
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

Одлука за дополнување на Одлуката за
утврдување на референтни цени во
специјалистичко - консултативна
здравствена заштита („Службен весник на
Република Македонија“ број 164/2008,

22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010,

108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010,

33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011,

164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012,

18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014,

98/2014 106/2018, 203/2018, 20/2019 и
35/2019 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 70/2019)

Законот за здравствено осигурување

144/20 од  

02.06.2020
03.06.2020 Целата одлука 03.06.2020

2

Одлука за изменување на Одлуката за
утврдување на референтни цени за
дневна болница и болнички ден во
болничката здравствена заштита
(„Службен весник на Република
Македонија“ број 181/2011, 63/2012 и
138/2012)                                                              

Закон за здравствено осигурување

144/20 од  

02.06.2020
03.06.2020 Целата одлука 03.06.2020

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.)



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

3

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на референтни
цени за пакетите на завршени епизоди на
лекување за специјалистичко -

консултативна здравствена заштита -

амбулантски („Службен весник на
Република Македонија“ број 181/2011,

63/2012 и 138/2012)

Закон за здравствено осигурување

144/20 од  

02.06.2020
03.06.2020 Целата одлука 03.06.2020

4

Уредба со законска сила за примена на
Законот за одбрана за време на вонредна
состојба

145/20 од  

02.06.2020
02.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
02.06.2020

За испраќање на активниот воен и
цивилен персонал, припадниците на
резервните сили на Армијата на
Република Северна Македонија и
вработените во Министерството
замеѓународни операции, за време на
траење на вонредната состојба, се
применуваат одбрана, надвор од
територијата на Република Северна
Македонија за учество во одредбите
од оваа уредба со законска сила.

5

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 („Службен
весник на Република Северна
Македонија” бр.

86/20, 103/20, 128/20 и 140/20),

145/20 од  

02.06.2020
02.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
02.06.2020

6

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

147/20 од  

03.06.2020
03.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
03.06.2020



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

7

Одлука за изменување на Одлуката за
мерки за спречување на внесување и
ширење на Коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20 и 140/20)

147/20 од  

03.06.2020
03.06.2020 Целата одлука 03.06.2020

8

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за видот, содржината и
информациите за општите услови во
однос на пристапот и користењето на
јавните комуникациски услуги кои ги
објавуваат операторите и за видот и
содржината на податоците што ќе ги
објавува Агенцијата за електронски
комуникации („Службен весник на
Република Македонија“ број 16/15 и
197/17)                                                                     

Закон за електронски комуникации

148/20 од  

04.06.2020
04.06.2020

Целиот 

правилник
04.06.2020

9

Правилник за составот на испитната
комисија, начинот на полагање на
стручниот испит, начинот на проверката
на стручните знаења и вештини и
обрасците на уверението за положен
стручен испит на здравствените
работници со високо образование од
областа на стоматологијата
Закон за здравствена заштита

148/20 од  

04.06.2020
04.06.2020

Целиот 

правилник

Ќе се применува по 

добивање на согласност од 

министерот за здравство

Со овој правилник се утврдува
составот на испитната комисија,

начинот на полагањето на стручниот
испит, начинот на проверката на
стручните знаења и вештини и
образецот на уверението за
положениот стручен испит на
здравствените работници со високо
образование од областа на
стоматологијата.

10

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 Република
Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и
134/20)

149/20 од  

05.06.2020
05.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
05.06.2020



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

11

Одлука за критериумите и постапката за
распределба на средства за
финансирање на програмските активности
на здруженија и фондации од Буџетот на
Република Северна Макеодонија за мерки
за справување со COVID - 19 кризата
Закон за здруженија и фондации

149/20 од  

05.06.2020
05.06.2020 Целата одлука 05.06.2020

Со оваа одлука се утврдуваат
критериумите и постапката за
распределба на средства за
финансирање на програмските
активности на здруженијата и
фондациите од Буџетот на Република
Северна Македонија за мерки за
справување со COVID-19 кризата.

