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Стр. 2 - Бр. 134

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1796.
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 22
мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во 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 и 116/20), во член 2 по ставот 5 се додава нов став 6, коj гласи:
„На високообразовните установи каде постои можност за целосна примена на протоколот за полагање испити на високообразовните установи, а во согласност
со мерките за заштита од коронавирусот COVID 19 од
Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство, може да се реализираат студиските програми, како и проверката на знаењето, со физичко присуство на студентот.“
Член 2
Во член 3 по ставот 3 се додаваaат два нови става 4
и 5, кои гласат:
„На високообразовните установи каде постои можност за целосна примена на протоколот од член 2 став
6 од оваа уредба со законска сила, со физичко присуство на студентот може да се реализираат предавањата,
вежбите, форми на континуирана проверка на знаењето, индивидуалната настава и други облици кои се
соодветни на специфичноста на наставно - научната и
уметничката област, консултативно - инструктивната
настава, индивидуална студиска работа (истражување
на литература, семинарски задачи, проектна работа),
полагањето на испитите и колоквиумите, како и одбраната на дипломска/и, магистерска/и и докторска/и задача/труд.
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На високообразовните установи, односно јавните
научни установи, каде постои можност за целосна примена на протоколот од член 2 став 6 од оваа уредба со
законска сила, работата на Стручната служба може да
се врши со физичко присуство на вработените.“
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4414/1
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1797.
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, 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
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА
ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 126/20) по членот 2a се додава
нов член 2б кој гласи:
„Член 2б
Одредбата на член 2а од оваа уредба со законска
сила ќе се применува за време на траење на вонредната
состојба како и 90 дена по престанување на траењето
на вонредната состојба.“
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4438/1
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1798.
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, 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
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
103/20 и 107/20), по членот 4 се додава нов член 4-а кој
гласи:
“Член 4-а
Одредбите на членовите 2, 2-а, 3 и 4 од оваа уредба
со законска сила се применуваат за време на траењето
на вонредната состојба, како и 200 дена по престанување на траењето на вонредната состојба.“
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4458/1
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1799.
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 22
мај 2020 година, донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА*
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за енергетика* за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија’’
бр. 111/20), во членот 2 точката се заменува со запирка
и се додаваат зборовите „како и за 30 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.’’
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4463/1
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1800.
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, 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 22 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 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 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 и 126/20), во член 1, став
1, во точката 10, во ставот 2, Прилогот бр.4 - Протокол
за одржување на седници на органи на управување и
конференции од Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство, се менува со нов Прилог
бр.4 кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/15
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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ПРИЛОГ бр.4
ПРОТОКОЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И КОНФЕРЕНЦИИ
Втора фаза
1. Бројот на учесници не е ограничен, но потребно е задолжително да се обезбеди физичко растојание
на учесниците од 1,5-2,0м2.
2. Учесниците задолжително да носат заштитни
маски во текот на целиот настан.
3. Во просторијата задолжително да се обезбеди
средство за дезинфекција на рацете
4. Да се почитуваат општите мерки за повисоко
ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на
раце или употреба на дезинфекционо сретство за раце
на база на алкохол и одржување на респираторна хигиена)
5. Просторијата почесто да се проветрува, пожелно за време на часовите и задолжително во текот на
паузите.
6. За време на паузите да се забрани групирање
на присутните на не повеќе од 5 лица со задолжително
одржување на физичко растојание.
7. По завршување на настанот просторијата да се
исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатството од производителот,
алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во
размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на
горни површини.
8. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак
Трета фаза
1. Бројот на учесници не е ограничен, но потребно е
задолжително да се обезбеди физичко растојание на
учесниците од 1,5-2,0м
2. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце
или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол и одржување на респираторна хигиена)
3. Во просторијата задолжително да се обезбеди
средство за дезинфекција на рацете достапно на неколку места
4. Просторијата почесто да се проветрува, задолжително во текот на паузите.
5. За време на паузите да се забрани групирање на
присутните на повеќе од 5 лица со задолжително одржување на физичко растојание.

6. По завршување на настанот просторијата да се
исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатството од производителот,
алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во
размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на
горни површини.
7. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак
__________
1801.
Врз основа на член 58 став (1) точка (3) 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 22 мај
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА
И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење 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 и 130/20), во членот 1, по точката 3. се додава нова точка 4. која гласи:
„4. За периодот од 11:00 часот на 24 мај 2020 година (недела), до 5:00 часот на 26 мај 2020 година (вторник), се забранува движење на населението и возилата
од јавен превоз на територијата на Република Северна
Македонија.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2416/14
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1802.
Врз основа на член 58 став (1) точка 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, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 22 мај 2020 година, донесе

22 мај 2020
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДРЖАВЕН КАРАНТИН НА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРАТЕНИ ОД СТРАНСТВО СО ХУМАНИТАРНИ ЛЕТОВИ
ИЛИ КОНВОИ
Член 1
Во Одлуката за спроведување на задолжителен
државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни
летови и конвои („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/20 и 100/20), во насловот по
зборовите „задолжителен државен карантин“ се додаваат зборовите „или задолжителна домашна самоизолација“.
Член 2
Во членот 1 по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Доколку лицата од ставовите 1 и 2 на овој член,
при влез на територијата на Република Северна Македонија приложат „PCR“ тест за Коронавирус COVID19 направен во последните 72 часа пред да влезат на
територијата на Република Северна Македонија, наместо во задолжителен државен карантин, се упатуваат
во задолжителна домашна самоизолација“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4462/1
22 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1803.
Врз основа на член 6 став (4) од Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 42/20), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦАТА НЕЕВИДЕНТИРАНИ
ВО МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на Евиденцијата на лицата неевидентирани во
матичната книга на родените(во натамошниот текст:
Евиденција).

