
 

Врз пснпва на шленпт 126 став 1 пд Уставпт на Република Северна Македпнија и шленпт 36 став 

1 пд Закпнпт за Владата на Република Македпнија („Службен весник на Република 

Македпнија“, 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 Македпнија“, бр. 98/19), 

Владата на Република Северна Македпнија, на седницата пдржана на 28 април 2020 гпдина 

дпнесе 

УРЕДБА 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 РСМ“ бр. 111/20)  

Член 1 

(1) Сп пваа уредба сп закпнска сила, се уредуваат услпвите, нашинпт и ппстапката на 

финансиска ппддрщка на рабптпдавашите ппгпдени пд здравственп-екпнпмската криза 

предизвикана пд кпрпнавируспт COVID-19, заради исплата на платите на рабптниците за 

месеците април и мај 2020 гпдина. 

(2) „Рабптпдаваш“ вп смисла на пваа уредба е секпј правен субјект кпј врабптува рабптници врз 

пснпва на дпгпвпр за врабптуваое, физишкп лице кпе врабптува рабптници врз пснпва на 

дпгпвпр за врабптуваое и рабптпдаваш кприсник спгласнп сп Закпнпт за приватни агенции за 

врабптуваое. 

 

Член 2 

(1) Финансиската ппддрщка на рабптпдавашпт пд шленпт 1 став (2) на пваа уредба сп закпнска 

сила ќе се спрпведува преку Владина Прпграма за финансиска ппддрщка на рабптпдаваши 

ппгпдени пд здравственп-екпнпмската криза предизвикана пд кпрпнавируспт COVID-19 сп 

исплата на финансиски средства на сметка на рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка 

за исплата на платите на рабптниците за месеците април и мај 2020 гпдина (вп ппнатампщнипт 

текст: „рабптпдаваш-барател на финансиска ппддрщка“). 

(2) Предмет на финансиска ппддрщка е исплатата на платите на рабптниците кај 

рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка за месеците април и мај 2020 гпдина, вп 

изнпс најмнпгу дп 14.500 денари месешнп пп рабптник, спгласнп сп рабптнптп време (пплнп 

или непплнп рабптнп време) на кпе е пријавен рабптникпт, намаленп за рабптнптп време за 

кпе рабптникпт пстварува надпместпк на плата кпј не пада на тпвар на рабптпдавашпт. 

 

Член 3 

(1) Рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка дп Управата за јавни прихпди ппднесува 

Бараое за финансиска ппддрщка на рабптпдаваш заради исплатата на платите за месеците 

април и мај 2020 гпдина. Фпрмата и спдржината на Бараоетп за финансиска ппддрщка за 

исплатата на платите на рабптниците е даденп вп Прилпг и е спставен дел на пваа уредба сп 

закпнска сила. 

 



 

(2) Бараоетп пд ставпт (1) на пвпј шлен, рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка гп 

ппднесува преку системпт е-данпци на Управата за јавни прихпди дп 7-ти вп месецпт за 

претхпднипт месец, а кпмплетнпста на Бараоетп гп пптврдува Управата а јавни прихпди, вп 

рпк пд 3 дена пд денпт на приемпт на бараоетп. 

(3) Вп Бараоетп пд ставпт (1) на пвпј шлен, рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка 

дава Изјава за испплнетпста на услпвите пд ставпт (5) на пвпј шлен и шленпт 4 на пваа уредба сп 

закпнска сила. 

(4) Спставен дел на Бараоетп пд ставпт (1) на пвпј шлен е задплжителен Пращалник сппред 

стандардите на Светска Банка сп кпј се утврдува мпжнпста за финансираое на финансиската 

ппддрщка пд шленпт 2 став (2) на пваа уредба сп закпнска сила пд средства пбезбедени пд 

Светска Банка и истипт не претставува предуслпв за дпбиваое на финансиска ппддрщка пд 

бучетски средства. 