12

Програма за финансирање на
програмските активности на здруженијата
и фондациите за мерки за справување со
COVID - 19 кризата Закон за

здруженија и фондации

149/20 од  

05.06.2020
05.06.2020

Целата 

програма
05.06.2020

13

Правилник за изменување на
Правилникот за формата и содржината на
обрасците на барањата за издавање на
меѓународната возачка дозвола и
одобрение за управување со туѓо моторно
возило во странство, како и формата и
содржината на образецот на
меѓународната дозвола и одобрението за
управување со моторно возило во
странство („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 274/19)

Закон за безбедност на сообраќајот на

патиштата

150/20 од  

08.06.2020
09.06.2020

Целиот 

правилник
09.06.2020

14

Правилник за содржината, формата и
начинот на водење на евиденцијата за
издадените безбедносни сертификати и
за пополнетите безбедносни прашалници
и на посебната евиденција за издадените
дозволи за пристап до класифицирани
информации                                                         

Закон за класифицирани информации

150/20 од  

08.06.2020
16.06.2020

Целиот 

правилник
16.06.2020

Со овој правилник се пропишува
содржината, формата и начинот на
водење на евиденцијата за здадените
безбедносни ертификати и за
пополнетите безбедносни прашалници
и на посебнaта евиденција за
издадените дозволи за пристап до
класифицирани информации.



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

15

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

151/20 од  

08.06.2020
08.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
08.06.2020

16

Правилник за начинот на менторска
поддршка на приправникот
Закон за наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта

151/20 од  

08.06.2020
09.06.2020

Целиот 

правилник
09.06.2020

Со овој правилник се пропишува
начинот на менторска поддршка на
наставникот- приправник и стручниот
соработник-приправник

17

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за одржување на
катастарот на недвижностите („Службен
весник на
Република Македонија“ број 151/13, 8/15,

132/15, 147/15, 156/15, 184/15, 229/15,

195/16, 218/16, 88/17, 179/17 и „Службен
весник на Република Северна
Македонија“ број 183/19)

Закон за катастар на недвижности

151/20 од  

08.06.2020
09.06.2020

Целиот 

правилник
09.06.2020



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

18

Уредба со законска сила за финансиска
поддршка за зајакнување на
конкурентноста на деловните објекти во
текот и во пост COVID - 19 периодот 

153/20 од  

09.06.2020
09.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
09.06.2020

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 отфати 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.

19

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 („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.72/20, 76/20,

94/20, 97/20, 100/20 и 136/20)

153/20 од  

09.06.2020
09.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
09.06.2020

20

Уредба со законска сила за изменување
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)

153/20 од  

09.06.2020
09.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
09.06.2020



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

21

Одлука за дополнување на одлуката за
мерки за спречување на внесување и
ширење на коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20, 140/20 и 147/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

153/20 од  

09.06.2020
09.06.2020 Целата одлука 09.06.2020

22

Програма за изменување и дополнување
на Програмата за финансиска поддршка
во земјоделството за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 278/19, 13/20 и 111/20)

Закон за земјоделство и рурален развој

153/20 од  

09.06.2020
10.06.2020

Целата 

програма
10.06.2020

23

Програма за изменување и дополнување
на Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20, 89/20

и 112/20)

Закон за земјоделство и рурален развој

153/20 од  

09.06.2020
10.06.2020

Целата 

програма
10.06.2020

24

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

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
10.06.2020

За потребната документација која се
доставува во прилог кон барањето за
категоризација на угостителски објекти
кај физичките лица кои согласно
одредбите на
овој закон вршат угостителска дејност
утврдена во член 4-а од Законот и
измена на комисијата за
категоризација на угостителски објекти
во член 27-а.



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

25

Уредба со законска сила зафинансиска
поддршка на естрадните уметници за
време на вонредна состојба

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
10.06.2020

Со оваа уредба со законска сила се
уредуваат условите, начинот и
постапката за доделување на
финансиска поддршка на естрадните
уметници погодени од здравствено-

економската криза предизвикана од
коронавирусот COVID-19, за месеците
април и мај
2020 година.

26

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за градежно земјиште за
време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр. 90/20)

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила

Одредбите од оваа уредба  

ке се применуваат до 

31.12.2020 година.

27

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за прашања
поврзани со изборниот процес („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр.72/20)

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
10.06.2020

28

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

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
10.06.2020

За постојаното следење на деловниот
однос, за ажурирање на документите и
податоците на клиентите,

ополномоштувачите или вистинските
сопственици и за
работењето на клиентите со низок
ризик, се применуваат одредбите од
оваа уредба со законска сила.



