот 
на прием на налогот.  

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за донации и за  

спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба  
 

Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за утврдување 
на јавниот интерес и за остварување на даночното поттикнување за донациии во 
јавните дејности, за време на траење на вонредната состојба. 

Јавниот интерес на донацијата во финансиски средства, добра и услуги, чиј 
примател на донацијата се буџетските корисници, со цел да се решат состојбите што 
се предизвикани на територијата на Република Северна Македонија од Коронавирусот 
COVID 19, се смета за утврден согласно оваа уредба со законска сила и за неа не се 
спроведува постапка за потврдување на јавен интерес во Министерството за правда.  

За секоја друга донација во јавните дејности, опфатена со членот 2 од Законот 
за донации и за спонзорства во јавните дејности постапката за потврдување на јавниот 
интерес се спроведува во хартиена форма или по електронски пат. Барањето за 
потврдување на јавен интерес за донацијата се поднесува во хартиена форма или во 
форма на електронски или дигитализиран документ, а документацијата што се 
доставува во прилог на барањето, се доставува во хартиена форма или во 
дигитализирана форма согласно членот 9 од Законот за електронски документи 
електронска идентификација и доверливи услуги, до Министерството за правда 
доколку се поднесуваат во хартиена форма, а доколку се доставуваат во 
дигитализирана форма се доставуваат до официјалната електронска пошта на 
Министерството за правда.  

За донацијата Министерството за правда донесува решение во хартиена форма 
или во електронска форма потврдена единствено со електронски потпис на 
раководното лице или од него овластено лице или решение во дигитализирана форма 
согласно членот 9 од Законот за електронски документи, електронска идентификација 
и доверливи услуги. 

За остварување на даночното поттикнување за донација во финансиски 
средства кон буџетските корисници-приматели на донација физичкото лице-давател на 
донацијата, до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 јануари во годината која 
следи по годината во која ги донирало средствата, доставува Извештај за донирани 
финансиски средства на буџетски корисник за време на вонредна состојба,на образец 
„ДЛД-ФЛИД/К19” кон кој приложува копија од договорот за донација, писмена потврда 
за примена донација, како и доказ за уплатени финансиски средства до Управата за 
јавни приходи преку системот „e-Персонален данок.  

За остварување на даночното поттикнување за донација во финансиски 
средства, добра и услуги кон буџетските корисници-приматели на донација, правното 
лице-давател на донацијата, до Управата за јавни приходи доставува даночен биланс 
кон кој приложува копија од договорот за донација, писмена потврда за примена 
донација, како и доказ за уплата на средствата. Документацијата се доставува во 
електронска форма. Буџетскиот корисник - примател на донација во финансиски 
средства, добра и услуги, чија цел е да се решат состојбите што се предизвикани на 
територијата на Република Северна Македонија од Коронавирусот COVID 19, е должен 
до 31 декември 2020 година, до Управата за јавни приходи да достави извештај по 



електронски пат и во електронска форма за примени донации согласно оваа уредба со 
законска сила, кој треба да ги содржи  податоци пропишани во истата.  

За секоја друга донација во јавните дејности, опфатена со членот 2 од Законот 
за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15) која се дава за време на траење на 
вонредната состојба, со исклучок на донацијата утврдена со оваа уредба со законска 
сила, постапката за даночно поттикнување со враќање на данокот на додадена 
вредност се спроведува во хартиена форма или по електронски пат со поднесување на 
Барањето за враќање на данокот на додадена вредност на вршителот на прометот за 
донацијата до Министерството за финансии во хартиена форма или во електронска 
форма. 

Кога предмет на донацијата се финансиски средства, барањето за враќање на 
данокот на додадена вредност се поднесува на образец (ЗДС/ФС-ДДВ), додека кога 
предмет на донацијата се добра и услуги, барањето за враќање на данокот на 
додадена вредност се поднесува на образец (ЗДС/ДУ-ДДВ). Кон барањата се 
приложуваат документи како докази кои се утврдени во оваа уредба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за  

време на вонредна состојба  
 
 За време на траењето на вонредната состојба престануваат да течат 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 роковите кои се однесуваат за: 
 - вршење на увид на локалитетот за кој е поднесена иницијатива за вршење 
на детални геолошки истражувања,  
 - склучување на договор за детални геолошки истражувања по влегување во 
сила на одлуката за доделување на концесијата,  
 - поднесување на барање за доделување на концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на ист простор и за ист вид на минерални суровини за кои е 
доставен извештај со кој се потврдува дека деталните геолошки истражувања не 
се во целост завршени, 
 - доставување на елаборат од извршените детални геолошки истражувања, 
за вршење на увид на локалитетот за кој е поднесено барање за издавање на 
дозвола за детални геолошки истражувања,  
 - поднесување на барање за проширување на концесијата за експлоатација, 
за поднесување на барање за продолжување на периодот на кој е доделена концесија 
за експлоатација,  
 - поднесување на барање за доделување на концесија за експлоатација по 
истекот на концесијата за детални геолошки истражувања,  
 - вршење на увид на локалитетот за кој е поднесено барање за доделување 
на концесија за експлоатација на минерални суровини,  
 - склучување на договор за експлоатација на минерални суровини по 
влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата,  
 - поднесување на барање за издавање на дозвола за експлоатација и за 
започнување со експлоатација на минералните суровини по издавањето на 
дозволата за експлоатација. 

 
 
 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за 
вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба  

 
На вработените во јавниот сектор не им се исплатуваат додатоци и 

надоместоци на плата согласно закон и колективен договор, за време на траење на 
вонредната состојба, почнувајќи со исплата на плата за месец април 2020 година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 105/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба  

 

 Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува начинот на 
пресметување на износот на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово до 
0,013 грама на литар од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 
2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00, износот на акцизата за гасно масло како 
погонско гориво од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 
19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00, износот на 
акцизата за гасно масло како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 
2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00,     2710 20 17 
00 и 2710 20 19 00, како и рокот за попис на затечени залихи на енергенти, подготовка 
на записник и поднесување на записникот до надлежниот царински орган од страна на 
увозникот, трговецот на големо и трговецот на мало на енергенти и роковите поврзани 
со плаќањето на разликата на акцизата при зголемување на акцизата на енергентите. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 106/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за  формирање фонд за помош и поддршка за  
справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID - 19  

 
Формирањето,  финансирањето, како и намената на средствата на Фондот за 

помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-
19 се уредува со оваа уредба со законска сила. 
 Овој Фонд се формира во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Северна Македонија. За финансирање на Фондот се отвора сметка за 
донација во рамките на Владата на Република Северна Македонија – Генерален 
секретаријат.  
 Паричните средства со кои се финансира Фондот се утврдени во оваа 
уредба со законска сила, а истите се уплаќаат на сметката за донации. 
 Средствата собрани во Фондот, ќе се користат за финансиска поддршка на 
економските мерки за помош и поддршка на микро, малите, средните и големите 
претпријатија во надминување на економската криза предизвикана од 
Коронавирусот COVID-19. 
 Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија се утврдувва 
начинот на уплата и исплата на средства од сметката за донација на Фондот за 
помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот 
COVID-19. 
 
 
 
 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 107/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за банките за време на  

вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишуваат обврските на 
банките и штедилниците при воспоставување на ред и дисциплина во нивните деловни 
единици за време на траење на вонредната состојба, бројот на лица присутни во 
нивните простории и прекршочни одредби за постапување спротивно од оваа уредба. 

Според ова истите се должни да: 
- обезбедат редарска служба при влезот во и при излезот од објектот, за да се 

запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот,  
- обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во 

објектот, 
- не дозволат влез во објектот на лица кои не носат заштитна маска, марама 

или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот, 
- постават соодветни ознаки со кои се обележува правецот на движење и 

запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на корисниците на 
услугата пред и внатре во објектот 

- вршат превентивна дезинфекција во објектите во кои се вршат финансиски 
услуги, 

- вработените лица кои работат во објектите или имаат контакт со клиенти да 
им обезбедат заштитна опрема (ракавици и маски) кои се должни да ги носат во текот 
на целото работно време.  

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба  
 
 Дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила пропишуваат 
обврска за  поставување на ред и дисциплина при влез и во внатрешноста на објектите 
во   продавници, самопослуги, маркети, пекари и на дуќани, како и овбрската на 
трговецот да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените лица во 
објектот. 

  

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за поштенски услуги за  
време на вонредна состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишуваат обврските на 

давателите на поштенски услуги при воспоставување на ред и дисциплина во 
објектите во кој се даваат поштенски услуги за време на траење на вонредната 
состојба. 

Во согласност со ова истите се должни да: 
- обезбедат редарска служба при влезот, во внатрешноста и при излезот на 

објектот, за да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре 
во објектот,  

- обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во 
објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат 
покриени устата и носот на корисникот на поштенската услуга кој влегува во објектот, 

- постават соодветни ознаки со кои се обележува правецот на движење и 
запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на корисниците на 
поштенските услуги пред и внатре во објектот, 

- вршат превентивна дезинфекција во објектите во кои се даваат поштенски услуги. 
 
 



►►► Уредба со законска сила за  носење на лична заштита на лицето заради  
спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана 
од коронавирусот COVID – 19 и заштита на населението за време на 
вонредната состојба  

 
 Со оваа уредба со законска сила се уредува обврската за носење лична 
заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната 
болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението, 
односно местата на кои лицето има обврска да носи лична заштита и исклучоци од 
примената на оваа одредба, како и надзорот над спроведувањето на носењето 
лична заштита на лицето, за време на траењето на вонредната состојба. 

