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Член 2 
По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи: 
 

„Член 3-а 
Операторите од член 3 од оваа уредба со закон-

ска сила кои имаат извршено регистрација во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги до денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските акти од член 2 став (1) од оваа уредба со за-
конска сила, должни се до истекот на рокот од член 
3 од оваа уредба со законска сила за доставување на 
пријави за регистрација на странски радиодифузери 
кои ги реемитуваат да обезбедат непрекинато рееми-
тување на програмските сервиси на сите радиодифу-
зери кои ги реемитуваат, согласно одредбите од За-
конот од електронски комуникации.“   

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.              

 
Бр. 44-6209/1   Претседател на Владата 

22 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
2139. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник 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 јуни 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗА-
НИ СО ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ-
ТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

НА 15 ЈУЛИ 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во  Уредбата со законска сила за прашања поврза-

ни со изборите за пратеници во Собранието на Репуб-
лика Северна Македонија на 15 јули 2020 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 160/20), по членот 5 се додава нов член 5-а, кој 
гласи: 

 
„Член 5-а 

Доколку не се исполнети просторните услови на 
просторијата во која е сместено гласачкото место или 
просторијата каде што треба да се спроведува гласање-
то Државната изборна комисија може да определи друг 
соодветен простор кој ги исполнува условите за спро-
ведување на гласањето.“. 

 
Член 2 

Во членот 7 по зборот „емитуваат“ се додаваат збо-
ровите „вкупно 15 часа на ден платено политичко рек-
ламирање, односно“, а по зборовите „две минути“ се 
става запирка и се додаваат зборовите „при што ниеден 
подносител на листа не може да користи повеќе од 3 
минути време за рекламирање на реален час за платено 
политичко рекламирање.“. 

По ставот 1 се додава три нови става 2, 3 и 4 кои 
гласат:  

„Подносител на листа кој е од редот на двете најго-
леми политички партии на власта може да користи по-
веќе од 3 минути време за рекламирање на реален час 
платено политичко рекламирање, доколку другата нај-
голема политичка партија на власта изрично се согласи 
со тоа и ѝ отстапи дел од времето кое нејзе и припаѓа. 
Доколку едната од најголемите политички партии на 
власта не е подносител на листа, најголемата политич-
ка партија од власта која е подносител на листа не мо-
же да користи повеќе од 3 минути време за рекламира-
ње на реален час.  

Подносител на листа кој е од редот на двете најго-
леми политчки партии од опозиција може да користи 
повеќе од 3 минути време за рекламирање на реален 
час платено политичко рекламирање, доколку другата 
најголема политичка партија од опозиција изрично се 
согласи со тоа и отстапи дел од времето кое нејзе и 
припаѓа. Доколку едната од најголемите политички 
партии од опозиција не е подносител на листа, најголе-
мата политичка партија од опозиција која е подносител 
на листа не може да користи повеќе од 3 минути време 
за рекламирање на реален час. 

Медиумите од членот 76 став 7 од Изборниот зако-
ник се должни бесплатно да ги емитуваат информатив-
ните и едукативните кампањи на Државната изборна 
комисија во траење од 30 секунди на секој час.“. 

 
Член 3 

По членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б 
кои гласат: 

 
„Член 7-а 

При распределбата на рекламниот простор на елек-
тронските медиуми (интернет портали) и печатените 
медиуми наменет за платено политичко рекламирање, 
согласно член 75-ѓ став 12 алинеја 1 од Изборниот за-
коник, едната од најголемите политички партии од 
власта може да користи најмногу половина од просто-
рот кој е одреден за рекламен простор наменет за двете 
најголеми политички партии од позицијата, освен до-
колку другата најголема политичка партија на власта 
изрично се согласи да и отстапи дел од просторот кој 
нејзе и припаѓа. Доколку едната од најголемите поли-
тички партии на власта не е подносител на листа, нај-
големата политичка партија од власта која е подноси-
тел на листа не може да користи повеќе од половина од 
просторот утврден во членот 75-ѓ став 12 алинеја 1 од 
Изборниот законик, како простор наменет за најголе-
мите политички партии во власта. 

