
Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

1

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за основното
образование за време на вонредна
состојба („Службен весник на РСМ“

бр.76/20)

116/20 од  

05.05.2020
05.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
05.05.2020

2

Уредба 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 РСМ“

бр.76/20)

116/20 од  

05.05.2020
05.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
05.05.2020

3

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за средното
образование за време на вонредна
состојба („Службен весник на РСМ“

бр.76/20)

116/20 од  

05.05.2020
05.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
05.05.2020

ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец МАЈ и нивната примена

(Обработка на Службен весник од 01.05.2020 г. до 31.05.2020 г.)



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 
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Датум на стапување во 

примена
Забелешка

4

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

116/20 од  

05.05.2020
05.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
05.05.2020

За продолжување на работниот однос
на наставниците 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
се применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила.

5

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за просторно и урбанисточко
планирање за време на вонредна
состојба („Службен весник на РСМ“

бр.89/20)

116/20 од  

05.05.2020
05.05.2020 Целата уредба 05.05.2020

6

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за субвенционирање на исплата на
придонеси од задолжително социјално
осигурување за време на вонредна
состојба („Службен весник на РСМ“

бр.92/20)

116/20 од  

05.05.2020
05.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
05.05.2020

7

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за висината на додатокот
на плата за вршење на специфична воена
служба на медицински персонал во
служба на Армијата на Република
Северна Македонија („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.24/20)

Закон за служба во Армијата на

Република Северна Македонија

116/20 од  

05.05.2020
06.05.2020

Целиот 
правилник

06.05.2020
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8

Правилник за формата и содржината на
образецот на барањето за напредување
во звање наставник-ментор, наставник -

советник, стручен соработник - ментор и
стручен соработник - советник
Закон за наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта

119/20 од  

08.05.2020
09.05.2020

Целиот 
правилник

09.05.2020

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на образецот
на барањето за напредување во звање
наставник-ментор, наставник-советник,
стручен соработник-ментор и стручен
соработник-советник.

9

Правилник за формата и содржината на
прекршочниот платен налог
Закон за супервизија на осигурувањето

119/20 од  

08.05.2020
09.05.2020

Целиот 
правилник

09.05.2020

Со овој правилник се пропишуваат
формата и содржината на
прекршочниот платен налог.

10

Уредба за со законска сила за
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за градење за 

време на вонредна состојба („Службен
весник на РСМ“ бр.89/20)

121/20 од  

11.05.2020
11.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
11.05.2020

11

Правилник за програмата за полагање на
стручниот испит на наставник -

приправник и стручен соработник -

приправник и за начиот на спроведување
на стручниот испит Законот на

наставниците и стручните соработници

во основните и средните училишта

121/20 од  

11.05.2020
12.05.2020

Целиот 
правилник

Ќе отпочне да се применува 

од учебната 2020/2021 

година.

Co овој правилник се пропишува
Програмата за полагање на стручниот
испит на наставник-приправник и
стручен соработник-приправник и
начинот на спроведувањето на
стручниот испит.

12

Правилник за професионалните
стандарди за звањата стручниот
соработник - ментор и стручен соработник
- советник и за начиот на стекнување
Законот на наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта

121/20 од  

11.05.2020
12.05.2020

Целиот 
правилник

12.05.2020

Со овој правилник се пропишуваат
професионалните стандарди за
звањата стручен соработник-ментор и
стручен соработник-советник во
основните и средните училишта и
начинот на стекнување. 
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13

Правилник за професионалните
стандарди за звањата наставник - ментор
и наставник - советник и начиот на
стекнување                                         

Законот на наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта

121/20 од  

11.05.2020
12.05.2020

Целиот 
правилник

12.05.2020

Со овој правилник се пропишуваат
професионалните стандарди за
звањата наставникментор и наставник-
советник во основните и средните
училишта и начинот на стекнување. 

14

Правилник за безбедност на обработката
на личните податоци
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишуваат
упатства за постапување на
контролорите при применувањето на
техничките и организациските мерки за
обезбедување на безбедност на
обработката на личните податоци. 

15

Правилник за содржината и формата на
актот за начинот на вршење на видео
надзор                                                                 

Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
содржината и формата на актот за
начинот на вршење на видео надзор.

16

Правилник за содржината на анализата
на целта, односно целите за која се
поставува видео надзорот и извештајот од 

извршената периодична оценка на
постигнатите резултати од системот на
вршење на видео надзорот
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
содржината на анализата на целта,

односно целите за која се поставува
видеонадзорот пред започнување на
процесот за воспоставување на систем
за вршење на видеонадзор, како и
содржината на извештајот од
извршена периодична оценка на
постигнатите резултати од системот за
вршење видеонадзор.

