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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1812. 

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

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

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

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

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

Северна Македонија” бр. 98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 мај 

2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ  

БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за заштита на населението од заразни болести за 

време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 72/20, 76/20, 94/20, 

97/20, 100/20), членот 2 се менува и гласи: 

„За заболени од заразната болест Коронавирус 

COVID-19, при лекувањето се применува мерката стро-

га изолација (карантин) во домашни услови или во 

здравствена установа, за што одлучува здравствен ра-

ботник по извршена проценка на тежината на клинич-

ката слика.  

На лице кое било или се сомнева дека било во 

непосреден контакт со лице заболено или инфицирано 

со Коронавирус COVID-19 се применува мерката стро-

га изолација (карантин) во домашни услови (домашна 

изолација) во времетраење од 14 дена, за што лицето 

потпишува писмена изјава под полна морална, матери-

јална и кривична одговорност дека ќе ја почитува мер-

ката, а Државниот санитарен и здравствен инспекторат 

донесува решение.  

Доколку лицето од ставот 2 на овој член не ја при-

менува мерката строга изолација (карантин) во домаш-

ни услови (домашна изолација), му се одредува мерка-

та строга изолација (карантин) во времетраење од 14 

дена, во објекти определени од Владата на Република 

Северна Македонија, за што Министерството за внат-

решни работи и Армијата на Република Северна Маке-

донија донесуваат решение. 

Секое лице при влез на граничен премин на терито-

рија на Република Северна Македонија е должно со се-

бе да приложи соодветна медицинска потврда со нега-

тивен резултат од PCR тест, направен во последните 72 

часа пред да влезе на територија на Република Северна 

Македонија, поради потребата од упатување на лицето 

во задолжителна домашна самоизолација (државјани 

на Република Северна Македонија), односно самоизо-

лација во објектот каде лицето има пријавено престоју-

валиште (странски државјани). 

Доколку лицето од ставот 4 на овој член, не прило-

жи соодветна медицинска потврда со негативен резул-

тат од PCR тест, направен во последните 72 часа пред 

да влезе на територија на Република Северна Македо-

нија, му се одредува мерката строга изолација (каран-

тин) во времетраење од 14 дена, во објектите од став 3 

на овој член. 

 Заради спречување на појавата, рано откривање, 

спречување на ширењето и сузбивање на Коронавиру-

сот COVID-19 и поефикасно утврдување дали одреде-

но лице било, или се сомнева дека било во непосреден 

контакт со лице заболено или инфицирано со Корона-

вирус COVID-19, како и навремено информирање на 

одредено лице дека било во непосреден контакт со ли-

це заболено или инфицирано со Коронавирус COVID-

19 и негов навремен медицински третман, Министер-

ството за здравство како мерка може да примени и нај-

нови 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 лич-

ните податоци, како и соодветни технички и организа-

циски мерки за да се обезбеди ниво на безбедност на 

личните податоци соодветно на ризикот.”. 

 

Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4461/1   Претседател на Владата 

22 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1813. 

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

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

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

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

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

Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 

2020 година донесе 
 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУ-

РУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ ЗА  

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за вработувањето и осигурување во случај на нев-

работеност („Службен весник на Република Северна  

Македонија“ бр.89/20), во член 1 во ставот 2 во десет-

тиот ред по зборот „невработеност,“ се додаваат зборо-

вите „како и за основите кои се однесуваат на давање 

на писмена изјава за престанок на работниот однос, 

спогодбено престанување на работниот однос и за 

престанок на работниот однос со отказ од страна на ра-

ботодавачот утврдени во член 67 алинеите 1, 2 и 6  од 

Законот за вработувањето и осигурување во случај на 

невработеност.“  
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Член 2 
По членот 2 се додаваат два  нови  члена 2-а и 2-б,  

кои гласат: 
 

„Член 2-а 
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,   може да оствари право на паричен на-
доместок во висина од 50% од  месечна нето плата на 
работникот исплатена за последниот месец, но не пове-
ќе од 80% од просечната месечна нето плата по работ-
ник во Република Северна Македонија, објавена за по-
следниот месец,  во случај кога работниот однос му 
престанал со давање на писмена изјава од страна на ра-
ботникот, спогодбено му престанал работниот однос 
или работниот однос му престанал со отказ од страна 
на работодавачот, за времетраење од два месеци, сме-
тано од престанокот на работниот однос.  

Доколку невработеното лице од ставот 1 на овој 
член, по истекот на користење на правото на паричен 
надоместок, заснова нов работен однос, ќе може пов-
торно да се стекне со право на паричен надоместок сог-
ласно Законот за вработувањето и осигурување во слу-
чај на невработеност, при што не се зема во предвид 
користењето на правото на паричниот надоместок сог-
ласно оваа уредба со законска сила.    

 
Член 2-б 

Правото на паричниот надоместок од членот 2-а од 
оваа уредба со законска сила, се остварува врз основа 
на барање од невработеното лице.  

Барањето од ставот 1 на овој член, се доставува во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба со законска сила, до надлежниот центар за вра-
ботување на Агенцијата за вработување на Република 
Северна Македонија. “ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-4565/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1814. 

Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот 
за заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 
99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 
2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И 
ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движе-

ње на територијата на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 72/20, 74/20, 76/20, 78/20, 89/20, 92/20, 100/20, 

105/20, 107/20, 111/20, 119/20, 125/20, 130/20 и 134/20), 

во членот 1, точките 1, 2 и 4 се бришат. 
 
Точката 3 станува точка 1. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 44-2416/15   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1815. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република  Македонија” бр.78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на  26 мај 2020 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА-
БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА  

ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на ЈУ Специјален 

завод – Демир Капија да спроведе постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 
собирање и/или транспортирање, преработка, рецикли-
рање и уништување на отпад, на движни ствари - опре-
ма кои  се дотраени, неупотребливи и технолошко зас-
тарени и не можат да се продадат или разменат како 
такви, согласно Oдлуката за усвојување на расходот со 
Предлогот за расход на движни ствари од пописната 
комисија за извршен попис на средствата (движни 
ствари) за 2019 година на ЈУ Специјален завод - Демир 
Капија бр.02-217/3 од 28.2.2020 година, донесенa од 
Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Ка-
пија.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3116/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1816. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
бр.35/19 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр.275/19) Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 го-
дина донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРА-

МА ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

,,СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Инвестиционата програма за 2020 го-

дина на  ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево,                   

бр.02-711/1-1/2 од 10.04.2020 година, усвоена од 

Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студен-

чица“ Кичево, на седницата, одржана на  10.04.2020 го-

дина.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3145/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1817. 

Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за 

основање на Јавно претпријатие Македонска 

радиодифузија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.6/98, 98/00 и 48/09 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 152/19) 

Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 26 мај 2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Измената 

на Годишната програма за работа и развој на Јавното 

претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје за 

2020 година бр.02-617/5 oд 15.04.2020 година, усвоена 

од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на 

седницата одржана на 15.4.2020 година.   

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3156/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1818. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник 

Дирекцијата за заштита и спасување му престанува 

користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина Кава-

дарци. 
 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Ка-

вадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 
Бр. 44-3331/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1819. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 

35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, 

донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИ-
ЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ  

„ЈАСЕН” – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Годишната инвестициона програма 
за 2020 година на Јавното претпријатие за управување 
и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН” – 
Скопје бр.01-338/1 од 15.4.2020 година, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 16.4.2020 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3416/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1820. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 
претпријатија (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и “Службен весник на Република Северна Маке-
донија” бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 
2020 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ   

,,НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната инвести-
циона програма за 2020 година на Јавното претприја-
тие за стопанисување со државните шуми ,,Национал-
ни шуми’’ – п.о. – Скопје, бр.12-254/1 од 22.4.2020 го-
дина, усвоена од Управниот  одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 22.4.2020 година. 

2. Оваа  одлука влегува во сила наредниот ден  од 
денот на  објавувањето во ,,Службен весник  на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-3459/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1821. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, 
донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВА-

ЊЕ  „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на Јавното претпријатие за водоснабдување 

„Студенчица“ Кичево за 2019 година, бр.01-363/1 од 

14.02.2020 година и Извештајот за работењето на Јав-

ното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ 

Кичево за 2019 година, бр.01-362/1 од 14.02.2020 го-

дина, усвоени од Управниот одбор  на ова јавно прет-

пријатие, на седницата одржана на 26.2.2020 година. 

 

Член  2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3513/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1822. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 39/16, 64/18, 

35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на  26 мај 2020 го-

дина, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РА-

БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ ,,СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО  

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за  упот-

реба на средствата остварени од работењето на Јавното 

претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 

2019 година бр.02-745/1-5/1 од 17.04.2020 година, донесена 

од Управниот одбор  на ова јавно претпријатие, на седница-

та одржана на 17.4.2020 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3513/2   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1823. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-

нија’’ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 

35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, бр. 275/19),  Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 го-

дина, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ-

ЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС ЗА 2019 ГОДИНА  

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ 

Лисиче - Велес за 2019 година  бр. 02-141/3 и 02-141/4 

од 2 март 2020 година, усвоени од Управниот одбор на 

ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 2 

март 2020 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3591/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1824. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 

35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ПО ГОДИШНАТА 

СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата по Годишната сметка за 2019 

година на ЈПВ Лисиче-Велес бр.02-141/5 од 2 март 

2020 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно 

претпријатие, на седницата, одржана на 2 март 2020 го-

дина. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3591/2   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1825. 

Врз основа на член 44 ставови (4) и (5), член 114 

став (3) и член 115 став (2) од Законот за безбедност на 

храната („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 

129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 

2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ОТСТАПУВАЊА ОД ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА 

ХИГИЕНА ЗА МАЛИТЕ БИЗНИСИ, НАЧИНОТ И 

БАРАЊАТА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ 

ПРИ ДИРЕКТНО СНАБДУВАЊЕ СО ХРАНА ОД 

СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО КРАЕН ПОТ-

РОШУВАЧ, УСЛОВИТЕ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, МА-

ТЕРИЈАЛИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И ОПРЕМА-

ТА ВО ОБЈЕКТИТЕ КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ КА-

КО И НАЧИНОТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРА-

НА  СО  ТРАДИЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за отстапувања од посебните мерки за хигиена за мали-

те бизниси, начинот и барањата кои треба да се испол-

нат при директно снабдување со храна од страна на 

производител до краен потрошувач, условите за прос-

ториите, материјалите, инструментите и опремата во 

објектите кои произведуваат како и начинот на произ-

водство на храна со традиционални карактеристики бр. 