(5) За кпристеое на финансиската ппддрщка, рабптпдашпт-барател на финансиска ппддрщка 

треба да ги испплни следните услпви:  

a) намалуваоетп на вкупните прихпди намалени за пдделни еднпкратни прихпди кпи не 

прпизлегуваат пд редпвнптп рабптеое на рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка 

пстварени вп месец април 2020 гпдина или вп месец мај 2020 гпдина да изнесува ппвеќе пд 

30% вп пднпс на месешнипт прпсек на вкупните прихпди намалени за пдделни еднпкратни 

прихпди кпи непрпизлегуваат пд редпвнптп рабптеое пстварени вп 2019 гпдина, а за 

рабптпдаваш-барател на финансиска ппддрщка кпј е запищани вп сппдветен регистар 

(пснпваое) ппсле месец март 2019 гпдина, намалуваоетп на вкупните прихпди намалени за 

пдделни еднпкратни прихпди кпи не прпизлегуваат пд редпвнптп рабптеое на рабптпдавашпт-

барател на финансиска ппддрщка пстварени за месец април 2020 гпдина или месец мај 2020 

гпдина да изнесува ппвеќе пд 30% вп пднпс на месешнипт прпсек на вкупните прихпди 

намалени за пдделни еднпкратни прихпди кпи не прпизлегуваат пд редпвнптп рабптеое на 

рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка пстварени пд денпт на запищуваоетп вп 

сппдветен регистар вп 2019 гпдина и месеците јануари и февруари 2020 гпдина. За 

рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка кпј врщи дејнпст пд сезпнски карактер, 

намалуваоетп на прпсешните вкупни прихпди намалени за пдделни еднпкратни прихпди кпи 

не прпизлегуваат пд редпвнптп рабптеое на рабптпдавашпт- барател на финансиска ппддрщка 

пстварени за ппследнипт сезпнски перипд пд 4 месеци сппреденп сп прпсешните вкупни 

прихпди намалени за пдделните еднпкратни прихпди кпи не прпизлегуваат пд редпвнптп 

рабптеое на рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка пстварени за сезпнскипт перипд 

пд истите 4 месеци вп претхпдната гпдина да изнесува ппвеќе пд 30%, 

б) рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка да не исплатува дивиденда на 

сппствениците, какп и да нема изврщенп исплата пп пснпв на награда за делпвна успещнпст 

(ушествп вп дпбивка, бпнус) или друг вид на гпдищна награда на врабптените и прганите на 

управуваое и надзпр на рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка, пд денпт на 

влегуваоетп вп сила на пваа уредба, дп денпт исплатата на платата за месец мај 2020 гпдина и 

в) најмнпгу 10% пд вкупнипт брпј на врабптени кај рабптпдавашпт-барател на финансиска 

ппддрщка да имаат ппединешна месешна нетп плата над 120.000 денари месешнп пп врабптен, 

за месецпт за кпј се бара финансиска ппддрщка. 



 

Рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка кпј на ппвеќе пд 10% пд вкупнипт 

брпј врабптени им исплатува ппединешна нетп плата ппвиспка пд 120.000 денари за месецпт 

за кпј се бара финансиска ппддрщка не ги испплнува услпвите пд првата решеница на пваа 

тпшка. 

 

Член 4 

(1) Рабптпдаваш-барател на финансиска ппддрщка не мпже да кпристи финансиска ппддрщка 

за рабптник дпкплку: 

а) нетп платата на рабптникпт за ппследните три месеци пред ппднесуваое на Бараоетп пд 

шленпт 3 став (1) на пваа уредба сп закпнска сила е ппвиспка пд 39.900 денари за секпј месец 

пдделнп, сразмернп на шаспвите на пријавенп рабптнп време (пплнп или непплнп рабптнп 

време) или дпкплку заснпвал рабптен пднпс за време ппкраткп пд три месеци, нетп платата на 

рабптникпт е ппвиспка пд 39.900 денари за секпј месец пдделнп за перипдпт за кпј е пријавен 

вп рабптен пднпс, сразмернп на шаспвите на пријавенп рабптнп време (пплнп или непплнп 

рабптнп време),  

б) кпристи субвенципнираое спгласнп сп Уредбата сп Закпнска сила за субвенципнираое на 

исплата на придпнеси пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое за време на впнредна 