При распределбата на рекламниот простор на елек-
тронските медиуми (интернет портали) и печатените 
медиуми наменет за платено политичко рекламирање, 
согласно член 75-ѓ став 12 алинеја 2 од Изборниот за-
коник, едната од најголемите политички партии во 
опозиција може да користи најмногу половина од прос-
торот кој е одреден за рекламен простор наменет за 
двете најголеми политички партии во опозиција, освен 
доколку другата најголема политичка партија од опози-
ција изрично се согласи да и отстапи дел од просторот 
кој нејзе и припаѓа. Доколку едната од најголемите по-
литички партии од опозиција не е подносител на листа, 
најголемата политичка партија од опозиција која е под-
носител на листа не може да користи повеќе од поло-
вина од просторот утврден во членот 75-ѓ став 12 али-
неја 2 од Изборниот законик, како простор наменет за 
најголемите политички партии во опозиција. 
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Член 7-б 
При распределбата на финансиските средства за 

платено политичко рекламирање обезбедени од Буџе-
тот на Република Македонија согласно член 76-д од 
Изборниот законик, едната од најголемите политички 
партии од власта може да користи најмногу половина 
од средствата од членот 76-д став 4 алинеја 1 од Избор-
ниот законик, освен доколку другата најголема поли-
тичка партија на власта изрично се согласи да и отста-
пи дел од другата половина од средствата од  членот 
76-д став 4 алинеја 1 од Изборниот законик. Доколку 
едната од најголемите политички партии на власта не е 
подносител на листа, најголемата политичка партија од 
власта која е подносител на листа не може да користи 
повеќе од половина од средствата утврдени во членот 
76-д став 4 алинеја 1 од Изборниот законик. 

При распределбата на финансиските средства за 
платено политичко рекламирање обезбедени од Буџе-
тот на Република Македонија согласно член 76-д од 
Изборниот законик, едната од најголемите политички 
партии од опозиција може да користи најмногу поло-
вина од средствата од членот 76-д став 4 алинеја 2 од 
Изборниот законик, освен доколку другата најголема 
политичка партија од опозиција изрично се согласи да 
и отстапи дел од другата половина од средствата од  
членот 76-д став 4 алинеја 2 од Изборниот законик. До-
колку едната од најголемите политички партии во опо-
зиција не е подносител на листа, најголемата политич-
ка партија од опозиција која е подносител на листа не 
може да користи повеќе од половина од средствата ут-
врдени во членот 76-д став 4 алинеја 2 од Изборниот 
законик.“. 

 
Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

 
Бр. 44-6210/1   Претседател на Владата 

22  јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
2140. 

Врз основа на член 126 од Уставот на Република 
Северна Македонија и член  36 од Законот за Владата 
на Република Македонија ( „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 169/15, 142/16, 
140/18 и „Службен весник на Република Северна  Ма-
кедонија“ бр.98/19) Владата  на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 2020 го-
дина донесе  

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за финансирање на 
политичките партии во 2020 година („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 166/20), во член  
1, по зборовите „Буџетот на Република Северна Маке-
донија за 2020 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 265/19)“ се додаваат зборови-
те  „и Уредбата  со законска сила за изменување и до-

полнување на Буџетот на Република Северна Македо-
нија за 2020 година за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 126/20)“. 

 
Член 2 

Во член 2 во ставот 2, по зборовите „Буџетот на Ре-
публика Северна Македонија за 2020 година („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
265/19)“ се додаваат зборовите „и Уредбата со закон-
ска сила за изменување и дополнување на Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2020 година за вре-
ме на вонредна состојба („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.126/20)“. 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-6213/1   Претседател на Владата 

22  јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
2141. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник 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 јуни 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за данокот на добивка за време на вонредна состој-
ба („Службен весник на Република Северна Македо-
нија” бр. 79/20) во член 2 во ставот (1) зборовите 
„март, април и мај 2020 година“ се заменуваат со збо-
ровите „март, април, мај, јуни и јули 2020 година“. 

Во ставот 2 алинеја 1 зборовите „15 јуни 2020 го-
дина“ се заменуваат со зборовите „15 август 2020 го-
дина“. 

 
Член 2 

Прилогот Барање за ослободување од плаќање на 
износот на аконтациите на данокот на добивка се заме-
нува со нов Прилог Барање за ослободување од плаќа-
ње на износот на аконтациите на данокот на добивка 
кој е составен дел на оваа уредба со законска сила. 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

 
Бр. 44-6198/1   Претседател на Владата 

22  јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 