 

►►► Уредба со законска сила за  задолжителна самоизолација при тестрање за  
присутство на коронавирус COVID – 19 за време на вонредна состојба  

 
Се пропишува спроведување на задолжителна самоизолација при тестирање за 

Коронавирус COVID-19, постапувањето на лицата на кои им е извршено тестирање за 
присуство на Коронавирус COVID-19 во нивниот организам во случај кога тестирањето 
е извршено вон домот или во домот на лицето, како и надзорот над спроведувањето 
на самоизолацијата за време на траењето на вонредната состојба. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 108/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата на 
вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека на 

вработените во јавниот сектор, на кои им се исплатува плата согласно закон и 
колективен договор правото на додаток за работен стаж, додаток за ноќна работа, 
надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или 
повреда, надоместок на плата поради користење на годишен одмор, надоместок на 
плата за ден на државен празник и неработен ден утврден со закон, одвоен живот од 
семејството (освен за пратениците), надоместок на трошок за смрт на работникот или 
член на неговото семејство, отпремнина при заминување во пензија, го остваруваат и 
се исплаќа и за време на траењето на вонредната состојба за месец април и мај. 

Покрај на досега утврдените вработени наведни во институциите од 
предходните уредби, со оваа уредба се проширува дека истата не се применува и на 
вработените во високообразовните установи и јавните научни установи, инспекторите 
вработени во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот пазарен 
инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за транспорт, 
Агенцијата за лекови и медицински средства и Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од  

данокот на додадена вредност на физички лица за време на вонредна 
состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува можноста за 

донирање на делот од данокот на додадена вредност во Буџетот на Република 
Северна Македонија кој треба да им биде вратен на физичките лица, поради 
справување со последиците предизвикани од COVID-19. 



Донирањето на овие средства корисникот може да го изврши преку мобилниот 
апликативен софтвер со потврден одговор на опцијата за донација, најдоцна до 5 мај 
2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на 
вонредна состојба  

 
Рокот за поднесување на даночната пријава на данокот на додадена вредност 

која се поднесува на образецот ,,ДДВ-04“ и за плаќање на данокот на додадена 
вредност за даночните периоди се пропишува со одредбите од оваа уреба со законска 
сила.   

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за социјална заштита за време на 
вонредна состојба  

 

Дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила го утврдуваат 
правото на гарантирана минимална помош за месеците април до декември 2020 
година, покрај за досега пропишаните надоместоци и за правото на надоместок заради 
попреченост, право на надоместок за помош и нега од друго лице, распоредување на 
работни места и вршење на стручна работа во установа за социјална заштита на 
стручните даватели на јавни услуги, продолжување на лиценца за работа во установа 
за социјална заштита, како и постапката за издавање и обновување на лиценца за 
работа на стручните лица даватели на јавни услуги. 
 Меѓудругите измени и дополнување се менува и поимот за материјално 
необезбедено домаќинство, се пропишува постапката за остварување на правото на 
гарантирана минимална помош што ја води Центарот за социјална работа. 
 За време на траење на вонредната состојба, како и два месеци по престанокот 
на траењето на вонредната состојба се продолжува: 
 - правото на надоместок заради попреченост, остварено врз основа на 
конзилијарно мислење од првостепена комисија составена од тројца лекари 
специјалисти од соодветна терцијарна  здравствена  установа со  кој е препорачан 
контролен преглед  во периодот  на траење на вонредната состојба и 
 - правото на надоместок за помош и нега од друго лице, остварено врз основа 
на наод, оцена и мислење од стручна комисија со кој е препорачан контролен преглед  
во периодот  на траење  на  вонредната состојба. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 111/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за угостителска дејност за  
време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека важноста на 

лиценците за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и 
дискоклуб на отворен простор, чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на 
траењето на  вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на 
вонредната состојба. 

 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за енергетика за време на  
вонредна состојба  
 
Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила полагањето на 

испитот за стручна оспособеност за ракувачи на енергетски уреди и постројки се 
одложува за време на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна 
состојба  

 
Со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила рокот за 

плаќање на понудениот концесиски надоместок за добивање на концесијата и рокот 
за плаќање на понудениот концесиски надоместок за добивање на концесијата 

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. 

 
►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите  

погодени од здравствено-економската криза предизвикана од 
коронавирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април и 
мај 2020 година  

 
Условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на работодавачите 

погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-
19, заради исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година се 
уредени со оваа уредба со законска сила. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 112/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
   примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба  
 

Со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила Владата на 
Република Северна Македонија ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот 
на Република Северна Македонија, на предлог на Министерството за финансии. 

 
►►► Уредба за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на  

Законот за угостителска дејност за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се продолжува за време на 
траење на вонредната состојба важноста на решението за утврдување на категорија 
на угостителски објект чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на 
траењето на вонредната состојба. 

  
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за административни  

службдници за време на вонредна состојба  
 

Со оваа уредба со законска сила се пропишуваат одредби за започнатите 
постапки за вработување на административен службеник со тоа што оние кои биле 
запрени и ставени во мирување по доставувањето на барањето за објавување на јавен 
оглас, по завршувањето на рокот за пријавување на кандидати за административен 



службеник, во Фаза 1 – административна селекција за вработување, односно во Фаза 3 
– проверка на веродостојност на докази и интервју, продолжуваат да се спроведуваат 
за време на траење на вонредната состојба до завршувањето на соодветната фаза на 
постапката за вработување. Додека пак започнатите постапките за вработување на 
административен службеник, кои биле запрени и ставени во мирување во Фаза 2 – 
испит за административен службеник, ќе продолжат да се спроведуваат по 
престанокот на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во 
јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите 
и за финансирање на јавното обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од неовластеното следење на 
комуникациите  

 
Со оваа уредба се дополнува насловот на Уредбата со законска сила за 

јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното 
обвинителство за гонење на кривичните дела поврани и кои произлегуваат од 
содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на јавното 
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 
неовластеното следење на комуникациите („Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр.90/20) 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 113/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од 
здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 
заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година  

 
Во оваа уредба со законска сила измените и дополнувањата се однесуваат на 

случаите во кои работодавачите кој користиле финансиска поддршка за исплата на 
плати, во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, можат да го 
намалат бројот на вработени, како и процентот на намалувањето на вработените 
според големината на работодавачот. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за работни односи за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува правото на 
работодавачот кој одјавил работник од задолжително социјално осигурување во 
периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година, да може да склучи  
спогодба за враќање на работа. Со оваа спогодба работодавачот се обврзува да ги 
подмири сите обврски кои произлегуваат од работниот однос од денот на одјавата на 
работникот од задолжително социјално осигурување до денот на склучувањето на 
спогодбата, а пријавувањето во системот на задолжително социјално осигурување на 
работникот во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија се врши 
најдоцна до 7 мај 2020 година.  

Доколку работникот не ја потпише спогодбата, работодавачот може на негово 
место да пријави ново лице од евиденцијата на невработени лица во Агенцијата за 
вработување на Република Северна Македонија и со истото да склучи договор за 
вработување и да го пријави во системот за задолжително социјално осигурување во 



Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија најдоцна до 7 мај 2020 
година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за основно образование за време на 

вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се продолжуваат роковите за 
објавување јавен повик за покривање на трошоците за котизација и пат за учество 
на еден меѓународен натпревар на акредитираните здруженија на наставници, за 
запишување на децата во прво одделение во основно училиште,  мандатот на 
органите за управување и раководење со основните училишта и се определува 
бројот на наставните денови во учебната 2019/2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за средно образование за време на 
вонредна состојба  
 
Измените и дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се во 

насока на: 
- ослободување од полагање на државна матура, училишна матура, завршен 

испит со тригодишно траење и завршен испит со четиригодишно траење во средното 
гимназиско образование, средното стручно образование, средното уметничко 
образование и средното образование за ученици со посебни образовни потреби, на 
учениците од завршните години на образованието во учебната 2019/2020 година  

- начинот на издавање на диплома за завршеното образование и  
- продолжување на мандатот на органите за управување и раководење со 

средните училишта. 
  

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за високо образование за време на 
вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се определуваат роковите за 

важење на акредитацијата, односно реакредитацијата на постојните студиските 
програми на сите три циклуси на високото образование, вклучувајќи ги и решенијата за 
почеток со работа за овие студиски програми, чија важност престанала во академската 
2019/2020 година, роковите за донесување на решение за акредитација, односно 
решение за почеток со работа за нова студиска програма, односно високообразовна 
установа како и роковите за донесување на актите, предвидени со Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18). 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на 
вонредна состојба  

 
Според одредбите од оваа уредба со законска сила рокот за спроведување на 

јавна презентација на урбанистичкиот план, урбанистичкопланската документација и 
урбанистичко-проектната документација, за време на траењето на вонредната 
состојба, може да трае и подолго од еден работен ден, но не подолго од рокот кој е 



утврден за спроведување на јавната анкета за урбанистичкиот план, урбанистичко-
планската документација и урбанистичко-проектната документација. 

