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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

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 6 април 2020 
година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПАУШАЛИ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРИТЕ НА ДИРЕКТОРИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ, 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ И 
СОВЕТОДАВНИ И ЕКСПЕРТСКИ ТЕЛА ФОРМИРАНИ ОД ДРЖАВНАТА И 

ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ И ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА 

СОСТОЈБА

Член 1
Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат на ограничување на правото 

на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци  во органите на државната 
власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности 
од областа на културата, образованието, детската, социјалната, здравствената заштита, 
како и други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од Република Северна 
Македонија или единиците на локална самоуправа, независните регулаторни тела со јавни 
овластувања утврдени со закон, како и јавните претпријатија, трговските друштва, 
заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј основач е Република Северна 
Македонија или единиците на локалната самоуправа, на претседателите и членовите на 
одборите на директори, управни и надзорни одбори, комисии, работни групи и 
советодавни и експертски тела и совети на единиците на локалната самоуправа, кои се 
истовремено вработени или приматели на пензија, за време на траење на вонредната 
состојба.

Член 2
На лицата од член 1 на оваа уредба со законска сила заклучно со месец декември 2020 

година не им се исплатуваат парични надоместоци, како и надоместоци за патни и други 
материјални трошоци.

Оваа уредба со законска сила не се однесува на лица кои на денот на влегување во сила 
на оваа уредба со законска сила се евидентирани како невработени лица во Агенцијата за 
вработување на Република Северна Македонија или не се приматели на пензија согласно 
евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна 
Македонија на кои може да им се исплаќаат паричните паушали и паричните надоместоци 
и други материјални трошоци во вкупен износ не поголем од минималната плата утврдена 
за месец декември 2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 
денари.
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Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2867/1 Заменик на претседателот
6 април 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.