17

Правилник за начинот на вршење на
супервизија                                                                

Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
начинот на вршење на супервизија од
страна на супервизорот за заштита на
личните податоци кај контролорите,

како и формата, содржината и
начинот на водење на евиденција за
извршените супервизии.
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18
Правилник за пренос на лични податоци
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
начинот на известувањето за пренос
на лични податоци во земјите членки
на Европската Унија и за земјите
членки на Европскиот економски
простор, формата и содржината на
образецот на барањето за добивање
на одобрение за пренос за случаите
предвидени со закон, како и формата и
содржината на образецот за
евиденцијата на извршениот пренос на
лични податоци во трети земји и
меѓународни организации, Европската
Унија и Европскиот економски простор,

како и начинот на водење на
евиденцијата.

19

Правилник за обука за заштита на
личните податоци
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
начинот на спроведување на обука за
вработените во контролорите, односно
обработувачите, како и за офицерите
за заштита на личните податоци од
страна на Агенцијата за заштита на
личните податоци, програмата за
обука за заштита на личните податоци,

формата и содржината на образецот
за сертификатот, како и начинот на
водење на евиденција за издадените
сертификати.     

20

Правилник за формата и содржината на
службената легитимација и за начинот на
нејзиното издавање и одземање
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
13.05.2020

Целиот 
правилник

13.05.2020

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на службената
легитимација на супервизорите како и
начинот на нејзиното издавање и
одземање.
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21

Правилник за процесот на проценка на
влијанието на заштита на личните
податоци                                                                  

Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишуваат
упатства за контролорот при процесот
на спроведување на проценката на
влијанието на заштитата на личните
податоци.

22

Правилник за формата и содржината на
барањето за утврдување на прекршување
на одредбите од Законот за заштита на
личните податоци
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на барањето за
утврдување на прекршување на
одредбите од Законот за заштита на
личните податоци 

23

Правилник за начинот на известување за
нарушување на безбедноста на личните
податоци                                                   

Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
начинот на доставување на
Известувањето до Агенцијата за
заштита на личните податоци за
нарушување на безбедноста на
личните податоци, начинот на
известување на субјектот на личните
податоци за нарушувањето на
безбедноста на личните податоци,

како и активностите кои што
контролорот треба да ги преземе при
нарушување на безбедноста на
личните податоци.

24

Правилник за известување за обработка
на лични податоци со висок ризик
Закон за заштита на личните податоци

122/20 од  

12.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на образецот
на Известувањето за обработка на
лични податоци која предизвикува
висок ризик за правата и слободите на
физичките лица, начинот на
известување на Агенцијата за заштита
на личните податоци како и формата и
содржината на евиденцијата на збирки
на лични податоци со висок ризик.
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25

Уредба со законска сила за примена на
Законот за консолидација на земјоделско
земјиште за време на вонредна состојба

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

За рокот за изработка на геодетски
елаборат за посебни намени за
консолидација се применуваат
одредбите од оваа уредба со законска
сила.

26

Уредба со законска сила за примена на
Законот за задолжување на РСМ со заем
кај Меѓународната банка за обнова и
развој-Свестка банка по договор за заем
за финансирање на проектот за
поврзување на локални патишта за време
на вонредна состојба

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

27

Уредба со законска сила за примена на
Законот за вработување и работа на
странци за време на вонредната состојба 

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

За важноста на работна дозвола која
се издава за определен временски
период до една година, како и за 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, се
применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила.

28

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

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020
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29

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за патните
исправи на државјаните на Република
Македонија за време на вонредна
состојба („Службен весник на Република
Македонија“ бр.71/20)

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

30

Уредба со законска сила за примена на
Законот за обука и испит на директор на
основно училиште, средно училиште,

ученички дом и отворен граѓански
универзитет за доживотно учење за време
на вонредна состојба 

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

За рокот за полагање на испит за
директор на основно училиште, средно
училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно
учење, се применуваат одредбите од
оваа уредба со законска сила.

31

Уредба со законска сила за измена и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги за
време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр.90/20)

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

32

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

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.05.2020

33

Програма за финансиска поддршка на
физичките лица кои вршат самостојна
дејност погодени од здравствено -

економската криза предизвикана од
коронавирусот  COVID - 19

123/20 од  

13.05.2020
13.05.2020

Целата 

програма
13.05.2020

34

Правилник за патни и други исправи на
странец                                                                 

Закон за странци

124/20 од  

14.05.2020
22.05.2020

Одредбите на членовите 10 

и 16 од овој правилник, ќе 

отпочнат да се применуваат 
по шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој 
правилник.



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

35

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за носење на лична заштита на
лицето заради справување на ширењето,

сузбивање на заразната болест
предизвикана од корона вирусот COVID -

19 и заштита на населенито за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

107/20 и 118/20)

125/20 од  

15.05.2020
15.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
15.05.2020

36

Уредба со законска сила за изменување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за акцизите за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

86/2020 и 105/2020)

125/20 од  

15.05.2020
15.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
15.05.2020

37

Каледндар за изменување и дополнување
на Календарот за организација и работа
на јавните средни училишта во учебната
2019/2020 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

156/19)                                                                          

Закон за високото образование

125/20 од  

15.05.2020
16.05.2020 Целиот акт 16.05.2020

38

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на 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 и 111/20)

126/20 од  

15.05.2020
15.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
15.05.2020

39

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за
безбедност на сообраќајот за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.71/20

и  123/20)