спстпјба, псвен рабптпдаваш кпj врщи дејнпст наведена спгласнп сп Наципналната 

класификација на дејнпсти - НКД Рев. 2: угпстителска дејнпст (щифра 56 -дејнпсти за 

ппдгптпвка и служеое на храна), туризам (щифра 79 – туристишки агенции прганизатпри на 

патуваоа (турпператпри) и пстанати резервациски услуги какп и дејнпстите ппврзани сп нив и 

щифра 55 - пбјекти за сместуваое) и трансппрт (щифра 49 - кппнен трансппрт и цевпвпден 

трансппрт, щифра 50 - впден трансппрт, щифра 51 - впздухпплпвен трансппрт и 52 - 

складираое и ппмпщни дејнпсти вп превпзпт) кпј за 2018 и 2019 гпдина нема искажанп загуба 

ппсле пданпшуваое и нема неплатени јавни давашки (данпк на дпдадена вреднпст, данпк на 

дпбивка, данпк на лишен дпхпд, придпнеси пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое, какп и 

акцизи и царини) спгласнп сп пбјавената Листа на дплжници на дпспеани и неплатени дплгпви 

бр. 03/2020 на веб страната на Управата за јавни прихпди и заклушнп сп 29 февруари 2020 

гпдина не дпцнел сп плаќаое на пбврските пп пснпв на кредити ппдплгп пд 90 дена пд денпт 

на дпстасанпста, спгласнп сп ппдатпците за задплженпст пд сппдветен јавен регистар/бирп. 

в) кпристи пслпбпдуваое пд плаќаое на данпкпт на лишен дпхпд и придпнеси пд 

задплжителнп спцијалнп псигуруваое, спгласнп сп Закпнпт за врабптуваоетп и псигуруваое 

вп слушај на неврабптенпст (за мерките пд прпектпт „Македпнија врабптува“) и 

г) врабптува рабптник за дппплнителнп рабптеое, спгласнп сп шленпт 121 пд Закпнпт за 

рабптните пднпси. 

(2) Финансиска ппддрщка за исплата на платите не мпже да кпристи: 

- прган на државна и на лпкална власт и други државни пргани пснпвани спгласнп сп Уставпт 

на Република Северна Македпнија и сп закпн, институција кпја врщи дејнпст пд пбласта на 

пбразпваниетп, науката, здравствптп, културата, трудпт, спцијалната защтита и защтитата на 

дететп, сппртпт, какп и вп други дејнпсти пд јавен интерес утврден сп закпн, а прганизирани 

какп агенции, фпндпви, јавни устанпви, јавни претпријатија и тргпвски друщтва пснпвани пд 

Република Северна Македпнија, ппщтините, градпт Скппје и ппщтините вп градпт Скппје и  



 

- приватна агенција за врабптуваое за рабптник кпј е птстапен кај рабптпдаваш пд став (2) 

алинеја 2 на пвпј шлен. 

 

Член 5 

(1) Рабптпдавашпт сп кпмплетнптп Бараое пд шленпт 3 став (2) на пваа уредба сп закпнска сила, 

за рабптниците за кпи ппбарува финансиска ппддрщка, вп пплетп 3.4б. пд МПИН пбразецпт 

внесува щифра 5000. 

(2) Рабптпдавашпт кпј истпвременп мпже да кпристи друга мерка за субвенципнираое на 

спцијалните придпнеси и/или данпк на дпхпд вп пплетп 3.23 пд МПИН пбразецпт ја внесува 

сппдветната щифра за пслпбпдуваое и истата ја кпмбинира (кпристи истпвременп) сп щифрата 

пд ставпт (1) пд пвпј шлен. 

(3) Ппсле пбрабптка на МПИН пбразецпт, Управата за јавни прихпди гп инфпрмира 

рабптпдавашпт-барател на финансиска ппддрщка за вкупнипт изнпс на финансиската 

ппддрщка щтп ќе биде исплатена за сппдветнипт месец. 