02-864/5 од 22.5.2020 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3823/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1826. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.78/15,106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 26 мај 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА  ЗА-

ВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА  

БАНСКО – СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Јавната установа Завод за зашти-

та и рехабилитација Бања Банско – Струмица се дава 

на времено користење, недвижна ствар - помошна 
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просторија, која се наоѓа во станбена зграда, КП бр. 

7377, КО Струмица, во Струмица, запишана во Имотен 

лист бр.55590, сопственост на Република Северна Ма-

кедонија, за период од две години од денот на влегува-

ње во сила на оваа одлука, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-3958/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1827. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 

190/16 и 64/18), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИ-

НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

РАЗВОЈ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ  

ОД КОВИД-19 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – Кофинансирани гран-

тови за технолошки развој за надминување на послед-

иците од КОВИД-19, бр. 01-1655/5, донесен од Управ-

ниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки раз-

вој, на седницата, одржана на 22.5.2020 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4132/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1828. 

Врз основа на член 2а став 1 од Уредбата со закон-

ска сила за примена на Законот за минерални суровини 

за време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 

126/20), Владата на Република Северна Македонија на 

седницата , одржана на 26 мај 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „КРАСТА“ С. ЛАБУНИШТА, ОПШТИНА  

СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – варовник на лока-

литетот „Краста“ с. Лабуништа, Општина Струга             

бр.24-449/11 од 7.6.2013 година, еднострано се раски-

нува од страна на концедентот, бидејќи со вршењето на 

експлоатацијата на минералната суровина-варовник е 

нарушен јавниот интерес, безбедноста и здравјето на 

локалното население.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – варов-

ник на Трговското, услужно производно друштво 

АНАДА-КОМ увоз-извоз Струга ДООЕЛ на локалите-

тот „Краста“ с. Лабуништа, Општина Струга бр.41-

385/1 од 16.5.2013 година (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 77/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4442/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1829. 

Врз основа на член 2а став 1 од Уредбата со закон-

ска сила за примена на Законот за минерални суровини 

за време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 

126/20), Владата на Република Северна Македонија на 

седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ГАБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„СТРИЖАК“ С. ЛАБУНИШТА, ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – габро на локалите-

тот „Стрижак“ с. Лабуништа, Општина Струга                

бр.24-2694/1 од 9.4.2015 година, еднострано се раски-

нува од страна на концедентот, бидејќи со вршењето на 

експлоатацијата на минералната суровина-габро е на-

рушен јавниот интерес, безбедноста и здравјето на ло-

калното население.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – габро 

на Трговското друштво за градежништво, производ-

ство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга 

на локалитетот „Стрижак“ с. Лабуниште, Општина 

Струга бр.42-1108/1 од 17.3.2015 година  (,,Службен 

весник на Република Македонија” бр. 47/15). 
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3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4442/2   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1830. 

Врз основа на член 2а став 1 од Уредбата со закон-

ска сила за примена на Законот за минерални суровини 

за време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 

126/20), Владата на Република Северна Македонија на 

седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-

НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ГРАДИШТЕ“, ОПШТИНА СТРУГА 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – варовник на лока-

литетот „Градиште“ Општина Струга бр.24-7401/1 од 

5.12.2013 година, еднострано се раскинува од страна на 

концедентот, бидејќи со вршењето на експлоатацијата 

на минералната суровина-варовник е нарушен јавниот 

интерес, безбедноста и здравјето на локалното населе-

ние. 

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4442/3   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1831. 

Врз основа на член 2а став 1 од Уредбата со закон-

ска сила за примена на Законот за минерални суровини 

за време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 

126/20), Владата на Република Северна Македонија на 

седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „КРАСТА“ С. БОРОЕЦ, ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – варовник на лока-

литетот „Краста“ с. Бороец, Општина Струга                      

бр.24-5629/1 од 13.11.2014 година, еднострано се рас-

кинува од страна на концедентот, бидејќи со вршењето 

на експлоатацијата на минералната суровина-варовник 

е нарушен јавниот интерес, безбедноста и здравјето на 

локалното население.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – варов-

ник на Друштво за превоз, трговија и услуги „МИ 

ТРАНС“ ДООЕЛ увоз - извоз Велешта, на локалитетот 

„Краста“ с. Бороец, Општина Струга бр.51-6423/1 од 

8.11.2011 година  (,,Службен весник на Република ма-

кедонија“ бр. 160/11). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4442/4   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

_________ 

1832. 