При спроведување на овие активности општините односно општините во градот 
Скопје се должни да обезбедат: 

- редарска служба при влезот и излезот во просториите во кои се одржува 
јавната презентација и јавната анкета за урбанистичкиот план, урбанистичко-
планската документација и урбанистичко-проектната документација,  

- спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот 
и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат 
покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета, 

- поставување на соодветни ознаки со кои се обележува правецот на 
движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на 
учесниците во јавната презентација и јавната анкета, 

- пред и после одржувањето на јавната презентација и јавната анкета да се 
врши превентивна дезинфекција во објектите и просториите каде се одржува 
јавната презентација и јавната анкета.  

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за наставниците и  

стручните соработници во основните и средните училишта за време на 
вонредна состојба  

 

Се продолжува работниот однос за време на траењето на вонредната состојба, 
како и по престанокот на траењето на вонредната состојба, до завршувањето на 
учебната 2019/2020 година на наставниците кои до денот на утврдување на постоење 
на вонредната состојба засновале работен однос во училиштата без јавен оглас на 
определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, 
боледување, отказ, смрт и преземање, најмногу до три месеци, со обезбедена 
согласност од градоначалникот на општината за општинските училишта, 
градоначалникот на град Скопје за средните училишта на град Скопје, односно 
министерот за државните училишта. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за субвенционирање на исплата на придонесите од 
задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба  

 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила меѓу другото се пропишуват 
одредби за условите и начинот под кои работодавачите може да го искористат правото 
за користење на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително 
социјално осигурување. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 123/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за трговски друштва за  
време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се утврдува веродостојност и на 

скенираните сметководствени документи врз основа на кои се водат трговските книги 
кои се доставени по електронски пат.    

Додека пак рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со 
годишниот извештај за работа за 2019 година на големите и средни трговци 
организирани како друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на годишни 
сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија, престанува да 
тече за време на траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на 



траењето на вонредната состојба, за онолку денови колку што траела вонредната 
состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за консолидација на  

земјоделско земјиште за време на вонредна состојба  
 

Во согласност со овие одредби рокот за изработка на геодетски елаборат 
за посебни намени за консолидација престанува да тече за време на траење на 
вонредната состојба и продолжува да тече 90 дена по престанокот на траењето 
на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на  
патиштата за време на вонредна состојба  

 
Измените и дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се 

однесуваат на важноста на возачката дозвола чиј рок на важење е истечен или 
истекува за време на вонредната состојба, со што истиот се продолжува  до 31 
јули 2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит за  

директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен  
граѓански универзитет за доживотно учење за време на вонредна состојба  

 
Рокот за полагање на испит за директор на основно училиште, средно 

училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, утврден 
во член 37 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно 
училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 
140/18), на кандидатите кои се стекнале со уверение за директор на основно училиште, 
средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, 
согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на Законот 
за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и 
отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), престанува да тече за 
време на траењето на вонредната состојба и се продолжува по престанокот на 
траењето на вонредната состојба  за онолку денови колку што траела вонредната 
состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за задолжување на  

Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова  
и развој – Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот 
за поврзување на локални патишта за време на вонредна состојба  

 
Примената на одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат на  

намената на средствата од заемот и корисниците на средства од заемот  утврден во 
член 1 од Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај 
Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по договор за заем за 
финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на траењето 
на вонредната состојба. 

 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски  
услуги за време на вонредна состојба  

 
Со измените и дополнувањата на оваа уредба со законска сила се пропишува 

можноста за спроведување на јавна расправа за донесување на подзаконските акти 
од Законот за аудио и аудивизуелни медиумски услуги преку средствата за 
електронска комуникација, како и рокот за нивно донесување. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за патните исправи на Република 
Македонија за време на вонредна состојба  

 
Во согласност со измените и дополнувањата на оваа уредба со законска сила  

важноста на пасошот чиј рок на важење е истечен или истекува за време на 
вонредната состојба се продолжува до 31 јули 2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за вработување на   
 странци за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила за време на траење на 
вонредната состојба како и 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
со законска сила се продолжува: 

- важноста на работната дозвола која се издава за определен временски 
период до една година чиј рок на важење е истечен, односно истекува за време на 
траењето на вонредната состојба и 

- рокот за реализирање на услугите кои ги даваат странските работници 
кои се поврзани со набавка на стока и склопување, одржување и сервисирање на 
машини, средства и опрема, во период не подолг од 60 дена, во една календарска 
година, чиј рок за реализирање е истечен, односно истекува за време на траењето 
на вонредната состојба. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 125/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за акцизи за време на вонредна состојба  

 

Со измените пропишани со оваа уредба со законска сила приватните 
здравствени установи, аптеките и производителите на лекови, помошни лековити 
средства и средства за дезинфекција кои се иматели на одобрение за повластен 
корисник треба да поднесат гаранција за обезбедување на плаќање на акцизниот долг 
кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно 
одложување заклучно со 31 декември 2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна  
состојба  

 
Во согласност со измените и дополнувањата извршени со оваа уредба со 

законска сила се продолжува рокот до кој странец кој краткорочно престојува во 
Република Северна Македонија со виза или без виза, може да остане на територијата 
на Република Северна Македонија и по истекот на краткорочниот престој, односно по 
истекот на визата за краткорочен престој, за време на траење на вонредната состојба, 



односно и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 
година. 

Исто така важноста на дозволата за привремен престој и дозволата за постојан 
престој чиј рок на важење е истечен се продолжува за време на траење на вонредната 
состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 
година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 126/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на   
Република Северна Македонија за 2020 година за време на вонредна  
состојба  
 
Со одредбите на оваа уредба со законска сила се врши ребаланс на Буџетот 

на Република Северна Македонија за 2020 година. 
 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за 

примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна 
состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се уредуваат причините и 

постапката за времено запирање на вршењето на експлоатацијата на доделени 
концесии за експлоатација на неметалични минерални суровини од страна на 
концедентот во случај кога вршењето на експлоатацијата го нарушува здравјето на 
населението. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за  
потрошувачки кредити за време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека за време на 

вонредната состојба како и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната 
состојба, висината на трошоците кои не се вклучени во пресметката на годишната 
стапка на вкупни трошоци, да не надминува 30 проценти од износот на одобрениот 
кредит. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со   

законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на   
патиштата за време на вонредна состојба  

 
Измените и дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила 

предвидуваат започнатите постапки за спроведување на обуките за оспособување 
на кандидат за возач во авто школите и спроведување на возачкиот испит на 
кандидатот за возач во испитните центри, да се одложат за време на траење на 
вонредната состојба, се до престанокот на важење на мерката забрана за 
одржување на наставата и спроведувањето на обуките и испитите во испитните 
центри од страна на школите за обука за возачи утврдена во Одлуката за мерки за 
спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19. 
 
 
 
 
 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 128/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за додадена вредност за време на вонредна состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се продолжува примената на 

одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за додадена вредност 
за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр.82/20, 102/20 и 108/20), истите ќе се применуваат за време на траење на 
вонредната состојба, како и 90 дена по престанување на траењето на вонредната 
состојба. 

  
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба  
 

Во согласност со и дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила 

пресметувањето и наплатувањето на воведената помала камата за 50%, односно 
каматата во висина од 0,015% за секој ден задоцнување ќе се применува и 60 дена 
 по престанување на траењето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија. 
 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за 

примена на Законот за основно образование за време на вонредна   
состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила на административните 

службеници и помошно-техничките лица кои до денот на утврдување на постоење на 
вонредната состојба засновале работен однос во основните училишта без јавен оглас 
на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, 
боледување, отказ, смрт и преземање, најмногу до три месеци, со обезбедена 
согласност од градоначалникот на општината за општинските училишта, односно 
министерот за државните училишта, им се продолжува работниот однос за време на 
траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната 
состојба,  до завршувањето на учебната 2019/2020 година. 

  
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила на административните 
службеници и помошно-техничките лица кои до денот на утврдување на постоење на 
вонредната состојба засновале работен однос во средните училишта без јавен оглас 
на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, 
боледување, отказ, смрт и преземање, најмногу до три месеци, со обезбедена 
согласност од градоначалникот на општината за средните општински училишта, 
градоначалникот на Град Скопје за средните училишта на Град Скопје, односно 
министерот за државните средни училишта, им се продолжува работниот однос за 
време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на 
вонредната состојба, до завршувањето на учебната 2019/2020 година 
 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за наставниците и стручните соработници во  
основните и средните училишта за време на вонредна состојба  

 

 Дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила предвидуваат право 
и на стручните соработници за продолжување на работниот однос кои засновале 
работен однос до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба, без јавен 
оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на 
пензионирање, боледување, отказ, смрт и преземање, за времетраење на вонредната 
состојба. 
 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за 
време на вонредна состојба  

 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила за време на траењето на 
вонредната состојба и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба се 
продолжува: 

- Важноста на сертификатите за професионална компетентност на возач 
за учество во меѓународен патен сообраќај чиј рок на важење е истечен и 

- Рокот за објавување на огласот за одобрување на возни редови за нови 
линии или промена на возни редови на одобрени линии, утврден во член 24-а став 3 
од Законот за превоз во патниот сообраќај. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 134/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
 примена на Законот за високо образование за време на вонредна состојба  
 

Со дополнувањата пропишани со оваа уредба со законска сила се утврдува 
правото на високообразовните установи кои се во можност за целосна примена на 
протоколот за полагање испити на високообразовните установи, а во согласност со 
мерките за заштита од коронавирусот COVID 19 од Комисијата за заразни болести при 
Министерството за здравство, да може да реализираат: 

- студиски програми, како и проверка на знаењето, со физичко присуство на 
студентот, 

- предавања, вежби, 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), полагањето на испитите и колоквиумите, како и 
одбраната на дипломска/и, магистерска/и и докторска/и задача/труд со физичко 
присутство на студентите, 

- работата на Стручната служба со физичко присуство на вработените. 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна 
состојба  

 

Во согласност со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се 
утврдува рокот за примена на членот 2-а од Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба (“Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 103/20, 111/20 и 126/20) кој се однесува на 



постапката при едностран раскин на договорот за концесија на неметалични 
минерални суровини.  