126/20 од  

15.05.2020
15.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
15.05.2020



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

40

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 („Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 86/20 и 103/20)

128/20 од  

18.05.2020
18.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
18.05.2020

41

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот заданочна постапка за време
на вонредна состојба („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 79

/20)

128/20 од  

18.05.2020
18.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
18.05.2020

42

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за средно образование за
време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“   бр. 76/20 и 116/20)

128/20 од  

18.05.2020
18.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
18.05.2020

43

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
(„Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 82/20, 102/20 и 108/20) 

128/20 од  

18.05.2020
18.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
18.05.2020

44

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

128/20 од  

18.05.2020
18.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
18.05.2020



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

45

Уредба за изменување и дополнување на
Уредбата за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за 2020

година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20,

88/20 и 111/20)

128/20 од  

18.05.2020
19.05.2020 Целата уредба 19.05.2020

46

Правилник за формата и содржината на
обрасците на прекршочен платен налог
Закон за слободен пристап до

информации од јавен карактер

130/20 од  

19.05.2020
20.05.2020

Целиот 
правилник

20.05.2020

Со овој Правилник се пропишува
формата и содржината на
прекршочниот платен налог. 

47

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за безбедност на сообраќајот
на патиштата за време на вонредна
состојба(„Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 71/20, 123/20 и
126/20)

131/20 од  

19.05.2020
19.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
19.05.2020

48

Програма за изменување на Програмата
за финансирање на програмските
активности на здруженијата и фондациите
за 2019 година („Службен весник на
Република Македонија “ бр. 5/19 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 207/19)

Закон за здруженија и фондации

131/20 од  

19.05.2020
20.05.2020

Целата 

програма
20.05.2020



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

49

Правилник за начинот на оценување на
припадникот на затворската полиција,

начинот на оценување на припадниците
на затворската полиција во установа со
помалку од 20 вработени во затворската
полиција, формата и содржината на
извештајот за спроведеното оценување

133/20 од  

22.05.2020
23.05.2020

Целиот 
правилник

23.05.2020

Со овој правилник се пропишува
начинот на оценување на припадникот
на затворската полиција, начинот на
оценување на припадниците на
затворската полиција во установа со
помалку од 20 вработени во
затворската полиција, формата и
содржината на образецот за
оценување, како и формата и
содржината на извештајот за
спроведеното оценување.

50

Уредба со законска сила за 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 и 116/20)

134/20 од  

22.05.2020
22.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.05.2020

51

Уредба со законска сила за 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.103/20, 111/20 и 126/20) 

134/20 од  

22.05.2020
22.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.05.2020

52

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за трговија за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

103/20 и 107/20)

134/20 од  

22.05.2020
09.04.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
09.04.2020

53

Уредба со законска сила за изменување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за заштитана населението за
време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр. 72/20, 76/20, 94/20, 97/20,

100/20)

136/20 од  

27.05.2020
27.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
27.05.2020



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

54

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 („Службен весник на
Република Северна Македонија“

бр.89/20)

136/20 од  

27.05.2020
27.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
27.05.2020

55

Уредба со законска сила за финансиска
поддршка на филмски работници за
време на вонредна состојба

139/20 од  

28.05.2020
28.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
28.05.2020

Со оваа уредба со законска сила се
уредуваат условите, начинот и
постапката за доделување на
финансиска поддршка на филмските
работници погодени од
здравственоекономската криза
предизвикана од коронавирусот COVID-

19, за месеците април и мај 2020

година. 

56

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

139/20 од  

28.05.2020
28.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
28.05.2020

57

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

139/20 од  

28.05.2020
28.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
28.05.2020

58

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата за законска сила за примена
на Законот за даночна постака за време
на вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.79/20

и 128/20) 

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

59

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата за законска сила за примена
на Законот за здравствена заштита за
време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр. 76/20, 84/20 и 100/20)

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

60

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 („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.103/20)

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

61

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

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

За рокот за исполнување на обврската
за посета на обуката за континуирано
професионално усовршување за
сметководител односно овластен
сметководител, за време на траењето
на вонредната состојба се
применуваат одредбите од оваа
уредба со законска сила.

62

Уредба со законска сила за примена на
Законот за рамномерен регионален развој
за време на вонредна состојба 

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

За 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 , се применуваат одредбите од
оваа уредба со законска сила.

63

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

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

64

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на уредбата со законска
сила за примена на Законот за трговските
друштва за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна
Македонија” бр.123/20)

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

65

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за
примената на Законот за здравствено
осигурување за време на вонредна
состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.92/20)

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

66

Уредба со законска сила за изменување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за стелај за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 76/20

)

140/20 од  

29.05.2020
29.05.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
29.05.2020

67

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

141/20 од  

30.05.2020
30.05.2020 Целата уредба 30.05.2020

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. 



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

68

Правилник за дополнување на
Правилникот за начинот на водењето,

формата и содржината на педагошката
евиденција и документација во средните
училишта („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 80/19)

Закон за средното образование

142/20 од  

31.05.2020
01.06.2020

Целиот 
правилник

01.06.2020