Врз основа на член 2а став 1 од Уредбата со закон-

ска сила за примена на Законот за минерални суровини 

за време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 

126/20), Владата на Република Северна Македонија на 

седницата, одржана на 26 мај 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-

НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С. БОРОЕЦ”, ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – варовник на лока-

литетот „с. Бороец“, Општина Струга бр. 24-5714/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна 

на концедентот, бидејќи со вршењето на експлоатаци-

јата на минералната суровина-варовник е нарушен јав-

ниот интерес, безбедноста и здравјето на локалното на-

селение.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување концесија 

за експлоатација на минералната суровина - варовник 

на ТУД „АМ-ИС ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ве-

лешта, Струга на локалитетот Бороец, општина Струга 

бр.51-3162/1 од 22.6.2010 година  (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 85/10). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4442/5   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1833. 

Врз основа на член 58  став 1 од Законот за заштита 

на населението од заразни болести („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 

149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 26 мај 2020 го-

дина, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-

ТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ  
И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19 

 

Член 1 

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување 

и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен вес-

ник 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 и 134/20), во член 

1, став 1, во точката 9 зборот „кафетерии“ се брише. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Од 28 мај 2020 година може да отпочнат со работа 

кафетериите во Република Северна Македонија, со по-

сетители, во отворените делови на овие објекти (те-

раси), со задолжително почитување на Протоколот за 

отварање и работа на кафетерии од Комисијата за за-

разни болести при Министерството за здравство, кој е 

даден во Прилог број 7 и е составен дел на оваа одлука. 

Точката 22, се менува и гласи: 

„Од 28 мај 2020 година може да отпочнат со работа 

угостителските објекти во Република Северна Македо-

нија, со посетители, во отворените делови на овие об-

јекти (тераси), со задолжително почитување на Прото-

колот за отварање и работа на угостителските објекти 

за исхрана од Комисијата за заразни болести при Ми-

нистерството за здравство, кој е даден во Прилог број 8 

и е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2147/16   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

Прилог бр.7 

 

Протокол за отворање и работа на кафетерии 

1. Ограничено работно време од 08:00-22:00 часот. 

2. Вработените во угостителскиот објект кои послу-

жуваат задолжително носат заштитни маски  и зачесте-

но одржуваат  хигиена на раце . 

3. Се дозволува работа само на отворените делови -

терасите од кафетериите кои се од три страни отворени 

со кровна конструкција.  

4. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои 

може да седат. 

5. Не е дозволено послужување на гости на стоење 

на шанк и стоечки маси. 

6. Задолжително менаџирање при влегување на гос-

тите од одредено одговорно лице пред влезот на угос-

тителскиот објект.  

7. Во просторот за послужување на гости, каде има 

поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до 

столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.  

8. На една маса со четири столици може да седат и 

да се послужуваат  максимум две лица. 

9. На една маса со четири столици може да се по-

служуваат четири лица доколку се од исто семејство. 

10. Задолжително поставување на дезинфекционо 

средство за раце на секоја маса. 

11. Засилени внатрешни контроли на вработените 

лица од страна на одговорно лице за одржување на 

личната хигиена (често миење раце) во сите фази на 

подготовка, прием и послужување на пијалоци.  

12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжи-

телно пребришување на масите со средство за дезин-

фекција кое делува на вируси според упатство од про-

изводителот, по заминување на секоја тура на гости.  

13. На крајот на смената задолжително механичко 

чистење и дезинфекција со средство кое делува на ви-

руси според упатство од производителот, алтернативно 

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% бе-

лило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  

или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 

14. Редовно одржување на тоалетите со задолжи-

телно водење на евиденција за спроведеното чистење и 

употреба на горенаведените дезинфекциони средства. 

15. Забрането е користење на сушачи за раце во то-

алетите и задолжително користење на хартиени бриша-

чи за раце за еднократна употреба. 

16. Забрането организирање на прослави (веселби, 

родендени и сл.). 

 

Прилог бр.8 

 

Протокол за отворање и работа на угостителските 

објекти за исхрана 

1. Ограничено работно време од 08:00-22:00 часот.  

2. Вработените во угостителскиот објект кои послу-

жуваат задолжително носат заштитни маски  и зачесте-

но одржуваат  хигиена на раце . 

3. Се дозволува работа само на отворените делови 

од угостителсите објекти за исхрана со послужување, 

кои се од три страни отворени со кровна конструкција.  

4. Се ограничува бројот на гости, ќе се  послужува-

ат само гости кои може да седат и лица кои преку шал-

тер ќе подигнуваат нарачки. 

5. Не е дозволено послужување на гости на стоење 

на шанк и стоечки маси. 

6. Задолжително менаџирање на влегување на гос-

тите. Одредено одговорно лице пред влезот на угости-

телскиот објект.  

7. На отворениот простор за послужување на гости 

каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од 

столче до столче од 1,5-2m со соседните маси во сите 

правци.  

8. На една маса со четири столици може да седат и 

да се послужуваат максимум две лица. 

9.  На една маса со четири столици може да се по-

служуваат четири лица доколку се од исто семејство. 

10. Дозволен е маскимален број на 12 лица на спое-

ни маси заедно со задолжително растојание помеѓу се-

кој гостин од 1.5m. 