 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба  

 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува важењето на 
одредбите кои се однесуваат на начинот на поставување на ред и дисциплина при 
влез и во внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на мало - продавници, 
самопослуги, маркети, пекари, дуќани и слично  за време на траење на вонредната 
состојба,  односно истите ќе се применуваат за време на траењето на вонредната 
состојба, како и 200 дена по престанување на траењето на вонредната состојба. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за енергетика за време на вонредна 
состојба  

 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува рокот за 
полагањето на испитот за стручна оспособеност за ракувачи на енергетски уреди и 
постројки, одсносно истиот се одложува за време на траењето на вонредната состојба, 
како и за 30 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 136/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за вработување и осигурување во случај на 
невработеност за време на вонредна состојба  

 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува правото на 
паричен надоместок и начинот на остварување на правото на невработеното лице на 
кое работниот однос му престанал во периодот од 11 март 2020 година до 30 април 
2020 година, независно од времето поминато во работен однос, да може да оствари 
право на паричен надоместок во висина од 50% од месечна нето плата на работникот 
исплатена за последниот месец, но не повеќе од 80% од просечната месечна нето 
плата по работник во Република Северна Македонија, објавена за последниот месец,  
во случај кога работниот однос му престанал со давање на писмена изјава од страна 
на работникот, спогодбено му престанал работниот однос или работниот однос му 
престанал со отказ од страна на работодавачот, за времетраење од два месеци, 
сметано од престанокот на работниот однос.  
 
►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за зашитита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба  

 

Во согласност со измените извршени со оваа уредба со законска сила се 
пропишува начинот на примена на мерката строга изолација (карантин), како и 
постапувањето со лицата при влез на граничен премин на територија на Република 
Северна Македонија. 

 
 
 
 
 
 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 137/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени  

лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку 
издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на 
македонски производи и услуги година за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишуваат условите, 
начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок 
доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои 
учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од 
COVID-19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на 
македонски производи и услуги. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 139/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на филмските  

работници за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишуваат  условите, 
начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на филмските 
работници погодени од здравствено економската криза предизвикана од 
коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година. 

Предмет на финансиска поддршка е исплата на финансиски средства за 
месеците април и мај 2020 година, во месечен нето износ од 14.500 денари, додека 
пак корисник на финансиска поддршка може да биде филмски работник-барател на 
финансиска поддршка кој ги исполнува условите определени со оваа уредба со 
законска сила. 

 

►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на уметници и други  
физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во 
областа на културата за време на вонредна состојба  

 
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката 

за доделување на финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои 
самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа на културата, или преку 
авторски или друг вид на договор се ангажирани во правно лице кое е регистрирано за 
вршење на дејност од областа на културата, за месеците април и мај 2020 година. 

Предмет на финансиската поддршка е исплата на финансиски средства за 
месеците април и мај 2020 година, во месечен нето износ од 14.500 денари, додека 
пак корисник на финансиска поддршка може да биде уметник или друго физичко лице  
- барател на финансиска поддршка кој ги исполнува условите определени со оваа 
уредба со законска сила. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата 
предизвикана од корона вирусот COVID - 19  

 

Со дополнувањата извршени со одредбите од оваа уредба со законска сила се 
пропишува дека средствата собрани во Фондот, ќе се користат покрај за финансиска 
поддршка на економските мерки за помош и поддршка на микро, малите, средните и 
големите претпријатија, и за помош на филмските работници и уметниците и другите 
физички лица кои самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа на 



културата, или преку авторски или друг вид на договор се ангажирани во правно лице 
кое е регистрирано за вршење на дејност од областа на културата, во надминување на 
економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 140/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба  

 
Со дополнувањата извршени со одредбите од оваа уредба со законска сила се 

пропишува должност на Управата за јавни приходи да не издава опомена за плаќање 
на данок и да не отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на 
вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 
јуни 2020 година и тоа за: 

- даночен долг кој е доспеан, а неплатен, и за кој не се отпочнати постапки 
на присилна наплата; 

 - даночен долг по сите основи кој ќе доспее во месеците мај и јуни 2020 
година и  

- судски такси и парични казни, односно глоби и трошоци изречени во 
парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на Република 
Северна Македонија, а кои ги наплатува Управата за јавни приходи, кои се доспеани, 
а неплатени, и за кои не е отпочната постапка на присилна наплата. 

 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за 
време на вонредна состојба 

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се продолжува примената на 

одредбите од Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.103/20) и тоа за време на траењето на вонредната 
состојба, како и по престанувањето на траењето на вонредната состојба до 31.12.2020 
година. 

  

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на  
сметководствени работи за време на вонредна состојба  

 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишуваат следните права 

и обврски за сметководителите и овластените сметководители, а кои се однесуваат на 
обуките за континуирано професионално усовршување: 

- рокот за исполнување на обврската за посета на обуката за континуирано 
професионално усовршување од 60 часа за сметководител за период од три години 
односно 90 часа за овластен сметководител за период од три години, започната во 
2017 година, престанува да тече за време на траењето на вонредната состојба и 
продолжува 200 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.  

- обврската за посета на обуката за континуирано професионално 
усовршување од најмалку 10 часа во текот на една година за сметководител, 
односно од најмалку 20 часа за овластен сметководител, нема да се однесува за 
сметководителите односно овластените сметководители кои обуката за 
континуирано професионално усовршување ја започнале во  2018 и 2019 година.  

- доколку сметководителот, односно овластениот сметководител кој 
започнал со обуки за континуирно професионално усовршување во 2017 година, до 
31.12.2019 година посетил повеќе од 60 односно 90 часови обука за континуирано 



професионално усовршување, тие часови му се признаваат во следниот 
тригодишен циклус. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна 
состојба  

 

За време на траење на вонредната состојба, најдоцна до 31 декември 2020 
година во јавните здравствени установи на секундарно и на терцијарно ниво кои имаат 
услови во однос на просторот, опремата и кадарот согласно закон, можат да се вршат 
здравствени услуги од областа на молекуларната дијагностика во мрежата на 
здравствени установи. 

 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна 
состојба  

 
Одредбите од оваа уредба со законска сила се применуваат за време на 

траењето на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната 
состојба до 31.12.2020 година и истите се однесуваат на: 

- давање на право на државјаните на соседните земји со кои Република 
Северна Македонија нема склучено или преземено Договор за социјално осигурување, 
а се затекнати на територијата на Република Северна Македонија, да можат во 
здравствените установи да користат здравствени услуги поврзани со 
дијагностицирање и лекување од Корона вирусот COVID – 19 на товар на 
средствата на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија и ослободување од учество со лични средства при лекување. 

- ослободување од учеството со лични средства при користење на 
здравствени услуги во здравствените установи поврзани со дијагностицирање и 
лекување од Коронавирусот COVID-19 на осигурениците и лицата на кои им се 
ускратени правата од задолжително социјално осигурување поради неплатени 
придонеси . 

  
Фондот ги собира и обработува личните податоци од документите за лична 

идентификација (лична карта или пасош) при остварување на правата од 
задолжителното здравствено осигурување. 

Правото на лекови според листата на лекови осигуреното лице може да го 
оствари и без приложување на рецепт издаден од избраниот лекар. Препишувањето 
на лековите избраниот лекар ќе го врши преку веб-сервисот на Фондот за 
здравствено осигурување на Република Северна Македонија. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни  

медиумски услови за време на вонредна состојба  
 

Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат на надлежноста и 
рокот за донесување на подзаконските акти од член 143 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20). 

Додека пак операторите се должни до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги да достават пријави за регистрација на странските радиодифузери 
кои ги реемитуваат, согласно овие подзаконски акти, во рок од 60 дена од денот на 
нивното донесување. 



На ден 29.05.2020 година престана да важи Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.90/20 и 123/20). 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален  

развој за време на вонредна состојба  
 

За време на траењето на вонредната состојба и по престанокот на траењето на 
вонредната состојба до 31.12.2020 година, ќе се применуваат одредбите од оваа 
уредба со законска сила а кој се однесуваат на начинот на распределбата на средства 
за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 година,  за финансирање на 
проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за проекти за развој 
на селата. 

За распределбата на средствата министерот за локална самоуправа на предлог 
на Бирото за регионален развој донесува акт кој се објавува во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба  

 

Измените извршени со одредбите од оваа уредба со законска сила се во насока 
на продолжување на рокот на примена на одредбите кои се однесуваат за поведување 
на стечајна постапка и поведување на претходна постапка. 