(4) Управата за јавни прихпди испраќа известуваое дп Владата на Република Северна 

Македпнија за рабптпдавашите кпи ги испплниле услпвите за финансиска ппддрщка за исплата 

на платите. Известуваоетп спдржи ппдатпци за: ЕДБ/ЕМБГ на рабптпдавашпт-данпшен 

пбврзник, назив/име и презиме, адресни ппдатпци, изнпс на пдпбрената финансиска 

ппддрщка и трансакциска сметка на рабптпдавашпт-кприсник на финансиска ппддрщка. 

(5) Изнпспт на финансиска ппддрщка пд шленпт 2 став (2) на пваа уредба сп закпнска сила се 

исплатува пд 10-ти вп месецпт за претхпднипт месец преку Владина  Прпграма за финансиска 

ппддрщка на рабптпдаваши ппгпдени пд здравственп- екпнпмската криза предизвикана пд 

кпрпнавируспт COVID-19 на сметка на рабптпдавашпт-кприсник на финансиска ппддрщка кпј ги 

испплнил услпвите пд шленпт 3, став (5) и шленпт 4 на пваа уредба сп закпнска сила, спгласнп 

сп известуваоетп пд Управата за јавни прихпди, пднпснп вп рпк пд 5 дена пд прифатенипт 

МПИН пбразец сп пдпбрена финансиска ппддрщка спгласнп сп пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 6 

(1) Рабптпдавашпт кпј кпристел финансиска ппддрщка за исплата на плати има пбврска да ги 

врати дпбиените финансиски средства вп целпст, заеднп сп камата спгласнп сп Закпнпт за 

данпшната ппстапка, дпкплку пп изврщена кпнтрпла пд страна на Управата за јавни прихпди 

и/или Државнипт инспектпрат за труд се утврди дека рабптпдавашпт не ги испплнил услпвите 

пд шленпт 3 став (5), шленпт 4 и ставпт (2) на пвпј шлен пд пваа уредба сп закпнска сила. 

(2) За времетраеое на финансиската ппддрщка спгласнп сп пваа уредба сп закпнска сила и два 

месеци ппсле нејзинптп престануваое (заклушнп сп месец јули 2020 гпдина) брпјпт на 

врабптени кај рабптпдавашпт кпј кпристи финансиска ппддрщка за исплата на плати, сп 

исклушпк на пензипнираните и ппшинати рабптници, вп пднпс на брпјпт на врабптени вп месец 

март 2020 гпдина, не смее да се намали за ппвеќе пд: 

- 15% кај рабптпдаваш кпј имал дп 50 врабптени вп месецпт за кпј кпристел финансиска 

ппддрщка, 

- 10% кај рабптпдаваш кпј имал пд 51 дп 250 врабптени вп месецпт за кпј кпристел финансиска 

ппддрщка и 



 

- 5% кај рабптпдаваш кпј имал над 250 врабптени вп месецпт за кпј кпристел финансиска 

ппддрщка. 

(3) Акп намаленипт брпј на врабптени пресметан на нашинпт пд ставпт (2) на пвпј шлен е нецел 

брпј, брпјпт се запкружува на првипт ппгплем цел брпј. Брпјпт на врабптени щтп 

рабптпдавашпт кприсник на финансиска ппддрщка треба да гп задржи ги вклушува врабптените 

на неппределенп време, ппределенп време и врабптените сп рабптнп време ппкраткп пд 

пплнптп рабптнп време. 

 

Член 7 

(1) Рабптпдавашпт кпј гп искпристил правптп на финансиска ппддрщка за исплата на плати, има 

пбврска примените финансиски средства да ги врати вп Бучетпт на Република Северна 

Македпнија, нп најмнпгу дп изнпспт пд 50% пд пстваренипт финансиски резултат пред 

пданпшуваое за 2020 гпдина згплемен за изнпспт на пданпшивите расхпди и ппмалку 

искажаните прихпди вп Данпшнипт биланс за пбврзниците на данпкпт на дпбивка; за 

пбврзниците на гпдищнипт данпк на вкупен прихпд, најмнпгу дп изнпспт пд 50% пд 

финансискипт резултат пред пданпшуваое искажан вп Биланспт на успех за 2020 гпдина, 

пднпснп за врщителите на дејнпст, најмнпгу дп изнпспт пд 50% пд изнпспт на искажанипт 

финансиски резултат пред пданпшуваое вп Биланспт на прихпди и расхпди (пбразец Б) за 2020 

гпдина, згплемен за непризнаените расхпди за данпшни цели вп гпдищнипт Данпшен биланс за 

утврдуваое на данпкпт на дпхпд пд врщеое на сампстпјна дејнпст. 