11. Задолжително поставување на дезинфекционо 

средство за раце на секоја маса. 
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12. Засилени внатрешни контроли на вработените 

лица од страна на одговорно лице за одржување на 

личната хигиена (често миење раце) во сите фази на 

подготовка, прием и послужување на храна  

13. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребри-

шување на масите со средство за дезинфекција кое де-

лува на вируси според упатство од производителот при 

заминување на гостите од секоја маса. 

14. На крајот на смената задолжително механичко 

чистење и дезинфекција со средство кое делува на ви-

руси според упатство од производителот, алтернативно 

може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% бе-

лило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  

или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 

Редовно одржување на тоалетите со задолжително во-

дење на евиденција за спроведеното чистење и употре-

ба на горенаведените дезинфекциони средства. 

15. Забрането е користење на сушачи за раце во то-

алетите и задолжително користење на хартиени бриша-

чи за раце за еднократна употреба. 

16. Забрането организирање на прослави (свадби, 

родендени, крштевки и сл.). 

_________ 

1834. 

Врз основа на член 41 – а став 2 од Законот за од-

брана („Службен весник на Република Македонија“ 

број 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 26 мај 2020 година,  донесе 
 

ОДЛУКА 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-

ТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 

УЧЕСТВО  ВО НАТО-ОПЕРАЦИЈАТА „ОДЛУЧНА 

ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА  

АВГАНИСТАН 

 

1. За учество во НАТО-операцијата „Одлучна под-

дршка“ во Исламската Република Авганистан се испра-

ќаат 4 (четири) штабни старешини на Армијата на Ре-

публика Северна Македонија (во натамошниот текст: 

Армијата), во Командата за обука, советување и асис-

тирање - Север во Мазар е Шариф, за период од 6 

(шест) месеци, сметано од септември 2020 година до 

март 2021 година. 

 2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци 

на плати на припадниците на Армијата за време на из-

вршувањето на НАТО-операцијата, ги обезбедува Ми-

нистерството за одбрана, а трошоците за транспорт, 

сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските 

земји. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата за учество во НАТО-операцијата, ги врши 

Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-4599/1   Претседател на Владата 

26 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1835. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Се-

верна Македонија и членот 70 од Деловникот на Устав-

ниот суд на Република Северна Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

202/2019), на седницата одржана на 12 мај 2020 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член  18 став 2 од Законот за из-

вршување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Северна Македо-

нија, по повод иницијативата поднесена од Новица На-

ков од Скопје, со Решение У. бр. 94/2019 од 20 февруа-

ри 2020 година, поведе постапка за оценување на ус-

тавноста на член 18 став 2 од Законот за извршување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

72/2016, 142/2016 и 233/2018), затоа што основано се 

постави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 18 

став 2 од Законот за извршување, ако во извршната ис-

права се определени и трошоците на постапката, из-

вршителот, по предлог од доверителот, ќе пресмета и 

ќе изврши наплата на законска казнена камата на изно-

сот на определените трошоци согласно пропишаната 

стапка, од денот на донесувањето на извршната испра-

ва до наплатата.  

5. Според член 8 став 1 алинеjа 3 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, владеењето на правото е 

темелна вредност на уставниот поредок на Републи-

ката. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-

ка Северна Македонија се еднакви во слободите и пра-

вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-

ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-

ското уверување, имотната и општествената положба. 

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Север-

на Македонија законите мораат да бидат во согласност 

со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со за-

кон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
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Во согласност со член 54 став 3 од Уставот, ограни-

чувањето на слободите и правата не може да биде дис-

криминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, ја-

зик, вера, национално или социјално потекло, имотна 

или општествена положба. 

Согласно со член 110 алинеја 1 од Уставот, Устав-

ниот суд на Република Северна Македонија одлучува 

за согласноста на законите со Уставот.  

Според членот 1 од Законот за извршување, со овој 

закон се уредуваат правилата според кои извршителите 

постапуваат заради присилно извршување на судска 

одлука која гласи на исполнување на обврска, освен 

ако со друг закон поинаку не е определено (став 1). Од-

редбите на овој закон се применуваат и врз присилно 

извршување на одлука донесена во управна постапка 

која гласи на исполнување на парична обврска, освен 

ако со друг закон поинаку не е определено (став 2). Од-

редбите на овој закон се применуваат и врз присилно 

извршување на нотарски исправи и други извршни ис-

прави предвидени со закон (став 3). Одредбите на овој 

закон се применуваат и на извршување на брод и на 

воздухоплов (став 4). 

Со членот 12 од Законот се дефинира што е из-

вршна  исправа и тоа:  

(1) Извршни исправи се: 

1) извршна судска одлука и судско порамнување;  

2) извршна одлука и порамнување во управна по-

стапка, ако гласат на исполнување на парична обврска;  

3) извршна нотарска исправа;  

4) заклучокот на извршителот за утврдување на 

трошоците на извршувањето;  

5) решение за издавање на нотарски платен налог и  

6) друга исправа која како извршна исправа е пред-

видена со закон.  

