
 

НОВИ УРЕДБИ СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА  

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА 

 

 

Последиците од справувањето со коронавирусот КОВИД–19 најмногу ги погоди 

социјално загрозените домаќинства, сиромашните и граѓаните со непостојани приходи. Со цел 

да им се помогне на оваа ранлива категорија на граѓани кои во периодот на вонредната 

состојба се дополнително изложени на ризик и маргинализација во општеството, Владата на 

РСM ги донесе следниве Уредби со законска сила:  

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за социјална заштита за време на 

вонредната состојба со која уредува олеснет пристап до правото на гарантирана минимална 

помош за сиромашните семејства. Со оваа уредба се утврдува правото на гарантирана 

минимална помош за секое материјално необезбедено домаќинство чии вкупни приходи се во 

износ пониски од гарантираната минимална помош. Ова право може да се оствари и продолжи 

доколку некој член на домаќинството е избришан од евиденцијата за невработени лица поради 

нередовно пријавување или на кој работниот однос му престанал спогодбено, со отказ или 

поради кршење на договорните или други обврски од работниот однос. Надлежен орган за 

постапување по барањето на носителот на правото на гарантирана помош се подрачните 

одделенија на ЦСР, кои по службена должност прибираат податоци за приход, имот и имотни 

права на носителот на барањето на ова право, а увид во домаќинството ќе се изврши по два 

месеци од истекот на вонредната состојба. Исто така со одредбите на оваа уредба се 

овозможува и продолжување за покривање на дел од трошоците за потрошувачка на 

енергенси во домаќинството до септември 2020 година. Воедно, за овој период се продолжува 

правото на надоместок заради попреченост и надоместок за помош и нега од друго лице без 

контролен преглед од надлежна лекарска комисија. 

  

Уредба за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на 

физичките лица за време на вонредната состојба, со која се утврдува дека физичките лица кои 

оствариле право на враќање на дел од данокот на додадена вредност за првото календарско 

тромесечје од 2020 година, да можат најдоцна до 5ти мај 2020 година по однос на остварениот 

поврат од данокот на додадена вредност преку проектот „Мој ДДВ“ да изберат опција да го 

донираат целиот износ во Буџетот на РСМ поради справување со последиците од 

коронавирусот КОВИД – 19 или да се изјасни негативно, односно има право на поврат на овие 

средства со исплата на лична трансакциска сметка.     

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за игри на среќа за време на вонредна 

состојба со која се овозможува на економските оператори што организираат игри на среќа да 

ја продолжат преку интернет својата дејност со што се создаваат услови за зачувување 7 500 



работни места во оваа дејност, а исто така се обезбедува можност за наплата на приходи во 

Буџетот кои се генерираат од приредувачите на овие игри на среќа.   

 

Покрај новите одлуки и уредби, Владата на РСМ воедно ја усвои Информацијата со 

предлог за усогласување со Привремената рамка на Европската комисија за мерки за државна 

помош за поддршка на економијата за време на појавата на КОВИД – 19. 

 