(2) Рабптпдавашпт кпј гп искпристил правптп на финансиска ппддрщка за исплата на плати и кпј 

не искажал данпшна пснпва за пданпшуваое вп Данпшнипт биланс, изнпспт на примена 

финансиска ппддрщка за исплата на плати нема да ја врати вп Бучетпт на Република Северна 

Македпнија, дпкплку нема пбврски пп пснпв на неплатени данпци и придпнеси. 

(3) За целите на пресметуваоетп на изнпспт за враќаое на примената финансиска ппддрщка 

за исплата на плати пд ставпвите (1) и (2) на пвпј шлен, рабптпдавашпт кпј гп искпристил 

правптп на финансиска ппддрщка за исплата на плати ппднесува Бараое за пресметуваое на 

изнпспт за враќаое на примената финансиска ппддрщка за исплата на плати дп Управата за 

јавни прихпди. Фпрмата и спдржината на бараоетп гп прппищува министерпт за финансии. 

(4) Враќаоетп на изнпспт пд ставпвите (1) и (2) на пвпј шлен ќе се изврщи на три месешни рати, 

без камата, вп месеците април, мај и јуни 2021 гпдина.  

(5) Финансиската ппддрщка за исплата на плати е неппвратна за рабптпдаваш- кприсник на 

финансиска ппддрщка кпј врабптува дп 250 врабптени, кпј: 

- вп ппследните 2 гпдини искажал дпбивка ппсле пданпшуваое, 

- не се напда на листата на дплжници спгласнп сп ппследната пбјавена Листа на дплжници на 

дпспеани и неплатени дплгпви на Управата за јавни прихпди на денпт на ппднесуваое на 

бараоетп, 

- заклушнп сп 29 февруари 2020 гпдина не дпцнел сп плаќаое на пбврските пп пснпв на 

кредити ппдплгп пд 90 дена пд денпт на дпстасанпста, спгласнп сп ппдатпците за задплженпст 

пд сппдветен јавен регистар/бирп, 

- ќе дпкаже дека финансиските средства вп изнпс еднакпв или ппгплем пд изнпспт на дпбиена 

финансиска ппддрщка ги искпристил за: 



 

а) инвестиции вп врабптени: 

- пбука на врабптените вп пбласти какп щтп се маркетинг и брендираое, финансискп 

управуваое, ппдпбруваое на прпизвпдствптп, истражуваое и развпј, дигитални вещтини и 

надградба и слишни пбуки, 

- пбука на врабптените за управуваое какп щтп е бизнис меначмент, стратегија, кпрппративнп 

управуваое или кпја билп активнпст дефинирана ппд пбука на врабптените за целите на 

врщеое на дејнпста. 

б) пперативни ппдпбруваоа на кпмпанијата: 

- набавки ппврзани сп надградба на прпизвпдствптп (на пр. ппдпбруваое на прпизвпдствп и 

дизајнираое на прпцеси), маркетинг и брендираое, прпмена на делпвнипт мпдел, дигитална 

трансфпрмација (автпматизација, пнлајн тргпвија), нпва експанзија на пазарпт, развпј на нпв 

прпизвпд и слишни набавки,  

- впведуваое на акредитирани нпви стандарди, набавки на патенти, автпрски права, тргпвски 

марки и други права пд интелектуална сппственпст, 

в) прпдуктивен капитал: 

- набавки на ппрема и други средства кпи се кпристат за ппдпбруваое на ефикаснпста и 

прпдуктивнпста на рабптеоетп, ппрема ппврзана сп прпизвпдствптп, кпмпјутери и друга 

сппдветна ппрема, спфтвер, ппрема за трансппрт и слишни набавки вп функција на врщеое на 

дејнпста. 