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

29

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 („Службен весник на Република
Северна Македонија“, бр. 111/20 и 113/20)

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
10.06.2020

30

Уредба со законска сила за примена на
Законот за комуналните такси за време на
вонредна состојба

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
10.06.2020

За висината на комуналната такса за
користење на просторот пред
деловните простории за вршење на
дејност ќе се применуваат одредбите
од оваа уредба со законска сила.

31

Одлука за дополнување на одлуката за
мерки за спречување на внесување и
ширење на коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20, 140/20, 147/20 и 153/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020 Целата одлука 10.06.2020

32

Програма за изменување на Програмата
за развој на туризмот за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 7/20)

Закон за туристичка дејност

154/20 од  

10.06.2020
10.06.2020

Целата 

програма
10.06.2020



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

33

Решение на Уставниот суд на Република
Северна Македонија у.бр.141/2020 од
27.05.2020 година 

155/20 од  

12.06.2020
12.06.2020 Целиот акт 12.06.2020

СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување
на уставноста на Уредбата со законска
сила за ограничување на правото на
исплата на паричните паушали и
паричните надоместоци на
претседателите и членовите на
одборите на директори,

ретседателите и членовите на
управни и надзорни одбори,

ретседатели и членови на комисии,

работни групи и советодавни и
експертски тела формирани од
државната и локалната власт и
претседателите и членовите на
советите на единиците на окалната
самоуправа за време
на вонредната состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ број 94/2020).

СЕ ЗАПИРА ИЗВРШУВАЊЕТО на
поединечните акти и дејствија што се
преземени врз основа на актот,

означен во точката 1 од ова решение.

34

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

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

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.



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 дополнување
на Уредбата со законска сикла за
примена на Законот за заштита на
населението од заразни болести за време
на вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

72/2020, 76/2020, 94/2020, 97/2020,

100/2020, 136/2020 и 153/2020)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

36

Уредба со законска сила за изменување
на Уредбата со законска сила за
финансиска поддршка на граѓани и
вработени лица со низок, млади лица и
здравствени работници преку издавање
на домашна платежна картичка наменета
за купување на македонски производи и
услуги за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 137/20, 147/20 и 151/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

37

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 - екомнската
криза предизвикани од корона вирусот
COVID - 19 за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 92/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

38

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сикла за
примена на Законот за здравствена
заштита за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 76/20, 84/20, 100/20 и
140/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020



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

39

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сикла за примена на Законот за
здравствено осигурување за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“

бр.92/20 и 140/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

40

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сикла за примена на Законот за враќање
на дел од данокот на додадена вредност
на физичките лица од за време на
вонредна состојба „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

08/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

41

Уредба со законска сила за финансиска
поддршка на здруженијата и фондациите
за мерки за справување со COVID - 19

кризата насочена кон младите за време
на вонредна состојба

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

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.

42

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примената на Законот за
извршување за време на вонредната
состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 86/20 и 103/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020

43

Уредба со законска сила за изменување
на Уредбата со законска сила за
примената на Законот за инспекциски
надзор за време на вонредната состојба
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 90/20)

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
12.06.2020



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

44

Програма за распределување на средства
за финансирање на проекти за развој на
подрачја со специфични развојни потреби
во 2020 година Уредба со

законска сила за примена на Законот за

рамномерен регионален развој

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата 

програма
12.06.2020

45

Програма за распределување на средства
за финансирање на проекти за развој на
селата во 2020 година Уредба со

законска сила за примена на Законот за

рамномерен регионален развој

156/20 од  

12.06.2020
12.06.2020

Целата 

програма
12.06.2020

51

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 („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр.106/20, 139/20 и 140/20)

157/20 од  

13.06.2020
13.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.06.2020

52

Уредба со законска сила за плаќање на
дел од партиципацијата во трошоците за
студирање на студенти, партиципација за
сместување во студентски дом и
партиципација на трошоците на 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

157/20 од  

13.06.2020
13.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.06.2020

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 местување 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.