Во согласност со ова по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 
јуни 2020 година: 

- над стечајните должници кои ги исполнуваат условите 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 и 

- 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. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна 
состојба  

 

Во согласност со измените предвидени со одредбите од оваа уредба со 
законска сила се пропишува обврска на превозникот при вршење јавен превоз на 
патници, за време на траење на вонредната состојба, во возилото да го организира 
превозот со задолжително носење на заштитни маски од страна на патниците и 
екипажот во возилата, редовно дезинфицирање на возилата и може да има најмногу 
50% патници од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на возачот.  
 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за трговски друштва за време на 
вонредна состојба  

 

Измените и дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се 
однесуваат на рокот за усвојување на ревидираните финансиски извештаи како и за 
рокот за доставувањето на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај 
за работа, ревидираната годишна сметка, односно ревидираните финансиски 



извештаи за 2019 година до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар 
на Република Северна Македонија  и тоа: 

- рокот за усвојување на ревидираните финанисиски извештаи од страна на 
собирот на содружници, односно собранието на друштво, со исклучок на друштвата 
чии хартии од вредност котираат на берза и друштва кои согласно Законот за хартии 
од вредност се со посебни обврски за известување, престанува да тече за време на 
траењето на вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на 
вонредната состојба, за онолку денови колку што траела вонредната состојба и  

- рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот 
извештај за работа, ревидираната годишна сметка, односно ревидираните финансиски 
извештаи за 2019 година, за големите и средни трговци организирани како 
акционерски друштва и за големите и средни трговци организирани како друштва со 
ограничена одговорност, со исклучок на друштвата чии хартии од вредност котираат на 
берза  и на друштвата кои согласно Законот за хартии од вредност се со посебни 
обврски за известување, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар 
на Република Северна Македонија, престанува да тече за време на траењето на 
вонредната состојба и продолжува по престанокот на траењето на вонредната 
состојба, за онолку денови колку што траела вонредната состојба. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за формирање Фонд за помош и поддршка за справување 
со кризата предизвикана од COVID - 19  

 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека покрај досега 
наведените средства од кои се финансира Фондот за помош и поддршка, истиот ќе се 
финансира и од парични средства во износ од разликата од средствата за 
авионските билети кои ги платиле патниците за организираниот авионски превоз 
од и до Меѓународниот аеродром Скопје до износот на средства кои Генералниот 
секретаријат ги уплатил на авиопревозникот кој го вршел превозот. 

Покрај досегашните субјекти кои ќе користат помош од средствата собрани од 
Фондот, со оваа уредба со законска сила како корисници се наведени и 
радиодифузерите кои од регулаторното тело надлежно за работите од областа на 
радиодифузија добиле дозвола за емитување преку дигитален терестријален 
мултиплекс, за надомест на трошоци кон операторот на дигиталниот терестријален 
мултиплекс, согласно Законот за електронски комуникации. 

 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за неевидентирани лица  

во матичната книга за време на вонредна состојба  
 
Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила рокот за 

поднесување на барање за  упис во посебната матична книга на родените  престанува 
да тече за време на траењето на вонредната состојба и продолжува  шест месеци по 
престанокот на траењето на вонредната состојба. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 141/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за издавање на ваучери за туризам за вработени  
лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време 
на вонредна состојба  

 
Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката 

на издавање и користење на ваучери за поттикнување на домашниот туризам во 
услови на намалена економска активност заради здравствено-економската криза 



предизвикана од Коронавирусот COVID-19, финансирани од Буџетот на Република 
Северна Македонија преку Програмата на Министерството за економија П1-Мерки за 
справување со COVID-19 кризата.  

Ваучер за туризам се издава на вработени лица со низок доход заради плаќање 
на искористена туристичка и угостителска услуга на сместување или услуга на 
сместување и исхрана во категоризирани угостителски објекти за сместување, преку 
даватели на туристички услуги, регистрирани вршители на туристичка дејност. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 145/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за одбрана за време на  

вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува право на Владата 
на Република Северна Македонија да донесува одлуки за испраќање на активниот 
воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата на Република 
Северна Македонија и вработените во Министерството за одбрана, надвор од 
територијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународни операции, 
за време на траење на вонредната состојба. 

 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна 
состојба  

 

Во согласност со дополнувањата на оваа уредба со законска сила обврските 
кои се однесуваат при вршење јавен превоз на патници, ќе се однесуваат и за вршење 
на превоз на патници за сопствени потреби, односно за време на траење на 
вонредната состојба, превозникот во возилото е должен да го организира превозот со 
задолжително носење на заштитни маски од страна на патниците и екипажот во 
возилата, редовно дезинфицирање на возилата и може да има најмногу 50% патници 
од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на возачот. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 147/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменувње на Уредбата со законска сила за  
финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади 
лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна 
картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за 
време на вонредна состојба  

 

Со изменувањата на одредбите од оваа уредба со законска сила се уредува 
поимот за „граѓани со низок доход“ кои би биле опфатени со мерките за финансиска 
поддшка. Според тоа 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 образование; корисник на право на социјална сигурност за старите 
лица како и невработени лица кои активно бараат работа евидентирани во Агенцијата 
за вработување на Република Северна Македонија заклучно со 22.5.2020 година, кои 
за 2019 година оствариле годишен доход во нето износ не поголем од 180.000 денари 



и за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 
60.000 денари согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 149/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за високо образование за време на 
вонредна состојба 
 
Во „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.149/20 објавена е 

Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска 
сила за примена на Законот за високо образование за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 76/20, 116/20 и 134/20). 

Изменувањата и дополнувањата на Уредбата влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат 05.06.2020 година. 

Со измените и дополнувањата извршени со одредбите од оваа Уредба со 
законска сила се утврдува право на јавниот универзитет, по претходна согласност на 
Владата на Република Северна Македонија да го утврдува максималниот износ на 
партиципација во трошоците за студирање, за студентите запишани на прв циклус на 
студии на јавен универзитет во академската 2020/2021 година, чие образование се 
финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, кој се воведува на јавен 
универзитет, на предлог на единица на универзитет. 

Во академската 2020/2021 година може да се врши упис на нови студенти на 
студии од трет циклус на студиските програми кои се акредитирани за академската 
2020/2021 година, студиските програми на кои им е продолжен рокот за важењето на 
акредитацијата, согласно членот 2 од Уредбата со законска сила за изменување и 
дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото 
образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 116/20) и студиските програми за кои е започната постапка за 
реакредитација пред влегување во сила на оваа уредба со законска сила, при што 
нема да се применува членот 62 став 4 од Законот за високото образование за време 
на траење на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната 
состојба за академската 2020/2021 година. Овие студиските програми за кои е 
започната постапка за реакредитација пред стапување во сила на оваа уредба со 
законска сила ќе можат да вршат упис на студенти на трет циклус на студии по 
добивањето на решение за почеток со работа.  

Постапките за избор на раководни органи на високообразовните установи 
започнати пред денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила, се 
ставаат во мирување со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила, 
најмалку за време на траењето на вонредната состојба. Дејствијата преземени во 
постапките за избор на органите и телата на високообразовните установи до денот на 
влегување во сила на оваа уредба се сметаат за важечки. Спроведувањето на 
останатите дејствија за избор на раководни органи на високообразовните установи, 
кои започнале пред влегување во сила на оваа уредба со законска сила, продолжуваат 
по престанокот на траењето на вонредната состојба и по престанокот на 
ограничувањата утврдени со закон. Постапките за избор на органи и тела на кои 
мандатот им истекува за време на траењето на вонредната состојба, за кои не е 
отпочната или спроведена постапка за избор пред денот на влегување во сила на оваа 
уредба со законска сила, ќе отпочнат по престанокот на траењето  на вонредната 
состојба и по престанок на ограничувањата утврдени со закон. 

 
 
 



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 151/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
финансиска подршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади 
лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна 
картичка наменета за купување на македонски услуги за време на 
вонредна состојба 
 
Во „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.151/20 објавена е 

Уредбата со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за 
финансиска подршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и 
здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за 
купување на македонски услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 137/20 и 147/20). 

Изменувањата на Уредбата влегуваат во сила и започнуваат да се применуваат 
од 08.06.2020 година. 

Со изменувањата извршени со оваа уредба со законска сила се продолжува 
рокот до кој банката издавач на домашна платежна картичка издава на корисниците на 
финансиска поддршка од Конечната листа на корисници на финансиска поддршка 
најкус можен рок согласно со расположливите капацитети на банката, а најдоцна до 
18.07.2020  година. 

Се продолжува рокот до кој примената финансиска поддршка на домашна 
платежна картичка, корисниците на финансиска поддршка ја користат во периодот од 
денот на приемот на истата до 15.08.2020 година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/20) 
 
►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  

примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба 
 
Во „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.153/20 објавена е  

Уредбата со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20, 76/20, 94/20, 97/20, 
100/20 и 136/20). 

Измените на оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат да 
се применуваат од 09.06.2020 година. 

Со измените извршени со одредбите од оваа Уредба со законска сила се 
утврдуваат мерки за лицето за кое е определена мерка за самоизолација, а кое одбива 
да го прими решението за самоизолација, или дава лажни лични податоци и лажни 
податоци во врска со лицата со кои што имало контакт во изминатите денови, или не ја 
применува мерката строга изолација во домашни услови (домашна самоизолација), со 
што му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14 дена, 
во објекти определени од Владата на Република Северна Македонија, за што 
Министерството за внатрешни работи донесува решение, а трошоците за сместување 
во тие објекти се надоместуваат од страна на тоа лице. 

