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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 12 јуни 2020 
година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-
ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат 

самостојна дејност погодени од здравствено - економската криза предизвикана од 
коронавирусот COVID-19 за време на вонредна состојба („Службен весник на Република 
Северна Македонија“, бр. 92/20) во член 1 во ставот (1) зборовите „април и мај 2020 
година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 2020 година“.

Член 2
Во член 2 во ставовите (1) и (2) зборовите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со 

зборовите „април, мај и јуни 2020 година“.

Член 3
Во член 3 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) За користење на финансиската поддршка за месец јуни 2020 година, физичкото 

лице кое врши самостојна дејност - барател на финансиска поддршка, а се оданочува 
според вистински доход треба да ги исполни следните услови: 

- намалувањето на вкупните приходи на физичкото лице од вршење на самостојна 
дејност - барател на финансиска поддршка, во месец мај 2020 година да изнесува повеќе 
од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени од самостојна 
дејност во 2019 година,

- за физичко лице кое врши самостојна дејност - барател на финансиска поддршка кое е 
запишано во соодветен регистар (основан) после месец март 2019 година, вкупните 
приходи од самостојна дејност за месец мај 2020 година да се помали за најмалку 30% во 
однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени од самостојна дејност од денот 
на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 
2020 година,

- за физичко лице кое врши самостојна дејност - барател на финансиска поддршка, кое 
врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните приходи од самостојна 
дејност за последниот сезонски период од четири месеци споредено со просечните 
приходи од самостојна дејност за сезонскиот период од истите четири месеци во 
претходната година да изнесува повеќе од 30 %.“
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Член 4
Во член 6 во ставот (2) зборовите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите 

„април, мај и јуни 2020 година“.

Член 5
Прилогот Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на 

физички лица кои вршат самостојна дејност се заменува со нов Прилог Барање за 
финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат 
самостојна дејност кој е составен дел на оваа уредба со законска сила.

Член 6
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5460/1 Претседател на Владата
12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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