(2) Потврда за извршност става судот, односно ор-

ганот кој одлучувал за побарувањето во прв степен. 

(3) Неоснованата потврда за извршноста со реше-

ние ќе ја укине истиот суд, односно орган кој ја ставил 

по предлог или по службена должност.   

Според член 14 од Законот: 

(1) Судската одлука е извршна ако станала правос-

илна и ако истекол рокот за доброволно исполнување 

на должниковата обврска. 

(2) Одлуката донесена во управна постапка е из-

вршна ако станала конечна и ако истекол рокот за доб-

роволно исполнување на обврската. 

(3) Рокот за доброволно исполнување на обврската 

тече од   денот на доставување на одлуката до должни-

кот. 

Согласно членот 15 од Законот, судското порамну-

вање, односно порамнувањето склучено во управна по-

стапка е извршно, ако побарувањето пристигнало по 

порамнувањето (став 1). Пристигнатоста на побарува-

њето се докажува со записник за порамнувањето или 

со според закон заверена исправа (став 2). 

Согласно член 16 став 1 од Законот, нотарската ис-

права е извршна исправа, ако станала извршна спо-

ред посебен пропис кој ја уредува извршноста на так-

вата исправа. 

Според членот 17 од Законот: 

(1) Извршната исправа е подобна за извршување 

ако во неа се назначени доверителот и должникот, како 

и предметот, видот, обемот и времето на исполнување-

то на обврската. 

(2) Ако во извршната исправа не е определен рокот 

за доброволно исполнување на обврската, извршителот 

го повикува должникот во рок од осум дена од денот 

на доставувањето на поканата да ја исполни обврската 

утврдена во извршната исправа. 

Од анализата на наведените и другите одредби на 

Законот за извршување, произлегува дека законодаве-

цот јасно и прецизно дефинирал  што е извршна испра-

ва и определил кога истата станува подобна за извршу-

вање. 

Со членот 18 од Законот е уредено прашањето на 

наплата на камата и законска казнена камата. 

Така, според ставот 1 на овој член, кога во из-

вршната исправа е определена наплата на камата од 

должникот, истата се пресметува и наплатува до денот 

на исплатата на средствата на посебната сметка на из-

вршителот. 

Според ставот 2 на истиот член, кој се оспорува со 

иницијативата, ако во извршната исправа се определе-

ни и трошоците на постапката, извршителот, по пред-

лог од доверителот, ќе пресмета и ќе изврши наплата 

на законска казнена камата на износот на определените 

трошоци согласно пропишаната стапка, од денот на до-

несувањето на извршната исправа до наплатата.  

Тоа значи дека со член 18 став 2 од Законот за из-

вршување, се пропишува можност за пресметка и нап-

лата на законска казнена камата на определените тро-

шоци на постапката, и тоа за периодот од денот на до-

несување на извршната исправа до наплатата, ако за 

тоа постои предлог од доверителот.  

Според Судот, основано се поставува прашањето за 

уставноста на вака пропишаната одредба. 

Имено, спорно е како може да се наплатува закон-

ска казнена камата на трошоците на постапката, ако 

тоа изречно не е наведено во извршната исправа. Со 
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давањето на право на доверителот да побарува закон-

ска камата на трошоците, којашто не е утврдена во из-

вршната исправа, за него се утврдува право коешто не 

произлегува од извршната исправа, а од друга страна, 

со обврската да пресметува камата којашто не произле-

гува од извршната исправа, извршителот добива улога 

на суд.  

Покрај тоа, оспорената одредба е недоволно јасна и 

прецизна во однос на тоа од кој момент може да се ба-

ра законска казнена камата на трошоците на поста-

пката, поради што основано може да создава дилеми во 

нејзината примена. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека оспо-

рената одредба не е во согласност со владеењето на 

правото, како темелна вредност на уставниот поредок 

на Републиката,  гарантирана со член 8 став 1 алинеја 3 

од Уставот. 

6. Имајќи го предвид наведеното, Судот одлучи ка-

ко во точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови, во состав од претседателот на Судот, Сали Мура-

ти и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола 

Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р 

Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова и Влади-

мир Стојаноски.  

 

       У. бр. 94/2019 Претседател 

12 мај 2020 година на Уставниот суд на Република 

            Скопје Северна Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 

__________ 

1836. 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на член 110 од Уставот на Република Север-

на Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот 

суд на Република Северна Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 70/1992 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

202/2019), на седницата одржана на 12 мај 2020 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта на член 3 од Уредбата со законска сила за роко-

вите во судските постапки за време на вонредната сос-

тојба и постапувањето на судовите и јавните обвини-

телства („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.84/2020, 89/2020).   

2. Влатко Илиевски, адвокат од Скопје, до Уставни-

от суд на Република Северна Македонија поднесе ини-

цијатива за оценување на уставноста на членот 3 од ак-

тот означен во точката 1 од Решението. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија”. 

4. Судот на седницата утврди дека, според членот 3 

од Уредбата со законска сила за роковите во судските 

постапки за време на вонредната состојба и постапува-

њето на судовите и јавните обвинителства („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.84/2020, 

89/2020), на судиите–поротници на кои мандатот им 

истекува за време на траење на вонредната состојба, по 

сила на оваа уредба, мандатот им се продолжува се до 

завршување на постапката по судскиот предмет.  