 
 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна 
состојба 
 
Во „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.153/20 објавена е 

Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена 
на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/20). 
Дополнувањата на оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат да 
се применуваат од 09.06.2020 година. 

Во согласност со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се 
продолжува мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор на  
Комората, за време на траењето на  вонредната состојба. Додека пак за Собранието 
на  Комората се пропишува обрска да во рок од 30 дена од денот на престанување на 
траењето на вонредната состојба, започне  со постапка за избор на претседател и  
членови на Управниот одбор на Комората. 

 

►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на  
конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID – 19 
периодот 

 

Во „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.153/20 објавена е 
Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста 
на деловните субјекти во текот и во пост COVID – 19 периодот. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 09.06.2020 година. 

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат видот, висината, условите, 
начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на 
конкурентноста на трговските друштва со цел да се стабилизира и обнови нивната 
деловна активност вклучувајќи го враќањето на изгубени пазари со што ќе се одржат 
деловните потфати кои ќе придонесат за заздравување на домашната економија, 
преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот во текот на март 
2020 година до декември 2021 година. 

Давател на финансиската поддршка е Владата на Република Северна 
Македонија, односно Генералниот секретаријат Владата на Република Северна 
Македонија. Финансиската поддршка се исплатува во форма на еднократна 
финансиска поддршка. 

Во Уредбата меѓу другото се пропишани и деловните субјекти кои можат и 
деловните субјекти кои не можат да бидат корисници на оваа финансиска поддршка. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 154/20) 
 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба 
 
Со дополнувањата на оваа Уредба со законска сила се пропишува обврска во 

однос на градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичко - 
планска документација за плажа, кое било предмет на краткотраен закуп, а 
временскиот рок за краткотраен закуп е истечен или Договорот за краткотраен закуп е 
предвремено раскинат, со тоа што потребно е да биде вратено во правобитна состојба 
од страна на закупецот, и се забранува понатамошно вршење на дејност од страна на 
закупецот“. 



Надзорот над вршењето на дејноста во рамки на градежното земјиште 
предвидено со урбанистички план или урбанистичко - планска документација за плажа, 
се врши од страна на Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи, a 
не постапувањето од страна на закупецот претставува основ Државниот пазарен 
инспекторат да изврши затворање на објектите. 

Дополнувањата на оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила од 
10.06.2020 година и ќе се применуваат до 31.12.2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  

прашања поврзани со изборниот процес 
 
Во согласност со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се 

задолжуваат: 
- Министерството за внатрешни работи во рок од еден ден од денот на 

влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, да ги достави до Државната 
изборна комисија податоците од членот 43 ставот 6 на Изборниот законик и тоа листа 
на државјани кои поднеле барање за издавање на нова лична карта или патна исправа 
по било кој основ и истите ги подигнале од денот на распишување на изборите до 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила и листа на лица кои ќе 
наполнат 18 години до денот на изборите, односно дваесет и вториот ден од 
престанокот на траењето на вонредна состојба. Државната изборна комисија 
податоците за овие лица ги впишува во избирачкиот список по службена должност.  

- Основните судови и Управата за водење на матичните книги, во рок од три 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, да ги достават 
до Државната изборна комисија податоците за граѓаните согласно членот 43 ставовите 
2 и 3 од Изборниот законик, заклучно со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
со законска сила.  

- Органот надлежен за извршување на санкциите во рок од три дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила да ги достави до Државната 
изборна комисија податоците за граѓаните согласно член 44 став 1 од Изборниот 
законик, заклучно со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила.  

- Државната изборна комисија и Државниот завод за статистика да ги продолжат 
дејствијата за ажурирање на избирачкиот список прекинати на 21 март 2020 година, 
согласно оваа уредба со законска сила и согласно Изборниот законик. 

- Државната изборна комисија да ги преземе и извршува сите неопходни 
технички и административни активности заради подготовка на преостанатите изборни 
дејствија, согласно Изборниот законик. 

Пропишани се и обврски на Министерството за здравство, според утврдените 
протоколи од Комисијата за заразни болести, за потребите на изборите, а по добиени 
податоци од Државната изборна комисија, да обезбедува заштитни маски, ракавици и 
друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи и средства за 
дезинфекција за секое избирачко место. 

Дополнувањата на оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и 
започнуваат да се применуваат од 10.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за угостителската дејност  
за време на вонредна состојба 

 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила се однесуваат на Комисија за 
категоризација на угостителските објекти , односо составот, условите за член и 
заменици на членови во Комисијата, начинот на работа, овластувањата на оваа 
Комисија. 



      Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила на 10.06.2020 и 
ќе се применуваат за време на траење на вонредната состојба, како и 60 дена по 
престанокот на траењето на вонредната состојба. 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење  
пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба 

 

Со одредбите од оваа Уредба со законска сила се утврдува начинот на 
ажурирање на документите и податоците за идентификација на клиентите, 
ополномоштувачите или вистинските сопственици и ополномоштувачи во услови на 
примена на мерки за заштита и ширење на пандемијата КОВИД-19. 

Според тоа субјектите кои имаат обврска да ги ажурираат документите и 
податоците за својот клиент, ополномоштувачот или вистинскиот сопственик во рамки 
на постојаното следење на деловниот однос со клиентите, можат да ги ажурираат 
истите со користење на системи на далечински пристап како што се електронски 
канали, контакт центри или мобилни апликации доколку во рамките на субјектот 
постојат оперативно-технички услови за верификација односно автентикација заради 
сигурно и веродостојно обезбедување на тие документи и податоци. 

Автентикацијата на клиентот се врши преку комбинација од најмалку два од 
трите елементи пропишани во Уредбата со законска сила. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила на 10.06.2020 
година и ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, како и 180 дена 
по престанувањето на траењето на вонредната состојба. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од 
здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот covid-19, 
заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година 

 
Во согласност со измените и дополнувањата финансиската поддршка за 

работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од 
коронавирусот Covid-19 ќе се однесува и за исплата на платата за месец јуни 2020 
година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 10.06.2020 година. 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за банките за време на вонредна состојба 

 

Во согласност со извршените дополнувања се пропишува начинот на 
одлучување на Народната Банка во однос на планот за зачувување на капиталот. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 10.06.2020 година. 
 

►►► Уредба со законска сила за начинот на користење на   
радиофрекфенциските опсези за време на вонредна состојба 
 
Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на користење и плаќање 

на годишниот надоместок за 2020 година за користење на радиофреквенции во 
радиодифузна служба (радија) во радиофреквенцискиот опсег 87.5-108 MHz, начинот 
на издавање на привремено одобрение за проширување на постоечки 
радиофреквенциски линкови и привремено одобрение за дополнителни 
радиофреквенциски линкови, начинот на издавање на привремено одобрение за 
користење на слободен радиофреквенциски опсег заради обезбедување на 
широкопојасен пристап до услуги (broadband), начинот на издавање на привремено 



одобрение за користење на радиофреквенциските опсези: 19201935/2110-2125 MHz, 
1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz, како и начинот на 
доделување на броеви од Планот за нумерација наменети за обезбедување на услуги 
поврзани со пандемијата на COVID-19 вирусот или услуги кои се директно 
предизвикани од истата,за време на траење на вонредната состојба.    

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 10.06.2020 година. 
 

►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници  
за време на вонредна состојба 
 
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката 

за доделување на финансиска поддршка на естрадните уметници погодени од 
здравственоекономската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците 
април и мај 2020 година.  

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 10.06.2020 година. 

 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 156/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за 
време на вонредна состојба  
 
Во согласност со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила се 

воспоставува обврска на лекарот веднаш по поставувањето на клиничка дијагноза до 
надлежниот центар за јавно здравје да пријави заболување или смрт и од заразната 
болест КОВИД-19 (COVID-19). Микробиолошките лаборатории се должни веднаш да го 
пријават и причинителот SarsCov-2 вирус до надлежниот центар за јавно здравје, 
Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а 
најдоцна во рок од 48 часа од утврдувањето на секоја изолација или со друга 
лабораториска метода докажан, независно од изворот на изолатот. 

Дополнувањата на оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и 
започнуваат да се применуваат од 12.06.2020 година, за време на траење на 
вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 
31.12.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за здравствено осигурување за 
време на вонредна состојба  

   

Со измените и дополнувањата извршени со оваа Уредба со законска сила се 
утврдува правото на лекови според листата на лекови осигуреното лице да може да го 
оствари и без приложување на рецепт издаден од избраниот лекар на начин утврден 
од страна на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија 
     Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат на 12.06.2020 година.  
 