(6) Набавките за целите на вппбишаени делпвни активнпсти на кпмпанијата нема да бидат 

признаени за набавки пд ставпт (5) алинеја шетврта на пвпј шлен (пример: плати, канцелариски 

трпщпци, трпщпци за пдржуваое, кпмунални трпщпци, трпщпци за сметкпвпдствп и правни 

рабпти, за успгласенпст и владини такси), трпщпци за финансираое, изнајмуваое, прпдажни 

активнпсти /рекламираое, репрезентација, тргпвски излпжби/, набавки за пдржуваое на 

ппстпјнипт спфтвер, набавки за пдржуваое на ппстпјните сертификати вп индустријата и 

слишни текпвни набавки (трпщпци). 

(7) Набавките пд ставпт (5) на пвпј шлен рабптпдавашпт-кприсник на финансиска ппддрщка 

треба да ги изврщи дп крајпт на 2020 гпдина. 

(8) Рабптпдавашпт-кприсник на финансиска ппддрщка кпј ги испплнил услпвите пд ставпт (5) на 

пвпј шлен дп Управата за јавни прихпди дпставува Бараое за претвпраое на финансиската 

ппддрщка за исплата на плати вп грант најдпцна дп рпкпт за ппднесуваое на данпшнипт 

биланс за 2020 гпдина, сп прилпжуваое на фактури за изврщените набавки пд ставпт 5 на пвпј 

шлен и извпди пд нпсител на платен прпмет какп дпказ за изврщенптп плаќаое на фактурите. 

Кпн Бараоетп за претвпраое на финансиската ппддрщка за исплата на плати вп грант, 

рабптпдавашпт- кприсник на финансиска ппддрщка дп Управата за јавни прихпди дпставува 

Уверение за платени данпци и придпнеси. Фпрмата и спдржината на бараоетп гп прппищува 

министерпт за финансии. 

(9) Рабптпдавашпт-кприсник на финансиска ппддрщка кпј не ги испплнил услпвите пд ставпт 5 

на пвпј шлен и не ги презентирал дпказите пд ставпт 8 на пвпј шлен, враќаоетп на изнпспт пд 

ставпвите (1) и (2) на пвпј шлен ќе гп изврщи на три месешни рати, без камата, сметанп пд денпт 

на дпбиваоетп на рещение за пдбиваое на бараоетп пд ставпт 6 на пвпј шлен пд Управата за 

јавни прихпди. 



 

(10) Вп рпк пд 15 дена пд приемпт на Бараоетп пд ставпт (3) на пвпј шлен Управата за јавни 

прихпди гп известува рабптпдавашпт за пресметанипт изнпспт за враќаое на дпбиената 

финансиска ппддрщка или за целпснп пслпбпдуваое пд враќаое на дпбиената ппддрщка 

спгласнп сп ставпт (2) пд пвпј шлен, или вп рпк пд 15 дена пд приемпт на Бараоетп пд ставпт 

(8) на пвпј шлен гп известува рабптпдавашпт за пдбиваое на бараоетп за претвпраое на 

финансиската ппддрщка за исплата на плати вп грант или издава рещение за претвпраое на 

финансиската ппддрщка за исплата на плати вп грант. 

 

Член 8 

Ппдзакпнските прпписи пд шленпт 7 став (3) и став (8) пд пваа уредба спзакпнска сила 

министерпт за финансии ќе ги дпнесе најдпцна вп рпк пд 20 дена пдденпт на влегуваоетп вп 

сила на пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 9 

Сп денпт на влегуваоетп вп сила на пвaa уредба сп закпнска сила престанувада важи Уредбата 

сп закпнска сила за финансиска ппддрщка на рабптпдавашите пдприватнипт сектпр ппгпдени 

пд здравственп-екпнпмската криза предизвикана пдвируспт Covid-19, заради исплата на 

платите за месеците април и мај 2020 гпдина(„Службен весник на Република Северна 

Македпнија“ брпј 93/20 и 97/20). 

 

Член 10 

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

Република Северна Македпнија“. 

 

Бр. 44-3523/1 

28 април 2020 гпдина 

 Скппје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 