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

53

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила 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 домани производи и услуги за време на
вонредна состојба („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

137/20, 147/20 и 151/20)

157/20 од  

13.06.2020
13.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.06.2020

54

Уредба со законска сила за финансиска
поддршка на ученици запишани во
јавните средни училишта за купување на
училишен прибор, а кои се од семејни
домаќинства со низок доход, за време на
вонредна состојба

157/20 од  

13.06.2020
13.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.06.2020

Со оваа уредба со законска сила се
уредуваат условите, начинот и
постапката на доделување на
финансиска поддршка на ученици
запишани во јавните средни училишта
во Република Северна Македонија за
купување на училишен прибор, а кои
се од емејни домаќинства со низок
доход, погодени од здравствено-

економската криза предизвикана од
Коронавирусот COVID-19, инансирани
од Буџетот на Република Северна
Македонија
преку Програмата на инистерството за
образование и наука П1-Мерки за
справување со
COVID-19 кризата.

55

Уредба со законска сила за издавање на
ваучери на млади лица за обуки за
дигитални вештини заради подобрување
на нивната конкурентност на пазарот на
трудот за време на вонредна состојба

157/20 од  

13.06.2020
13.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
13.06.2020

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 здравствено-

економската криза предизвикана од
Коронавирусот COVID-19.



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

56

Одлука за распределба на финансиски
средства наменети за финансиска
поддршка на здруженија и фондации за
справување со COVID - 19 кризата
Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

157/20 од  

13.06.2020
13.06.2020 Целата одлука 13.06.2020

57 Одлука за постоење на вонредна состојба
159/20 од  

15..06.2020
15.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
15.06.2020

Се утврдува постоење на вонредна
состојба на територијата на Република
Северна Македонија за период од 8

дена, заради подготовка и
спроведување на предвремени избори
за пратеници во Собранието на
Република Северна Македонија, со
мерки за
заштита на јавното здравје во услови
на пандемија на Коронавирусот COVID-

19.

58

Уредба со законска сила за прашања
поврзани со изборите за пратеници во
Собранието на Република Македонија за
време на вонредна состојба

160/20 од  

15.06.2020
15.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
15.06.2020

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.



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

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за мерки за спречување и
ширење на Коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20,

156/20 и 157/20) Закон за

заштита на населението од заразни

болести

163/20 од  

16.06.2020
16.06.2020 Целата одлука 16.06.2020

60

Правилник за изменување на
Правилникот за зголемување на основна
плата и додатокот на плата за звање,

висината и начинот на утврдување
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.196/19 и бр.96/2020)

Закон за катастар на недвижности

165/20 од  

19.06.2020
19.06.2020

Целиот 

правилник

Одредбите ќе се 

применуваат за 

пресметување на платата на
административните 

службеници почнувајќи од 

месец јуни 2020 година.

61

Уредба за методологија за распределба
на приходите од данокот на додадена
вредност по општини за 2021 година
Закон за финансирање на единиците на

локалната самоуправа

166/20 од  

20.06.2020
28.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила

Одредбите ќе сеа ќе се 

применуваат од 1 јануари 

2021 година.

Со оваа уредба се пропишува
методологија за распределба на
приходите од данокот на додадена
вредност по општини за 2021 година.

62

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

166/20 од  

20.06.2020
20.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
20.06.2020

За полагањето на правосудниот испит
за време на траење на вонредната
состојба се применуваат одредбите од
оваа уредба со законска сила.

63

Уредба со законска сила за финансирање
на политичките партии во 2020 година
(„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08,

161/08, 96/09, 148/11, 142/12,23/13 и
140/18)

166/20 од  

20.06.2020
20.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
20.06.2020



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

Одлука за изменување на Одлуката за
мерки за спречување на внесување и
ширење на Коронавирус COVID -

19(„Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20,

64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20,

107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20,

126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20,

153/20, 154/20, 156/20, 157/20 и 163/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

166/20 од  

20.06.2020
20.06.2020 Целата одлука 20.06.2020

65

Програма за изменување на Програмата
за остварување и развој на дејноста во
ученичкиот стандард за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 277/19 и 84/20)

Закон за ученичкиот стандард

166/20 од  

20.06.2020
21.06.2020

Целата 

програма
21.06.2020

66

Програма за изменување на Програмата
за остварување и развој на дејноста во
студентскиот стандард за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 277/19 и 84/20)

Закон за студентскиот стандард

166/20 од  

20.06.2020
21.06.2020

Целата 

програма
21.06.2020

67

Правилник за составот на комисијата за
користење на погодности, видот и начинот
на користење на погодностите на осудени
лица Закон за

извршување на санкциите

168/20 од  

22.06.2020
23.06.2020

Целиот 

правилник
23.06.2020

Со овој правилник се пропишува
составот на комисијата за користење
на погодности, видот и начинот на
користење на погодностите на осудени
лица.