Член 2
Евиденцијата содржи:
-„почетната страна” е место на кое се поставени општи информации за акцијата за евиденција за лицата
без документи и информации кои се од јавен карактер
а се однесуваат на внесените податоци на лицата во
евиденцијата;
-„предмети” е поле во кое може да се врши пребарување на внесените прашалници и каде може да се видат сите внесени прашалници;
-„прашалник” е поле електронска форма на прашалник во која се внесуваат податоците добиени од страна
на неевидентираните лица во Евиденцијата од страна
на овластеното службено лице и;
-„извештаи” е поле преку кое се генерираат извештаи врз основа на внесените податоци за предметите од
страна на овластеното службено лице;
Член 3
Евиденцијата се води од страна на овластено службено лице со внесување податоци во полето „прашалник”, добиени од пополнетиот прашалник врз основа
на претходно спроведен јавен повик или по претходно
спроведена непосредна посета на лицата во местото на
нивното престојувалиште/живеалиште.
На секое неевидентирано лице при пополнување на
прашалникот му се определува посебен евиденционен
број кој се состои од 13 броеви и истиот се однесува
само за тоа лице.
Член 4
Од страна на овластеното службено лице по извршениот внес на податоци во Евиденцијата, а по претходно извршена проверка на истите во Министерството за внатрешни работи, доколку утврди дека некој од
податоците внесени во прашалникот не се совпаѓаат со
податоците кои со водат во службените евиденции се
врши измена на податоците во Евиденцијата.
Од страна на овластеното службено лице се врши
дополнително внесување на податоци во Евиденцијата
обезбедени од службените евиденции на Управата за
водење на матичните книги и Министерството за внатрешни работи во случај кога графите за родителите на
децата не се целосно пополнети во прашалникот, а податоците кои недостасуваат се водат во службените
евиденции.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-1547/1
19 мај 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.
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1804.
Врз основа на член 7 став (7), член 8 став (6) и член
9 став (3) од Законот за неевидентирани лица во
матичната книга на родените („Службен весник на
Република Северна Македонија" бр. 42/20), министерот
за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА УПИС ВО ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА
РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПОСЕБНА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВОДОТ ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВОДОТ ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД
ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ
И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во посебната матична
книга на родените; формата, содржината и начинот на
водење на посебната матична книга на родените, формата и содржината на изводот од посебната матична
книга на родените, формата и содржината на изводот
од посебната матична книга на умрените, формата и
содржината на барањето за издавање извод од посебната матична книга на умрените и начинот на издавање
на извод од посебната матична книга на умрените.
Член 2
Барањето за упис во посебната матична книга на
родените е во формат А4, во бела боја на основа со логото на Управата за водење на матичните книги кој е
дадено во Прилог бр.1-А и 1-Б, кое е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Посебната матична книга на родените е проширена
и укоричена со нумерирани страници и е дадена во
Прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.
Од страна на Управата за водење на матичните книги се заверува матичната книга, пред почетокот на запишувањето на податоците во неа.
Член 4
Посебната матична книга на родените содржи:
1) податоци за раѓањето на детето, и тоа: име и презиме; пол на детето; час, ден, месец, година и место на
раѓањето на детето и евиденционен број;
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2) податоци за родителите на детето, и тоа: име и
презиме (за мајката и моминското презиме); ден, месец, година и место на раѓањето; националност; државјанство; матичен број; живеалиште и адреса на станот;
При запишување на раѓање во соодветната рубрика
од посебната матична книга на родените се запишува
личното име кое лицето го добило со раѓањето, а во рубриката "Забелешки” се става забелешка за евентуална
исправка на личното име и забелешка за другите лични
состојби (брак, посвојување, старателство и др.).
Ако при запишувањето на раѓањето во матичната
книга на родените таткото на детето е непознат, рубриката предвидена за внесување на податоците на таткото не се пополнува, а во рубриката "Забелешки” се запишува "Податоците за таткото не се запишани".
Член 5
Извод од посебна матична книга на родените е со
големина 21 х 30 см, изработен од специјална хартија
од целулоза, памук, мелирани влакненца видливи и невидливи за голо око, заштитени со воден жиг на рајски
птици и четворократна хемиска заштита со сериски
број нумериран од осум карактери, и е даден во Прилог
број 5, кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Барањето за упис во посебната матична книга на
умрените е во формат А4, во бела боја на основа со логото на Управата за водење на матичните книги кој е
даден во Прилог бр.2 кое е составен дел на овој правилник.
Член 7
Извод од посебна матична книга на умрените е со
големина 21 х 30 см, изработен од специјална хартија
од целулоза, памук, мелирани влакненца видливи и невидливи за голо око, заштитени со воден жиг на рајски
птици и четворократна хемиска заштита со сериски
број нумериран од осум карактери, и е даден во Прилог
број 6, кој е составен дел на овој правилник.
Член 8
Изводот од посебната матичната книга на родените
и изводот од посебната матична книга на умрените се
издава по претходно поднесено барање според запишувањето извршено во книгата со соодветната забелешка.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-1548/1
19 мај 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, 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.

