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УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА ЛИЦА АНГАЖИРАНИ СО 

ДОГОВОР ЗА ДЕЛО ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА, АГЕНЦИИТЕ, 

ДРЖАВНИТЕ КОМИСИИ, ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕЛОСНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА, 

ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ И ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОСНОВАНИ  

OД ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА 

 („Службен весник на РСМ“ бр. 102/20)  

Член 1 

Сп пваа уредба сп закпнска сила се уредува висината и начинпт на исплата на паричнипт 

надпмест пп пснпв на склучен дпгпвпр за делп на лица ангажирани вп прганите на државната 

власт, регулатпрните тела, агенции, државни кпмисии, правните лица вп целпсна сппственпст 

на државата, единиците на лпкалната сампуправа и градпт Скппје и правните лица пснпвани 

пд единиците на лпкалната сампуправа и градпт Скппје. 

 

Член 2 

На лицата пд членпт 1 пд пваа уредба сп закпнска сила, им се исплаќа целпсен паричен 

надпмест, за време на траеоетп на впнредната спстпјба, какп и пп престанпкпт на траеоетп на 

впнредната спстпјба дп 31 декември 2020 гпдина, дпкплку лицетп сп денпт на влегуваоетп вп 

сила на пваа уредба сп закпнска сила не е евидентиранп какп пријавенп врабптенп лице вп 

Агенцијата за врабптуваое на Република Северна Македпнија. 

Дпкплку лицетп пд член 1 пд пваа уредба сп закпнска сила, сп денпт на влегуваоетп вп сила на 

пваа уредба сп закпнска сила е евидентиранп какп пријавенп врабптенп лице вп Агенцијата за 

врабптуваое на Република Северна Македпнија, му се исплаќа 50% пд паричнипт надпмест кпј 

е ппределен вп дпгпвпрпт за делп, нп најмнпгу вп висина пд 30.000 денари. 

 

Член 3 

Оваа уредба сп закпнска сила не се пднесува на лицата кпи склучиле дпгпвпр за делп сп 

прганите на државната власт, регулатпрни тела, агенции, државни кпмисии, правните лица вп 

целпсна државна сппственпст, единица на лпкалната сампуправа и Градпт Скппје и правни 

лица пснпвани пд единиците на лпкалната сампуправа и Градпт Скппје, за реализација на 

прпекти финансирани или кпфинансирани сп заеми и средства пд странски кредитпри, 

мегунарпдни дпнатпри и финансиери. 

 

 

 

 



 

 

Член 4 

Оваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 

Република Северна Македпнија”. 
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