 
 
 
 
 
 



►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна 
состојба  
 
Во согласност со дополнувањата на оваа Уредба со законска сила Министерот 

за здравство, има можност за време на постоењето на заразната болест КОВИД-19 
(COVID-19), а заради ефикасно, ефективно и навремено дијагностицирање, третман,  
лекување, нега и рехабилитација на лицата заболени од оваа болест, по потреба, со 
наредба да упатува здравствени работници, односно здравствени соработници и 
помошнотехнички лица вработени во јавна здравствена установа во мрежата на 
работа во друга јавна здравствена установа во мрежата. За време на извршувањето 
на работата во јавната здравствена установа во која се упатени, здравствените 
работници, односно здравствените соработници и помошнотехничките лица правата и 
обврските од работниот однос ги остваруваат во јавната здравствена установа од која 
се упатени, односно во која имаат засновано редовен работен однос. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила на 12.06.2020 
година и ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, и по 
престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 декември 2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат 
самостојна дејност погодени од здравствено - економската криза 
предизвикана од коронавирусот COVID – 19 за време на вонредна состојба  
 
Со дополнувањата на оваа Уредба со законска сила исплатата на финансиски 

средства, во износ од 14.500 денари месечно за физичкото лице кое врши самостојна 
дејност - барател на финансиска поддршка, освен за месеците април и мај 2020 година 
се продолжува и за месец јуни 2020 година. Во истата уредба се пропишани и 
условите за користење на финансиската поддршка за месец јуни 2020 година. 

Измените и дополнувањата на оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила 
на 12.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади 
лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна 
картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за 
време на вонредна состојба  

  

Измените на оваа уредба со законска сила се однесуваат на објаснување на 
изразот „млади лица“ употребен во оваа уредба. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 12.06.2020 година. 
 

►►► Уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од  
задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите  

  

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката 
на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално 
осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за 
надминување на состојбата со COVID-19 за време на траење на вонредната состојба, 
за месец јуни, јули и август 2020 година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 12.06.2020 година. 

 
  



►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се одложува спроведувањето на 

обуките за стекнување на инспектор со лиценца, како и стручното усовршување и 
обука на инспекторите за време на траењето на вонредната состојба, како и по 
престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 12.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредна 
состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се одложува примената на 

одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/16, 142/16 и 233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
14/20)  заклучно со истекот на 30 дена по престанувањето на вонредната состојба. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 12.06.2020 година. 

  

►►► Уредба со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и  
фондациите за мерки за справување со COVID – 19 кризата насочени кон 
младите за време на вонредна состојба  
 
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат критериумите и постапката за 

финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за 
справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 насочени кон 
младите. 

Предмет на финансиска подршка се исплата на грантови во износ до 300.000,00 
денари, за програми (проекти) во приоритетни цели определени во уредбата со 
законска сила. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 12.06.2020 година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 157/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади 
лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна 
картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за 
време на вонредна состојба  

 
Дополнувања на оваа уредба со законска сила предвидуваат да во однос на 

заштитата, чувањето, обработката и користењето на криптираните податоци содржани 
во Листите на корисници на финансиска поддршка се применуваат прописите од 
областа на канцелариското и архивското работење и други прописи кои се однесуваат 
на работењето на субјектите и институциите опфатени со оваа уредба, при што во 
однос на заштитата при обработката и чувањето на личните податоци се применуваат 
и прописите за заштита на личните податоци.  

За веродостојноста на податоците содржани во Листите на корисници на 
финансиска поддршка одговорни се институциите кои ги доставиле истите. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 13.06.2020 година. 



 
►►► Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки  

за дигитални вештини за подобрување на нивната конкурентност на 
пазарот на трудот за време на вонредна состојба  
  
Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката 

за издавање и користење на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини 
заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот, погодени од 
здравственоекономската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 13.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на 
додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба  
  
Измените на оваа уредба со законска сила даваат можност да се промени 

одговорот од страна на лицата кои кои претходно ја избрале опцијата за донирање на 
износот од данокот на додадена вредност се додека е отворена опцијата за избор, но 
најдоцна до 30.6.2020 година и износот на делот на данокот на додадена вредност за 
кој се стекнал со правото на враќање за првото календарско тримесечје во 2020 година 
и ќе му биде исплатен на трансакциската сметка до 30 јули 2020 година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 13.06.2020 година. 

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила и не подоцна 
од 31.12.2020 година, враќањето на делот од данокот на додадена вредност 
пресметан на прометот на македонски добра и услуги се врши во висина од 20% од 
пресметаниот данок искажан во поединечна фискална сметка. Враќањето на делот од 
данокот на додадена вредност за прометот на останати добра и услуги се врши во 
висина од 10% од пресметаниот данок на додадена вредност искажан во поединечна 
фискална сметка. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување 
со кризата предизвикана од COVID - 19  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува дека средствата 

собрани во Фондот, ќе се користат за финансиска поддршка на економските мерки за 
помош и поддршка и на естрадните уметници, кои самостојно вршат дејности или друг 
вид активности во областа на културата, или преку авторски или друг вид на договор 
се ангажирани во правно лице кое е регистрирано за вршење на дејност од областа на 
културата, како и радиодифузерите кои од регулаторното тело надлежно за работите 
од областа на радиодифузија добиле дозвола за емитување преку дигитален 
терестријален мултиплекс, за надомест на трошоци кон операторот на дигиталниот 
терестријален мултиплекс и радиодифузерите кои од регулаторното тело надлежно за 
работите од областа на радиодифузија добиле дозвола за емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит, 
за надомест на трошоците за пренос на сигнал (дотур на модулации) за 2020 годин, 
согласно Законот за електронски комуникации, во надминување на економската криза 
предизвикана од Коронавирусот COVID-19. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 13.06.2020 година. 

 
 
 



►►► Уредба со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во  
трошоците за судирање на студенти, партиципација за сместување во 
студентски дом и партиципација на трошоците за приватно сместување на 
студенти чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна 
Македонија, а се од семејни домаќинства со низок доход за време на 
вонредна состојба  
 
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката 

на плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студентите, 
партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоците за 
приватно сместување за студентите чие образование се финансира од Буџетот на 
Република Северна Македонија, погодени од здравствено-економската криза 
предизвикана од Коронавирусот COVID-19, преку Програмата на Министерството за 
образование и наука П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата. 

Висината на средствата за делот од партиципацијата во трошоците за 
студирање за студентите кои ги исполнуваат критериуите од оваа уредба со законска 
сила, е еднократна и изнесува до 6.000 денари.  

Висината на средствата за партиципација на трошоците за сместување во 
студентски дом за студентите е еднократна и изнесува до 6.000 денари.  

Висината на средствата за партиципацијата на трошоците за приватно 
сместување за студентите, е еднократна и изнесува до 6.000 денари. Студентот може 
да искористи само една од наведените партиципации. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 13.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за начин на наплата на надоместоците од страна  
на јавното претпријатие македонска радиодифузија од радиодифузерите 
кои вршат радио-емитување за време на вонредна состојба  
 
Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила на 

радиодифузерите кои обезбедуваат радио емитување (радија) Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија нема да им ги наплаќа трошоците за обезбедување на 
енергетско напојување на радиодифузни уреди за 2020 година и трошоците за закуп на 
деловен простор на радиодифузни објекти на ЈП МРД за 2020 година, определени со 
Ценовникот на услуги на јавното претпријатие.  Овие радиодифузери  кои до денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила ги платиле надоместоците за 
обезбедување на енергетско напојување на радиодифузни уреди за 2020 година и 
надоместоците за закуп на деловен простор на радиодифузни објекти на ЈП МРД за 
2020 година ќе се смета дека извршиле плаќање на надоместоците за 2021 година, 
согласно Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија.  

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 13.06.2020 година. 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 160/20) 
  

►►► Уредба со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници  
во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година  
 
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат прашања поврзани со изборите 

за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година 
и се уредува примената на одредби на Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 



125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 98/19 и 42/20), како и прашања за примена на одредби од други закони 
кои се однесуваат на изборниот процес. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 15.06.2020 година. 

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила па се до 
денот на престанокот на траењето на вонредната состојба не се применуваат: 

- членовите 8-а, 75-г, 75-д и 84-а од Изборниот законик.  
- членот 34 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/19). 
 
 

(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 166/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот систем за  
време на вонредна состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се одложува полагањето на 

правосудниот испит кое треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот испит 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19) за време на траењето 
на вонредната состојба и се полага во дополнителна јулска испитна сесија. 

Исто така полагањето на правосудниот испит кое е започнато до 1 јануари 2020 
година, а кое треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот испит („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 137/13 и 153/15), се одложува за време на 
траењето на вонредната состојба.  

Кандидатот го пријавува учеството на дополнителната јулска испитна сесија до 
30 јуни 2020 година. Кандидатот се информира за датумот, времето и местото на 
полагање на испитот најмалку пет дена пред одржувањето на испитот преку веб 
страницата на Министерството за правда. 

Комисијата за утврдување на исполнетост на условите за полагање на испитот 
најдоцна во рок од три дена од денот на завршување на пријавувањето, изготвува 
записник кој содржи список на лица кои ги исполнуваат и не ги исполнуваат условите 
за полагање на испитот. 

Одредбите од оваа уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат да 
се применуваат од 20.06.2020 година, за време на траењето на вонредната состојба  и 
по престанокот на траењето на вонредната состојба  до 30 јули 2020 година. 

На ден 20.06.2020 година престана да важи Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 70/20). 

 

►►► Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020  
година  

   

Според одредбите од оваа уредба со законска сила пропишани се вкупните 
средства за годишно финансирање на политичките партии за фискалната 2020 година, 
кои се во висина од 0,04% од вкупните изворни приходи на Буџетот на Република 
Северна Македонија.  Средствата ќе се исплатат од финансиските средства наменети 
за годишно финансирање на политичките партии, предвидени со Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 265/19), во износи и на начин согласно членот 10 ставовите 1 и 2 од 
Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12,23/13 и 140/18). 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат на 20.06.2020 година.  