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на 

Република Северна  Македонија, владеењето на право-

то и поделбата на државната власт на законодавна, из-

вршна и судска се темелни вредности на уставниот по-

редок на Република Северна Македонија. 

Амандман XXV (со точката 1 од овој амандман се 

заменува членот 98 од Уставот), пропишува дека суд-

ската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни 

и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и 

законите и меѓународните договори ратификувани во 

согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. 

Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, 

организацијата и составот на судовите, како и поста-

пката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува 

со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 

пратеници. 

Со точката 1 од Амaндманот XXIX (со овој аман-

дман се заменува член 105 од Уставот), се пропишува 

дека, Судскиот совет на Република Северна Македо-

нија: ги избира и разрешува судиите и судиите порот-

ници. 

Согласно член 128 од Уставот, мандатот на претсе-

дателот  на Републиката, Владата, судиите на Уставни-

от суд и на членовите на Републичкиот судски совет се 

продолжува за време на траењето на воената или вон-

редната состојба. 

Од цитираните уставни норми јасно произлегува 

дека владеењето на правото како една од темелните 

вредности на уставниот поредок се заснова врз неколку 

постулати: постоење на ограничена државна власт, по-

делба на власта на законодавна, извршна и судска, и 

постоење на самостојно и независно судство.  

Во Република Северна Македонија, согласно член 

125 став 1 од Уставот на Република Северна Македо-

нија, поради неможноста на Собранието како надлежен 
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орган за прогласување на вонредна состојба да се сос-

тане, од страна на претседателот на Република Северна 

Македонија, донесени се две последователни одлуки за 

утврдување на постоење на вонредна состојба заради 

заштита и спречување со последиците од коронавиру-

сот COVID 19, првата на ден 18.03.2020 година и вто-

рата на ден 16.04.2020 година, а во моментот кога Соб-

ранието ќе биде во можност да се состане ќе му бидат 

поднесени на потврдување согласно член 125 став 4 од 

Уставот.  

Владата на Република Северна Македонија, при по-

стоење на воена или вонредна состојба во согласност 

со Уставот и со закон донесува уредби со законска 

сила. Ваквото овластување на Владата трае до завршу-

вањето на воената или вонредната состојба, за што од-

лучува Собранието. 

Уредбите со законска сила се специфични правни 

прописи кои се донесуваат во вонредна состојба кога 

има потреба од преземање брзи и ефикасни мерки, од 

брзо нормирање на определени прашања кои воопшто 

не се нормирани во закон или се нормирани на начин 

кој не дозволува ефикасно преземање мерки кои ги на-

ложува вонредната состојба, со цел  соочување и над-

минување на причините кои довеле до вонредната сос-

тојба но и последиците од истата, и враќање во редов-

ниот уставно правен поредок. 

Оттука, со уредба со законска сила, при постоење 

на вонредна состојба, Владата може да регулира поина-

ку одредени прашања коишто се уредени со важечки 

закони, може да одредува нови рокови, може да ги ме-

нува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите 

овластувања не се неограничени. Имено, Уставот има 

две уставни ограничувања на овластувањето на Влада-

та да носи уредби со законска сила. Првото е, уредбите 

да уредуваат неопходни мерки кои се во функционална 

врска со директно или индиректно соочување и надми-

нување на причините и последиците од вонредната 

состојба, со водење сметка мерките да имаат легитим-

на цел, општествена оправданост, да бидат разумни и 

пропорционални во светло на што побрзо враќање во 

редовна состојба (со што во суштина ќе бидат задово-

лени членовите 125 и 126 од Уставот). Второто ограни-

чување е уредено во членот 54 од Уставот, чие задово-

лување бара ограничувањето на слободите и правата во 

вонредна состојба да не може да биде дискриминатор-

ско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, на-

ционално или социјално потекло, имотна или општес-

твена положба. Во вонредна состојба не може да се ог-

раничат правото на живот, забраната на мачење, нечо-

вечко и понижувачко постапување и казнување, прав-

ната одреденост на казнивите дела и казните, како и на 

слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероис-

повеста. 

Со оспорената одредба од членот 3 од Уредбата со 

законска сила за роковите во судските постапки за вре-

ме на вонредна состојба и постапувањето на судовите и 

јавните обвинителства („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.84/2020), се уредува прашање-

то за судиите-поротници на кои мандатот им истекува 

за време на вонредната состојба, по сила на оваа 

уредба, мандатот им се продолжува се до завршување 

на постапката по судскиот предмет. 

Согласно член 42 од Законот за судовите („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 

62/2006, 35/2008, 61/2008, 118/2008, 16/2009, 150/2010, 

39/2012, 83/2018, 198/2018 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/2019), судии-по-

ротници ги избира и разрешува Судскиот совет на Ре-

публика Македонија под услови и во постапка опреде-

лена со закон. 

Според член 49 од истиот закон, судија-поротник се 

избира за време од четири години и може повторно да 

биде избран.  

