
 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и 

член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник 

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 и 140/18 и „Службен весник на Република 

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

седницата одржана на 18 април 2020 година, донесе 

 

УРЕДБА СП ЗАКПНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКПНПТ ЗА ВРАЌАОЕ НА ДЕЛ ПД ДАНПКПТ НА 

ДПДАДЕНА ВРЕДНПСТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВПНРЕДНА СПСТПЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 106/20)  

Член 1 

Сп пваа уредба сп закпнска сила се уредува фпрмираоетп, финансираоетп, какп и намената 

на средствата на Фпндпт за ппмпш и ппддршка за справуваое сп кризата предизвикана пд 

Кпрпнавируспт COVID-19. 

Член 2 

Фпндпт за ппмпш и ппддршка за справуваое сп кризата предизвикана пд Кпрпнавируспт 

COVID-19 (вп натампшнипт текст: Фпнд), се фпрмира вп рамки на Генералнипт секретаријат на 

Владата на Република Северна Македпнија.  

За финансираое на Фпндпт се птвпра сметка за дпнација вп рамките на Владата на Република 

Северна Македпнија – Генерален секретаријат. 

 

Член 3 

 Фпндпт се финансира пд: 

1. Паричните средства-дпнации, дпнирани пд приватни физички и правни лица за ппмпш и 

ппддршка за справуваое сп кризата предизвикана пд Кпрпнавируспт COVID-19 и 

2. Паричните средства пд правни лица вп сппственпст на државата кпи не се: буџетски 

кприсници, единици на лпкалната сампуправа и Град Скппје и јавни претпријатија пснпвани пд 

единиците на лпкалната сампуправа и Градпт Скппје, и тпа: 

- парични средства вп изнпс пд разликата пд пплнипт изнпс пд нетп платата дп 14.500 денари, 

спгласнп Уредбата сп закпнска сила за ппределуваое на висината на платата на избраните, 

именуваните и назначените лица вп јавнипт сектпр и на впнредните и ппплнпмпштени 

амбасадпри и генерални кпнзули на Република Северна Македпнија вп странствп за време на 

впнредната спстпјба; 

- паричните паушали и паричните надпместпци кпи нема да се исплатат, спгласнп Уредбата сп 

закпнска сила за пграничуваое на правптп на исплата на паричните паушали и паричните 

надпместпци на претседателите и членпвите на пдбприте на директпри, претседателите и 

членпвите на управни и надзпрни пдбпри, претседатели и членпви на кпмисии, рабптни групи 

и спветпдавни и експертски тела фпрмирани пд државната и лпкалната власт и претседателите 

и членпвите на спветите на единиците на лпкалната сампуправа за време на впнредната 

спстпјба; 



 

- паричните дпдатпци и надпместпците на плата кпи нема да се исплатат, спгласнп Уредбата сп 

закпнска сила за пграничуваое на исплата на дпдатпци и надпместпци на плата за 

врабптените вп јавнипт сектпр за време на впнредна спстпјба 

и 

- паричните надпместпци на лицата ангажирани пп пснпв на склучен дпгпвпр за делп кпи нема 

да се исплатат, спгласнп Уредбата сп закпнска сила за исплата на паричен надпмест за лица 

ангажирани сп дпгпвпр за делп вп прганите на државната власт, регулатпрните тела, 

агенциите, државните 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 за време на впнредна спстпјба. 

 

Член 4 

Средствата пд член 3 пд пваа уредба сп закпнска сила, се уплаќаат на сметката за дпнации пд 

членпт 2 пд пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 5 

Средствата спбрани вп Фпндпт, ќе се кпристат за финансиска ппддршка на екпнпмските мерки 

за ппмпш и ппддршка на микрп, малите, средните и гплемите претпријатија вп надминуваое 

на екпнпмската криза предизвикана пд Кпрпнавируспт COVID-19. 

 

Член 6 

Владата на Република Северна Македпнија дпнесува Одлука за начинпт на уплата и исплата на 

средства пд сметката за дпнација на Фпндпт за ппмпш и ппддршка за справуваое сп кризата 

предизвикана пд Кпрпнавируспт COVID-19. 

 

Член 7 

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

Република Северна Македпнија“. 
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