(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 169/20) 
 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба  
 

Со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила за време на 
вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 
декември 2020 година се продолжува примената на одредбите кои се однесуваат на: 

• Свикување на вонредна седница на советот; 

• Начинот на одржување на седницата на советот; 

• Свикување и раководење со седница на советот во случај на спреченост 
и отсутство на претседателот на советот. 
 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

  

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за данок на личен доход за време на вонредна 
состојба  
 
Во согласност со дополнувањата извршени со оваа уредба со законска сила, 

обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, 
а кои имаат претрпено штети во своето работење заради ширењето на Коронавирусот 
COVID – 19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на 
данокот на личен доход за месеците март, април, мај, јуни и јули 2020 година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

  

►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за данок на добивка за време на вонредна состојба  

 
Со измените на оваа уредба со законска сила правото на обврзниците на 

данокот на добивка кои  имаат претрпено штети во своето работење поради ширење 
на Коронавирусот COVID – 19, се продолжува покрај за месеците март, април, мај и за 
месеците јуни и јули 2020 година. 

За користење на ова право потребно е да не исплатува дивиденда на 
сопствениците, награда за деловна успешност или друг вид годишна награда на 
вработените и органите на управување и надзор заклучно со 15 август 2020 година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
примена на Законот за странци за време на вонредна состојба  
 

 Измените на оваа уредба со законска сила се во насока на продолжување на 
важноста на дозволата за привремен престој и дозволата за постојан престој чиј рок на 
важење е истечен, односно истекува за време на траењето на вонредната состојба, и 
по престанокот на траењето на вонредната состојба, односно се продолжува за време 
на траење на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната 
состојба до 31 август 2020 година. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

 
 



►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги за време на вонредна состојба  
 

Во согласност со измените рокот од 60 дена се зголемува на 150 дена во кои 
операторите се должни до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да 
достават пријави за регистрација на странски радиодифузери кои ги реемитуваат. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

 
►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  

законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на 
вонредна состојба  
 
Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува можност Фондот 

за здравственото осигурување на Република Северна Македонија да склучи договор со 
кој ќе ги договори обемот и видот на здравствените услуги кои приватната здравствена 
установа надвор од мрежата на здравствени установи кои вршат дејност за интензивна 
нега и терапија  ќе ги врши во периодот на важењето на оваа уредба, согласно 
прописите од областа на задолжителното здравствено осигурување. 

Во јавните здравствени установи на секундарно и на терцијарно ниво кои имаат 
услови во однос на просторот, опремата и кадарот согласно закон, можат да се вршат 
здравствени услуги од областа на молекуларната дијагностика во мрежата на 
здравствени установи. Престанувањето на вработувањето по сила на закон, со 
престанок на договорот за вработување или договорот за продолжување на 
вработувањето на здравствен работник односно здравствениот соработник, поради 
возраст, се одложува за време на траењето на вонредната состојба во случај на 
стекнување на право на старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж), 
односно 62 години живот (жена) согласно Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на Република Македонија" бр.98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 
154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија" бр.180/19, 275/19 и 31/20), односно кога ќе наполни 
64 години возраст, или кога со писмена изјава до работодавачот ќе побара да му се 
продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст согласно Законот 
за работните односи („Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 
161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 110/19). Министерот за здравство, за време на 
постоењето на заразната болест Коронавирус COVID-19, а заради ефикасно, 
ефективно и навремено дијагностицирање, третман, лекување, нега и рехабилитација 
на лицата заболени од оваа болест, по потреба, може со наредба да упатува 
здравствени работници, односно здравствени соработници и помошнотехнички лица 
вработени во јавна здравствена установа во мрежата на работа во друга јавна 
здравствена установа во мрежата. 

За време на извршувањето на работата во јавната здравствена установа во која 
се упатени, здравствените работници, односно здравствените соработници и 
помошнотехничките лица, правата и обврските од работниот однос ги остваруваат во 
јавната здравствена установа од која се упатени, односно во која имаат засновано 
редовен работен однос.  

Приватните здравствени установи, во рамките на вршењето на дејноста за 
интензивна нега и терапија, укажуваат здравствени услуги и за заразната болест 
Коронавирус COVID19 за пациентите примени во установата кај кои во текот на 
укажувањето на здравствените услуги за дијагностицирање, лекување, третман, нега и 



рехабилитација во установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2 вирус 
за заразната болест Коронавирус COVID-19 во нивниот организам. Приватните 
здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои вршат дејност 
за интензивна 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, по предходно утврдена потреба од Министерството за 
здравство и согласност од Главниот координативен кризен штаб за обезбедување 
целосна координација, во врска со спречување, внесување и ширење на Корона вирус 
COVID-19. Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени 
установи кои укажуваат здравствени 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. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година, за време на траење на вонредната состојба и 
по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 декември 2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со  
законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна 
состојба  

 

Со измените и дополнувањата на оваа уредба со законска сила се пропишува 
начинот на пресметување на износот на акцизата за гасно масло како гориво за 
греење, формулата за презметување на акцизата, начинот на остварување на правото 
на враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за 
греење од страна на лицата кои обележаното гасно масло наменето за греење го 
употребиле за греење во домаќинствата, како и лицата кои го употребиле како гориво 
за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за 
греење во индустријата. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година, за време на траење на вонредната состојба 
како и седум месеци од престанокот на траењето на вонредната состојба.       

  

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за електронските  
комуникации за време на вонредна состојба  
 

Со одредбите од оваа уредба со законска сила се пропишува должност на 
Агенцијата да и ги исплати средствата за финансирање на Оперативно - техничката 
агенција во износ од 64.000.000,00 денари во рок од 3 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба со законска сила 22.06.2020 година.    

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година, за време на траење на вонредната состојба.    

 

►►► Уредба со законска сила за примена на Законот за култура за време на  
вонредна состојба  
 

Во согласност со одредбите од оваа уредба со законска сила за време на 
траење на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната 
состојба до 1 август 2020 година се одложува рокот за донесување на нацрт-годишна 
програма за работа на националната установа за 2021 година од страна на директорот 
на националната установа и доставување до Министерството за култура. 

 
 
 



►►► Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за 
финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и 
здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета 
за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба; 

 
Измените на оваа уредба со законска сила предвидуваат обврска за правните и 

физичките лица вршители на стопанска дејност опфатени со оваа уредба со законска 
сила, во објектите за трговија на мало должни се да обезбедат посебно обележани 
рафтови, гондоли и сл. со ознаката „КУПУВАМ ДОМАШНО“ на кои ќе бидат изложени 
македонски производи за продажба на лицата - корисници на финансиската поддршка 
од оваа уредба со законска сила, а доколку во објектите за трговија на мало не постои 
можност за ова македонските производи должни се да ги означат со видна 
ознака/етикета/налепница “КУПУВАМ ДОМАШНО” заради нивно лесно препознавање. 
За прометот на македонски производи и услуги, правните и физички лица на овој член 
издаваат фискална сметка која задолжително содржи линија во фискалната сметка за 
вкупен промет остварен од македонски производи со текст „промет од македонски 
производи“, пресметан данок на додадена вредност од македонски производи 
прикажан по даночни стапки и вкупен износ на данок на додадена вредност од 
македонски производи.  

Прометот на производи и услуги кои не се опфатени согласно оваа уредба со 
законска сила не може да се плаќа со домашната платежна картичка.   

За правните и физички лица вршители на стопанска дејност што вршат оn-line 
продажба преку интернет страници пости должност на страницата посебно да ги 
издвојат македонските производи и услуги и да ги означат со видна ознака/стикер 
“КУПУВАМ ДОМАШНО”. 

Правните и физички лица вршители на стопанска дејност што вршат оn-line 
продажба преку интернет страници, на интернет  страницата  за on-line продажба, 
должни се да постават известување на видно место на насловната страна на интернет 
страницата, како и на страната за плаќање со која ги известуваат купувачите дека со 
домашната платежна картичка може да плаќаат само македонски производи и услуги 
кои се означени со ознаката “КУПУВАМ ДОМАШНО”. 

Во оваа уредба со законска сила е содржан и нов Прилог 1 - Дејности за кои 
може да се плаќа со домашна платежна картичка. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

 

►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за  
прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република 
Северна Македонија на 15 јули 2020 година  
 
Во согласност со извршените измени на оваа уредба со законска сила 

Државната изборна комисија има можност доколку не се исполнети просторните 
услови на просторијата во која е сместено гласачкото место или просторијата каде што 
треба да се спроведува гласањето да определи друг соодветен простор кој ги 
исполнува условите за спроведување на гласањето. 

Понатаму во уредбата се регулира начинот на платено политичко рекламирање, 
распределбата на рекламниот простор на електронските медиуми (интернет портали) 
и печатените медиуми наменет за платено политичко рекламирање, распределбата на 
финансиските средства за платено политичко рекламирање обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

 
 



►►► Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила  за  
финансирање на политичките партии во 2020 година  
 
За исплата на финансиските средства за годишно финансирање на политичките 

партии, предвидени со Законот за финансирање на политичките партии („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12,23/13 и 
140/18) и со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) и Уредбата со законска сила за 
изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 
година за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 126/20) се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 

Одредбите од оваа Уредба со законска сила влегуваат во сила и започнуваат 
да се применуваат од 22.06.2020 година. 

 