Членот 2 од Законот за Судскиот совет („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

102/2019) пропишува дека, Судскиот совет на Републи-

ка Северна Македонија е самостоен и независен орган 

на судството. Советот ја обезбедува и гарантира самос-

тојноста и независноста на судската власт, преку оства-

рување на своите функции согласно со Уставот и зако-

ните. 

Согласно член 53 од истиот Закон, Советот избира 

и разрешува судии-поротници по предлог на претседа-

телот на надлежниот основен и апелационен суд (став 

1). Советот го утврдува бројот на судиите-поротници 

по предлог на претседателот на судот за кој се избира-

ат судиите-поротници (став 2). Кога Советот избира су-

дија-поротник во суд кој се наоѓа на подрачје на едини-

ца на локална самоуправа каде што 20% од граѓаните 

зборуваат службен јазик различен од македонскиот, од-

лучува со мнозинство гласови од присутните членови, 

при што мора да има мнозинство гласови од присутни-

те членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-

зинство во Република Северна Македонија (став 3). 

6. Во конкретниот случај, од наведените уставни и 

законски одредби, сметаме дека основано може да се 

постави прашањето за согласноста на членот 3 од 

Уредбата, со уставните норми на кои се упатува во 

иницијативата.  
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Имено, мерките коишто се преземаат од владите во 

вонредна состојба мора да бидат дизајнирани и насоче-

ни кон справување со причинителот на состојбата, по-

следиците од состојбата, да презема мерки кои се во 

суштинска врска со причинителот и последиците, со 

времен карактер и лимитиран интензитет. Вонредната 

состојба е уставна материја, и во време на вонредна 

состојба Владата мора да ги почитува темелните вред-

ности на уставниот поредок особено владеење на пра-

вото. 

Имајќи го во предвид изнесеното, Владата со оспо-

рениот член 3 од Уредбата, регулира материја која веќе 

е уредена во постоечка законска регулатива, односно 

настаната е состојба на двојство на примена на различ-

ни прописи по однос на исто фактичко прашање, од-

носно не е предвидена околноста со стапувањето на си-

ла на истата да престанат да важат одредбите од актот 

со кој е регулирано истото прашање, што доведува до 

правна несигурност и двојно уредување на иста мате-

рија што е спротивно на начелото на владеење на пра-

вото утврдено со Уставот. 

За принципот на правна сигурност како дел од те-

мелната вредност - владеење на правото, од суштестве-

на важност е меѓу другото, правниот поредок да сод-

ржи норми кои се применливи без да бидат извор на 

можни забуни во примената што може да резултира со 

повреда на правата и слободите. 

Во услови кога во државата е прогласена вонредна 

состојба, Владата покрај нејзините основни надлежнос-

ти со статус на извршна власт,  согласно уставните и 

законските овластувања уредува прашања од надлеж-

ност на Собранието, меѓутоа Владата со материјата ко-

ја е уредена во оспорената одредба од членот 3 на 

Уредбата, излегла надвор од своите  овластувања ут-

врдени со Уставот, при што ја презела улогата на Суд-

скиот совет кој како самостоен и независен орган во 

судството ја обезбедува и гарантира самостојноста и 

независноста на судската власт преку остварувањето 

на своите функции. Преземањето на улогата на судска-

та власт, значи мешање на извршната власт во судската 

власт, спротивно на уставниот принцип на поделба на 

власта на законодавна, извршна и судска а со тоа се на-

рушува правната сигурност во правниот поредок со 

што се доведува во прашање и уставно загарантираната 

самостојност и независност на судството.    

Членот 128 од Уставот на Република Северна Маке-

донија прецизно пропишува на кои носители на јавни 

функции им се продолжува мандатот за време на воена 

или вонредна состојба, имено се продолжува мандатот 

на претседателот на Републиката, Владата, судиите на 

Уставниот суд и на членовите на Судскиот совет. Со 

продолжувањето на мандатот на членовите на Судски-

от совет за време на вонредната состојба истиот е во 

можност во полн капацитет да ги извршува своите над-

лежности односно да врши повторен избор на судии-

поротници, поради што во конкретниот случај Владата 

директно навлегла во надлежностите на Судскиот со-

вет, продолжувајќи им го мандатот на судиите-порот-

ници во услови кога Судскиот совет непречено може 

да изврши избор на нови судии-поротници на местото 

на оние на кои им завршил мандатот за време на вон-

редната состојба. Исто така Владата како носител на 

Уредбата со законска сила, односно со уредената мате-

рија во оспорениот член 3, всушност вметнува уште ед-

на категорија на носители на јавни функции, на кои им 

се продолжува мандатот за време на вонредната сос-

тојба, во случајов судии-поротници, со што излегува 

надвор од рамките утврдени во член 128 од Уставот.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од ова решение. 

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот, Сали Мура-

ти и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола 

Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р 

Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова и Влади-

мир Стојаноски. 

 

У. бр. 56/2020 Претседател 

12 мај 2020 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Северна Македонија 

 Сали Мурати, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Цената на овој број е 90 денари. 
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