68

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 („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.76/20,

84/20, 100/20, 140/20 и 156/20)

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила

Ќе се применуваат за време 

на
траење на вонредната 

состојба и по престанокот на 

траењето на вонредната 

состојба до 31

декември 2020 година.



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

69

Уредба со законска сила за изменување и
дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за акцизите
за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр. 86/20, 105/20 и 125/20)

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

70

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за данокот на личен доход за
време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија” бр.

79/20)

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

71

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

84/20 и 95/20)

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

72

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

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

73

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

151/20, 156/20 и 157/20)

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020



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

74

Уредба со законска сила за примена на
Законот за електронските комуникации за
време на вонредна состојба

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

За начинот на исплата на средствата
во 2020 година од Агенцијата за
електронски
комуникации за финансирање на
Оперативно - техничката агенција за
време на траење на
вонредната состојба, се применуваат
одредбите од оваа уредба со законска
сила.

75

Уредба со законска сила за примена на
Законот за културата за време на
вонредна состојба

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

За рокот за донесување и доставување
на нацрт-годишна програма за работа
на установата, за времетраењето на
вонредната состојба се применуваат
одредбите од оваа уредба со законска
сила.

76

Уредба со законска сила за изменување
на Уредбата со за филмските работници
за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр.139/20) 

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

78

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

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

79

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

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020



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

80

Уредба со законска сила за дополнување
на Уредбата со законска сила за
финансирање на политичките партии во
2020 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

160/20)

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

81

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

79/20)

169/20 од  

22.06.2020

Целата 

уредба со 

законска сила

Целата уредба 

со законска 

сила
22.06.2020

82

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за мерки за спречување на
внесување и ширење на Корона вирус
COVID - 19 („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.62/20,

63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20,

100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20,

125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20,

147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20,

163/20 и 166/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

169/20 од  

22.06.2020
22.06.2020 Целата одлука 22.06.2020

83

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за мерки за спречување на
внесување и ширење на Корона вирус
COVID - 19 („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.62/20,

63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20,

100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20,

125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20,

147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20,

163/20, 166/20 и 169/20)

170/20 од  

23.06.2020
23.06.2020 Целата одлука 23.06.2020



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

84

Правилник за формата и содржината на
записникот и на прекршочниот платен
налог                                                          
Закон за електронски документи,

електронска идентификација и

доверливи услуги

172/20 од  

26.06.2020
27.06.2020

Целиот 

правилник
27.06.2020

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на записникот
за извршен надзор и на прекршочниот
платен налог.

85

Правилник за дополнување на
Правилникот за стандардите кои треба да
ги исполнат квалификуваните електронски
временски жигови , стандардите кои ги
содржат потврдите за квалификувана
електронска препорачана достава и
стандардите кои треба да ги исполнат
квалификуваниот сертификат за
автентичност на веб страниците
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 4/20)

Закон за електронски документи,

електронска идентификација и

доверливи документи

172/20 од  

26.06.2020
27.06.2020

Целиот 

правилник
27.06.2020

86

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за начинот и постапката
за вршење контрола и надзор („Службен
весник на РСМ“ бр. 103/2019)

Закон за хартии од вредност

172/20 од  

26.06.2020
04.07.2020

Целиот 

правилник
04.07.2020

87

Правилник за изменување на
Правилникот за составот, квалитетот и
кројот на униформата и ознаките на
униформата на полицијата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.

171/16 и 237/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

55/19, 111/19. 163/19, 250/19, 270/19 и
75/20)                                                         

Закон за полиција

173/20 од  

29.06.2020
30.06.2020

Целиот 

правилник
30.06.2020

88

Правилник за формата и содржината на
прекршочниот платен налог
Закон за безбедност и здравје при

работа

173/20 од  

29.06.2020
30.06.2020

Целиот 

правилник
30.06.2020

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


